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PRZEDMOWA

Rocznik z punktu widzenia wydawniczego jest organem zbyt ociężałym, 
żeby na bieżąco reagować na to, co się dzieje. Pozwala jednak nabrać dy-
stansu do wydarzeń oraz ich interpretacji przez najszybsze narzędzia współ-
czesnego świata z Facebookiem, telewizją czy radiem w rolach głównych. 
Rozumowanie takie ma jednak ułomny i względny charakter, bowiem roczna 
czy nawet licząca trzy kwartały perspektywa niewiele pomaga, jeśli trzeba 
reagować na oceny wydarzeń sprzed dziesięcioleci, a nawet wieków. Tak, 
chodzi właśnie o oceny, które były formułowane przede wszystkim w mi-
nionym roku, ale są umiejscowione w chronologii dłuższej – dziesięcioleci, 
nieraz nawet wieków. 

Rocznik jest jednakże wydawnictwem wystarczająco pojemnym, żeby 
przypominać, ale i reagować oraz odnotowywać ważne wydarzenia z dziejo-
wej perspektywy. Tom ten musi być powiązany z historycznymi doświadcze-
niami minionego wieku, wśród których wydarzenia lat 1918/1919 odgrywają 
rolę przynależną wielkim przełomom w dziejach narodu. Powinniśmy także 
przy tej sposobności stawiać pytanie o los tegoż narodu pozostawionego pod 
germanizacyjnym czy rusyfikacyjnym berłem wielkich sąsiadów. Ich udział 
w zwycięstwie – nieważne w jakiej koalicji – dawał co najwyżej szanse na 
powstanie Polski autonomicznej. Ramy tej autonomii byłyby bezpośrednio 
powiązane z interesami owego mocarstwa, które uczestnicząc w zwycięskiej 
wojnie, rezerwowało (sic!) sobie prawo decydowania o stopniu i zakresie 
praw narodowych, o języku, wolności wyznania, o sumieniu nie mówiąc. 

Polska kończącej się I wojny światowej – z datą okrzykniętą świętem na-
rodowym – to ledwie niewielka część przedrozbiorowej Polski, pokrywająca 
się z częścią ziem przyłączonych w XVIII wieku do Rosji. Eksponuje to mapa 
ukazująca prawdopodobny kształt państwa odrodzonego po podpisaniu przez 
zwycięskie mocarstwa rozejmu z Niemcami 11 listopada 1918 roku. Do tego 
rysunku przywiązuję dużą wagę, gdyż dopiero na jego tle można uzmysłowić 
sobie znaczenie Powstania Wielkopolskiego. Dopiero zademonstrowana wola 
walki dała godne efekty, zasługujące na kultywowanie. W ponadczasowym 
wymiarze należy wskazać, że był to proces dokonujący się wbrew wielkim 
ówczesnego świata. Był on także niemożliwy do zdiagnozowania przez pozy-
tywistyczne umysły polskich liderów walki o odbudowę państwa. Za proro-
cze można uznać nawoływanie romantyków o wojnę ludów. Proces dziejowy 
dowiódł, że owo powszechne zmaganie nie rozwiązywało problemów stoją-
cych przed narodami wielkimi, mniejszymi i małymi. Cały wiek XX możemy 
uznać za epokę postępującego wyzwalania, które jakby nie miało kresu. 

Stanisław Sierpowski
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Tym większa potrzeba wpisywania w ten proces Powstania Wielkopol-
skiego jako epizodu w dziejach Europy, ale fundamentalnie ważnego dla lo-
sów państwa polskiego – narodu i społeczeństwa. Historiografia mierzy się 
z tym tematem już od stu lat. Najczęściej i niejako tradycyjnie każde kolejne 
opracowanie Antoni Czubiński poprzedzał wprowadzeniem, w którym oma-
wiał zarówno starsze, jak i nowsze publikacje. Było ich z roku na rok więcej. 
Znanych i wprawionych badaczy historii PW, jak Ludwik Gomolec, Zdzisław 
Grot, Benon Miśkiewicz, Bernard Piotrowski, Bogusław Polak, wspierali 
nowi, którzy nie zapominali o poezji, literaturze pięknej, muzyce i sztuce. 
Można powiedzieć, że historiografia PW – jeśli liczyć wyłącznie prace o cha-
rakterze naukowym, poważnej popularyzacji i publicystyki – to już tysiące 
tytułów. W ogromnej większości powstawały one w Poznaniu i Wielkopolsce.

Stale też widać dążenie do penetracji rozszerzającego się pola badawczego 
poprzez docieranie do materiałów wcześniej nieznanych, z różnych powodów 
niewykorzystanych. Fundamentalne dla każdego historyka dążenie do poznania 
i eksploracji nowych źródeł i materiałów po wielokroć dawało dobre efekty. 
Wprawdzie dotarcie do nich jest coraz trudniejsze, ale ważne, że poszukiwania 
trwają nieprzerwanie. Tylko bowiem nowy, dotąd nieznany dokument jest w sta-
nie zmienić narrację, na ogół znaną i zasadniczo akceptowaną. Różnice inter-
pretacyjne w gronie zawodowych historyków można sprowadzać do niuansów.

Interesującą pomoc oferuje swoiste vademecum zawierające źródła i ma-
teriały do dziejów PW, które zostało opublikowane w 2003 roku. Jest ono do-
stępne w wersji elektronicznej w WBC, pozwalającej przeszukiwać zawartość 
pod kątem aktualnej lokalizacji danych dokumentów lub artefaktów. Bez wąt-
pienia spora ich część jest już znana. Jednak wśród kilku tysięcy informacji 
o rozsianych niemal po całej Polsce źródłach i przeróżnych śladach powiąza-
nych z PW znajdują się nieznane, godne uwagi odniesienia dotyczące setek 
miejscowości i sytuacji. Informacją jest także ich brak. 

Można mówić o nieustannej walce mającej na celu poszerzanie podstawy 
źródłowej i wpisania jej w historię lokalną nie tylko regionu, ale także małych 
miast i wsi. Udaną próbą powiększenia bazy źródłowej, przede wszystkim 
o materiały przechowywane przez rodziny związane z Powstaniem – domow-
ników w trzecim i czwartym pokoleniu – jest książka/album Nasze powstanie, 
wydana, co widnieje na stronie tytułowej, W setną rocznicę Powstania Wiel-
kopolskiego 1918–1919. Anna Sarbinowska-Stanek i Jan Stanek wykonali 
ogromną pracę, o której tak piszą we wstępie: „Przez wiele miesięcy odwie-
dziliśmy praktycznie wszystkie miejscowości na terenie obecnych trzech wo-
jewództw, które miały większy lub mniejszy związek z Powstaniem. Tysiące 
kilometrów, wizyty w samorządach, bibliotekach, muzeach, izbach pamięci, 
niezliczone godziny rozmów z regionalistami zaowocowały zebraniem mate-
riałów rozproszonych w dziesiątkach lokalnych zbiorów, książek i broszur”1. 

1 M. Rezler, Nasze powstanie. W setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, Sza-
motuły 2018, s. 4.
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Zamiarem autorów było stworzenie swoistej opowieści o powstaniu, wyzwa-
lającej emocje, nawet beletrystycznej, w lżejszej formie. Twórcy podchodzili 
zatem do tej książki z obawami, ale i z nadziejami na zainteresowanie maso-
wego czytelnika bogato ilustrowaną pozycją pokazującą powstanie od dołu, 
poprzez miejscowości, w których dane wydarzenie miało miejsce. W książce 
liczącej 250 stron są także fragmenty innych dzieł lub artykuły przygotowane 
na prośbę wydawców przez innych autorów. Zamieszczono także kalendarium 
Powstania, reprezentatywną bibliografię oraz – to ważne! – skorowidze na-
zwisk i miejscowości. Każdy regionalista znajdzie w tej książce coś dla siebie 
i coś o swojej miejscowości. Informacje słowne są dopełniane, wzbogacane 
i wzmacniane ikonografią – interesującą, bo w sporej części dotąd nieznaną. 

Spośród około 150 książek, które ukazały się w 2018 roku w związku 
z rocznicą PW i w ogóle dotyczących Poznania, jest to pozycja pod wieloma 
względami oryginalna i różniąca się od podobnych edycji, zdominowanych 
lokalnym punktem widzenia.

Przykładem całkowicie odmiennej pozycji jest Encyklopedia Powstania 
Wielkopolskiego 1918–1919, która ukazała się też w 2018 roku, pod redak-
cją Janusza Karwata i Marka Rezlera. Jest to dzieło poważne, nad którym 
pracowano ponad 50 autorów kilka lat, imponujące i staranne pod względem 
graficznym i edytorskim, z ambicjami podsumowania stanu wiedzy. Liczy 
ono ponad 500 stron formatu albumowego, jest bogato ilustrowane (130 zdjęć 
i 50 map), ma zwięzłą bibliografię, specjalne tablice pokazujące m.in. zna-
ki właściwe dla określonych chorągwi, a nawet guziki mundurowe, odznaki 
rodzajów broni, stopnie wojskowe, ubiory organizacyjne i mundury. Całość 
uzupełnia kalendarium, słusznie koncentrujące się na kilku miesiącach grud-
niowego przełomu roku 1918 oraz pierwszego półrocza 1919 roku. Dzieło to, 
rozpowszechniane po obiektywnie niskiej cenie w stosunku do jego wagi – 
dosłownej i przenośnej – będzie podlegało bieżącej weryfikacji zwłaszcza ze 
strony małych i mniejszych środowisk zgłaszających ostatnimi czasy wzmo-
żone aspiracje dokumentowania lokalnego wkładu w zwycięskie powstanie2.

Encyklopedia w sposób należyty wpisuje PW w szerszą panoramę przede 
wszystkim wydarzeń krajowych. Tylko odnotowano – z czego nie czynię jed-
nak zarzutu, zważywszy na tytuł i charakter dzieła – że pierwsze gabinety od-
rodzonego państwa miały lewicowy charakter. Należy przy tej okazji jednak 
podkreślić, że ich wpływ na demokratyczny kształt państwa bywał w różnych 
okresach lekceważony, często kwestionowany, nierzadko pomijany. W takiej 
fazie jesteśmy także obecnie. Nie uchodzi osobom poważnie traktującym 
przeszłość, aby pokazywać tylko wybrane, najlepiej świetlane obrazy naszej 
historii i truchtać przez listopadowe zmagania w 1918 roku. Nie da się sku-
piać dominującej uwagi na powrocie Józefa Piłsudskiego z Magdeburga, skąd 

2 Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, red. J. Karwat i M. Rezler, Poznań 
2018.
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przecież przyjeżdżał jako persona łącząca swój życiorys z socjalizmem, acz-
kolwiek wysiadł z tego tramwaju na przystanku pod nazwą niepodległość – 
jak sam to określał. Nie uchodzi pomijać roli Romana Dmowskiego, który stał 
się najważniejszą osobą i głównym partnerem polskiej akcji niepodległościo-
wej wśród państw zwycięskiej koalicji. Nie da się z lekceważącym wzrusze-
niem ramion lub jednozdaniową wzmianką odnotować dramatycznego losu 
pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza ani większej atencji towa-
rzyszącej mogile zabójcy niż ofiary tej zbrodni. Czy mówienie o podwójnej 
moralności społeczeństwa, narodu w jego historycznym rozwoju jest możliwe 
i na miejscu? 

Zewnętrznym wyrazem stosunku „Rocznika Leszczyńskiego” do tego 
skomplikowanego, mającego różne odcienie wydarzenia była okładka po-
przedniego tomu eksponująca Józefa Piłsudskiego i Gabriela Narutowicza. 
Stroniąc od oceny trwającej wiek cały walki o zasługi tych dwóch wielkich 
Polaków, chodziło jedynie o zwrócenie uwagi na rządy Gabriela Narutowicza, 
zapomnianego często w wystąpieniach publicznych, nieraz lekceważonego 
profesora od spraw wodnych, próbującego się włączyć do wielkiej polityki. 
Bardzo to niesprawiedliwe. Tym razem chodzi o zaakcentowanie roli osoby 
wybitnej, raczej z uprzejmości zaliczanej przez część historyków do wielkiej 
trójki ojców odrodzenia państwowego. A przecież można powiedzieć i trzeba 
mówić, że każdy z nich miał swoje zasługi na miarę talentów własnych, czę-
sto ponadprzeciętnych ambicji, wyobraźni, pracowitości, doświadczeń – także 
rodziny, środowiska, nauczycieli itd. Osobistości wymiaru historycznego za-
wsze czerpią z wielu źródeł.

Trzymając się personalistycznej koncepcji widzenia przeszłości, przycho-
dzi czas na wprowadzenie na łamy RL Ignacego Jana Paderewskiego, który 
niemal przez cały rok 1919 kierował polskim rządem, będąc jednocześnie mi-
nistrem spraw zagranicznych. Napisano o nim wiele, eksponując najczęściej 
ów niezwykle trudny dla niego czas, kiedy trwający kilka dziesięcioleci bój 
o odrodzenie Polski prowadził głównie przez muzykę i największe sale kon-
certowe świata. O tym pisze Hanna Nizińska we wzruszającym nawet artykule 
wymownie zatytułowanym Wygrał Polskę na fortepianie. Wartość tego tekstu 
polega m.in. na ukazaniu działalności artystycznej Paderewskiego jako kom-
pozytora (do 1909 roku) i wirtuoza fortepianowego występującego w najbar-
dziej prestiżowych salach, ale także jako przepełnionego polskością patrioty. 
Dla rasowych historyków ważne jest i to, że artykuł wykorzystuje źródła i li-
teraturę funkcjonującą wśród muzykologów. Nie jest to jednak ich rewanż za 
zdawkowe często uwagi i opinie historyków skoncentrowanych jedynie na tej 
ostatniej wymienionej wyżej formie aktywności Paderewskiego. Swoistym re-
misem była ostatnia kompozycja lub raczej utwór okolicznościowy Hej, Orle 
Biały z 1917 roku, na chór męski i fortepian. Słowa tego utworu, nazywane-
go hymnem bojowym, były apelem o wsparcie Armii Polskiej powstającej 
na terenie Francji, złożonej z ochotników rekrutowanych w Ameryce wśród 
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Polaków (także jeńców wywodzących się z frontu włosko-austriackiego) oraz 
ochotników z Europy i innych kontynentów.

Sygnalizowana jedynie w powyższym artykule aktywność Paderewskiego 
jako patrioty przepełnionego polskością została dopełniona osobnym tekstem 
Henryka Lisiaka, w którym napisano o działalności artysty na forum między-
narodowym. Pokazano go więc jako wybitnego jałmużnika sprawy narodo-
wej, zapisanego w historii w sposób wyrazisty przez organizację obchodów 
grunwaldzkich w 1910 roku w Krakowie. Zgromadziły one przedstawicie-
li wszystkich trzech zaborów, dając powód do wielkiego świętowania, wy-
rażenia zgody i jedności Polaków wokół tej idei. Wracając w 1918 roku do 
Europy i do Polski, Paderewski jechał z wiarą, że jego dokonania, uznanie 
wśród najważniejszych polityków zwycięskiej koalicji, polityczna niezależ-
ność i dążenie do kompromisu umożliwią znalezienie modus vivendi dwóch 
wielkich wskrzesicieli, ale i antagonistów. Każdy z nich miał za sobą i wokół 
siebie coraz lepiej zorganizowane obozy i sztaby, rozlokowane i skoncentro-
wane w różnych częściach zaborowej historii. Nadto jeszcze obaj dyspono-
wali swoiście pojmowaną siłą zbrojną, tworzoną w odmiennych warunkach, 
ale z nadrzędną intencją służenia powrotowi kraju na mapę Europy. Tymcza-
sem – nie po raz ostatni zresztą – rodząca się w bólach ojczyzna znalazła się 
w oparach wrogich namiętności, potrząsania przysłowiową szabelką, czemu 
zawsze towarzyszy mniemanie o własnej wyższości, nawet omnipotencji. Po 
jednej stronie była Błękitna Armia z gen. Józefem Hallerem na czele, przygo-
towywana od rozejmu z 11 listopada 1918 roku do powrotu z Francji, z drugiej 
rozrastające się od tegoż rozejmu szeregi legionistów, przekonywanych, że to 
im należą się wawrzyny zwycięzcy – chwała, władza, sukcesy w społecznej 
i historycznej pamięci. Ówczesny Naczelnik Państwa 14 stycznia 1919 roku 
do najbliższych współpracowników mówił: „Kpię sobie, czy będą rządy ludo-
we czy inne w tej chwili, byle rządy co przynoszą Polsce co trzeba. Gdy będę 
miał wojsko, będę miał wszystko w ręku”. Hmm...

Jakkolwiek w prezentowanych na łamach tego numeru tekstach poświę-
conych setnej rocznicy odbudowy państwa polskiego skupiono uwagę przede 
wszystkim na muzycznej działalności Paderewskiego oraz jego aktywności 
międzynarodowej, to jednak nie uchodzi pominąć, tym bardziej nie docenić 
jego roli jako premiera rządu i ministra spraw zagranicznych. W telegraficz-
nym skrócie: 26 stycznia 1919 roku odbyły się wybory do sejmu ustawo-
dawczego ze średnią frekwencją około 75%, na podstawie pięcioprzymiotni-
kowego, demokratycznego prawa wyborczego przyznanego także kobietom, 
z czym cywilizowana Europa borykała się przez wiele lat, a podziwiana 
Szwajcaria aż do roku 1990; wiosna przyniosła zjednoczenie różnych formacji 
i powstanie Wojska Polskiego; w maju zagraniczne agendy Komitetu Naro-
dowego Polskiego zostały podporządkowane MSZ-owi w kraju; 1 lipca 1919 
roku została zlikwidowana granica celna między Wielkopolską a resztą kra-
ju, aczkolwiek separatyzm wielkopolski długo jeszcze przypominał o swoich 
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aspiracjach; 20 sierpnia utworzono dowództwo frontu wielkopolskiego z gen. 
Dowbor-Muśnickim na czele, co oznaczało włączenie około 90 tys. ludzi do 
Armii Polskiej; 1 sierpnia Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o godłach 
i barwach Rzeczypospolitej Polskiej, chociaż nie udało się wybrać hymnu na-
rodowego – śpiewano Boże, coś Polskę, Rotę, O cześć wam, panowie magna-
ci, Jeszcze Polska nie zginęła, My, Pierwsza Brygada; w tej sprawie decyzja 
zapadła w 1926 roku. 

Wszystko to dokonywało się w zmaganiach o kształt terytorialny kraju. 
Okresowo, ale i przez cały czas zabiegano na konferencji pokojowej w Pary-
żu o mapę odrodzonej Polski – o losy Gdańska, Warmii i Mazur, Śląska, no 
i Wielkopolski. Sprawie tej więcej uwagi poświęcono w poprzednim tomie RL, 

Kształt terytorialny odradzającej się Polski po rozejmie z 11 listopada 1918 roku 
a przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego
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podkreślając, że od podpisania traktatu wersalskiego 28 czerwca przez Pade-
rewskiego i Dmowskiego ze strony polskiej także mija sto lat. Tak wówczas, 
jak i jeszcze wiele miesięcy później towarzyszyło tym wydarzeniom o wiel-
kim znaczeniu politycznym ogromne zaangażowanie sił zbrojnych, wyraziście 
pokazane przez żołnierzy PW na zachodzie i nasilające się walki o granicę na 
wschodzie. Wojna po dopiero co zakończonej wojnie nie cieszyła się w tzw. 
cywilizowanym świecie poparciem ani nie wywoływała sympatii u wielu spo-
łeczeństw oczekujących poprawy, różnie motywowanej zmiany warunków 
życia. Tymczasem, zwłaszcza ze wschodu Europy, nadciągało i nabrzmiewało 
ryzyko pochodu zrewoltowanych bolszewików mających lub mogących mieć 
za dowódców oficerów pokonanej, ale nierozbitej przecież armii niemieckiej. 
To także jeden z powodów nadzwyczajnego wręcz zainteresowania tym regio-
nem ze strony kilku (bezpośrednio!) lub kilkunastu państw Europy.

W dramatycznie trudnych sytuacjach premier Paderewski wykazywał dużo 
dobrej woli, wyrozumiałości wobec przeciwników, krytykujących go często 
za winy niewłasne – raz z jednej, to znów z innej politycznej strony. Nie stro-
niono od kpin, do których światowej sławy artysta, komplementowany przez 
znanych polityków i uwielbiany przez kobiety, nie był nawykły. Nietuzinko-
wy polityk tego czasu Ignacy Daszyński, zwracając się do premiera, mówił 21 
listopada 1919 roku, iż rzadko który parlament zbierał się w czasie tak pełnym 
grozy, tak pełnym braków, nędzy i jęków mas ludowych. Biorąc powyższe 
pod uwagę, był gotów oddać premierowi Paderewskiemu – jako człowiekowi 
i artyście – wszystkie kwiaty, jakie są w Polsce, byle przestał siedzieć w rzą-
dowej ławie, bo to „farsa ministerialna, a nie rząd”. Po kilku dniach Paderew-
ski zszedł z ówczesnej sceny politycznej.

Wśród godnych omówienia wydarzeń związanych z odrodzeniem państwa 
znajduje się rozwój systemu archiwalnego, na który składa się zasób państwo-
wy, ale także prywatny, gromadzący dokumentację wytworzoną przez partie 
i organizacje polityczne, instytucje wyznaniowe itp., itd. Archiwa słusznie 
i powszechnie są uważane za skarbiec najszerzej pojętej kultury ziem, na któ-
rych określone dokumenty powstały. Na ogół poza historykami oraz przed-
stawicielami innych specjalności prowadzących badania w tychże archiwach 
społeczeństwo nie jest zorientowane w tematyce okalającej ich działalność. 
Pojawia się więc okazja – w setną rocznicę powstania państwowej służby ar-
chiwalnej – do przybliżenia tej tematyki. Jest to o tyle zasadne, że archiwa 
należą do niezwykle ważnych instytucji odwzorowujących różne sfery aktyw-
ności państwa, w jego całokształcie, również wymiaru lokalnego. Jest to tak-
że bardzo potrzebna instytucja dla osób poszukujących, z różnych powodów, 
świadectwa o sobie. 

Rok 1919 jest także brzemienny w pamięć o niezwykle ważnych wydarze-
niach dotyczących dziejów państwa, narodu i społeczeństwa zamieszkującego 
Polskę – terytorium, które w ciągu minionych stu lat przeszło poważne zmia-
ny. Ogromny wpływ miały na nie wydarzenia sygnalizowane i omawiane już 



14 Stanisław Sierpowski 

w XVIII tomie RL, ale i obecnym – związane z Powstaniem Wielkopolskim, 
konferencją pokojową w Paryżu 1919 roku, podpisaniem traktatu wersalskie-
go czy utworzeniem Ligi Narodów. Bieżący rok jest jednak także sposobno-
ścią do większej atencji – niż ostatnio się to czyni – wobec wydarzeń okala-
jących przybliżanie się Europy i świata do największej w dziejach katastrofy 
– II wojny światowej. Była ona klęską cywilizacji, bo każda wojna jest klęską 
dla ludzkości. O niej będziemy chcieli przypomnieć głębiej w kolejnym nu-
merze „Rocznika”, otwierając szerzej łamy dla tych kwestii, które powinny 
być rozpatrywane jako proces zawierający w sobie dostatecznie liczne znaki 
ostrzegawcze, jak przesuwanie się osi nastrojów społecznych w kierunku na-
cjonalistycznym i prawicowym oraz atmosfera dyktatu jako systemu władzy 
wewnętrznej. Pamięć o tych wydarzeniach i procesach – także sądowych – 
w tym tomie ograniczona została do skromnego terytorialnie i wąskiego me-
rytorycznie tekstu na temat kolei śmigielskiej znajdującej się w strefie działań 
wojennych 1939 roku.

Stanisław Sierpowski



Hanna Nizińska

WYGRAŁ POLSKĘ NA FORTEPIANIE.  
IGNACY JAN PADEREWSKI JAKO PIANISTA 

I KOMPOZYTOR

Ignacy Jan Paderewski był postacią niezwykle złożoną i fascynującą, trud-
ną do jednoznacznego zdefiniowania. Wirtuoz fortepianu, kompozytor, pe-
dagog, polityk, społecznik, orator, filantrop, biznesmen, kolekcjoner sztuki, 
poliglota, a przede wszystkim patriota. Nie byłoby Paderewskiego polityka 
bez Paderewskiego pianisty i kompozytora. Muzyka utorowała mu drogę na 
szczyty elit artystycznych i politycznych, dała mu sławę, pozycję i prawo do 
bycia ambasadorem spraw polskich.

Ignacy Jan Paderewski nie był cudownym dzieckiem. W swoich pamiętni-
kach, spisanych przez Mary Lawton1, często podkreśla, że do wszystkiego do-
szedł ciężką pracą. Wychowany w tradycjach powstania styczniowego i etosie 
patriotyzmu, Paderewski przejął zasady polskiego pozytywizmu, gruntownej 
i rzetelnej pracy od podstaw, często tytanicznej i bardzo wyczerpującej, kon-
kretnego myślenia i rozwoju danego mu talentu. Wszystko po to, by reali-
zować swoje cele. Wspaniały pianista i renomowany kompozytor – jak pi-
sze o nim Witold Rudziński w posłowiu do pamiętników – „był synonimem 
wielkości muzyki polskiej w świecie, i to nie tylko dla swoich rodaków, ale 
i dla obcych”2. Potwierdzają to fakty z jego życia – osiągnięcia w działalności 
kompozytorskiej i pianistycznej, światowa pozycja, ogromne uznanie i zdoby-
ta fortuna, będące dowodem wielkiej pracy, talentu i poświęcenia.

Pierwsze biografie Paderewskiego powstały na przełomie XIX i XX wie-
ku, a więc jeszcze za życia artysty i dotyczyły przede wszystkim jego dzia-
łalności muzycznej. Taki charakter mają prace Henry’ego Theophilusa Finc-
ka, Edwarda Algerona Baughana i Alfreda Nossiga3. Pierwsze opracowania 
krytyczne muzykologów polskich dotyczące twórczości i pianistyki Ignacego 

1 I.J. Paderewski, Pamiętniki, spisała M. Lawton, Kraków 1984.
2 Tamże, s. 471; Witold Rudziński (1913–2004) – kompozytor, pedagog, teoretyk i historyk mu-
zyki; www.polmic.pl (dostęp: 1.01.2019).
3 H.T. Finck, Paderewski and His Art, New York 1985; A. Nossig, I.J.Paderewski, Leipzig 1901; 
E.A. Baughan, Ignaz Jan Paderewski, London 1906, [w:] H. Lisiak, Paderewski. Od Kuryłówki 
po Arlington, Poznań 1992, s. 8.

NA STULECIE CHWAŁY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 
I ODRODZENIA PAŃSTWA POLSKIEGO
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Jana Paderewskiego wyszły spod pióra Heleny Windakiewiczowej4, Henry-
ka Opieńskiego5 oraz Adolfa Chybińskiego6 i ukazywały się w ówczesnych 
czasopismach muzycznych, takich jak m.in. „Echo Muzyczne, Artystyczne 
i Teatralne” czy „Przegląd Muzyczny”. Kolejne, najliczniejsze, to pozycje 
o charakterze popularnym, omawiające zarówno muzyczną, jak i społeczno-
-polityczną działalność Paderewskiego. Od lat osiemdziesiątych XX wieku 
liczba opracowań dotyczących życia artystycznego i dorobku kompozytor-
skiego wybitnego polskiego pianisty wyraźnie wzrosła. Jednym z nich jest ob-
szerna, źródłowo udokumentowana biografia (obejmująca jednak wyłącznie 
okres do 1902 roku), opracowana przez historyka Andrzeja Pibera7, który uj-
muje twórczość kompozytora socjologicznie, z punktu widzenia jego biografii, 
a nie samoistnego zagadnienia. Kolejnym, źródłowo opracowanym dziełem 
poświęconym działalności koncertowej Paderewskiego jest Diariusz koncer-
towy Ignacego Jana Paderewskiego Małgorzaty Perkowskiej8, będący pokło-
siem badań nad częścią archiwum Paderewskiego znajdującego się w Archi-
wum Akt Nowych w Warszawie, zawierającą programy koncertowe, wycinki 
prasowe, recenzje, omówienia i inne dokumenty. Ilustrują one liczbę odbytych 
tournée, recitali, koncertów kameralnych i symfonicznych oraz ich różnorod-
ność repertuarową. Dalsze poszukiwania i wieloletnie badania autorki oraz 
trud gromadzenia i klasyfikacji dorobku kompozytorskiego Paderewskiego 
zaowocowały kolejną, niemałą pracą o charakterze historyczno-źródłowym 
Paderewski i jego twórczość9. Jest to niewątpliwie obecnie najobszerniejszy 
dokument prezentujący stan badań w tym zakresie. Żadna z dotychczasowych 
publikacji nie ma jednak charakteru muzykologicznego, nie wartościuje do-
robku kompozytora i nie ujmuje go w aspekcie artystycznym i estetycznym. 
Pierwszą i jak do tej pory jedyną monografią twórczości kompozytora (oprócz 
wielu artykułów ukazujących się w czasopismach czy publikacjach pokonfe-
rencyjnych) jest praca muzykologa Bogusława Raby Między romantyzmem 
a modernizmem10. Autor podjął się w niej analizy i interpretacji wszystkich 

 4 H. Windakiewicz, Stosunek dzieł Paderewskiego do muzyki ludowej. Studium analityczne, 
„Echo Muzyczne, Artystyczne i Teatralne” 1902, nr 956, 958, 959, 961, [w:] Encyklopedia mu-
zyczna PWM. Część biograficzna, pod red. E. Dziębowskiej, Kraków 2002, s. 260. 
 5 H. Opieński, Ignacy Jan Paderewski. Najnowsze utwory – op. 21, 22, 23, „Czas” 1907, nr 
205, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, pod red. E. Dziębowskiej, Kraków 
2002, s. 260. 
 6 A. Chybiński, Paderewski jako kompozytor utworów fortepianowych, „Przegląd Muzyczny” 
1910, nr 20, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, pod red. E. Dziębowskiej, 
Kraków 2002, s. 260.
 7 A. Piber, Droga do sławy. Ignacy Jan Paderewski w latach 1860–1902, Warszawa 1982.
 8 M. Perkowska, Diariusz koncertowy Paderewskiego, Kraków 1990.
 9 M. Perkowska-Waszek, Paderewski i jego twórczość. Dzieje utworów i rys osobowości kompo-
zytora, Kraków 2010.
10 B. Raba, Między romantyzmem a modernizmem. Twórczość kompozytorska Ignacego Jana Pa-
derewskiego, Wrocław 2010.
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dzieł Paderewskiego, włącznie ze szkicami kompozytorskimi i przedstawił je 
w kontekście muzyki europejskiej przełomu XIX i XX wieku.

Paderewski – kompozytor
Ignacy Jan Paderewski marzył o twórczości kompozytorskiej. O kompo-

nowaniu mówił: 

Tym, co daje w życiu największe szczęście, jest praca twórcza. Twórczość… 
jest jedyną rzeczą dającą człowiekowi pełnię zadowolenia. Idee bowiem stano-
wią wartości wieczne i wyrażając je, dosięga się najwznioślejszych szczytów, 
bez względu na to, za pomocą czego się je wyraża. Pracując twórczo, człowiek 
stwarza sobie nowe życie. Twórczość przezwycięża śmierć. Gdy się komponu-
je, żyje się w szczególnej atmosferze, która w rzeczywistości wyklucza wszyst-
ko inne11. 

Pierwsze utwory Paderewski skomponował podczas nauki w Instytucie Mu-
zycznym w Warszawie12. Ogromny wpływ wywarł na niego wówczas profesor 
Gustaw Roguski13, który uczył go harmonii i kontrapunku i był jego gorącym 
protektorem. W latach 1882 i 1884 uzupełniał studia kompozytorskie u Friedri-
cha Kiela14 i Heinricha Urbana15. Twórczość zakończył w 1909 roku ostatnią 
swoją kompozycją Symfonią h-moll i już do niej nie wrócił. Komponował ok. 
31 lat. Potem napisał jedynie utwór okolicznościowy Hej, Orle Biały.

Jego dorobek kompozytorski nie jest wielki, mimo że Paderewski przy-
kładał doń ogromną wagę i z nim wiązał plany na przyszłość. Jednakże, pa-
trząc na jego inne ważne aktywności, jak ponad 50-letnią intensywną karierę 
pianistyczną, działalność filantropijną i społeczną oraz aktywność polityczną, 
nie jest to dorobek mały: łącznie 24 kompozycje opusowane oraz ok. 25 kom-
pozycji nieopusowanych, w tym szkice i utwory niedokończone16. Jednakże 

11 I.J. Paderewski, Pamiętniki, s. 398.
12 Do Instytutu Muzycznego w Warszawie został przyjęty w wieku 12 lat. Uczył się w nim 
w okresie 1872–1878. Pierwsze kompozycje powstały w latach 1876–1979. Były to utwory for-
tepianowe: Valse mignonie (dedykowany Roguskiemu), Walc F-dur, Impromptu F-dur i inne.
13 Gustaw Roguski (1839–1921) – polski pedagog i kompozytor. Prowadził klasę harmonii i kon-
trapunktu w Instytucie Muzycznym w Warszawie w latach 1873–1915. Uczył się kompozycji 
u Friedricha Kiela w Berlinie i Hectora Berlioza w Paryżu; A. Spóz, Roguski Gustaw, [w:] En-
cyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna: Pe–R, pod red. E. Dziębowskiej, Kraków 2004, 
s. 438.
14 Friedrich Kiel (1821–1885) – niemiecki kompozytor i pedagog. Od 1870 roku był nauczycie-
lem kompozycji w Musikhochschule w Berlinie; E. Dziębowska, Kiel Friedrich, [w:] Encyklo-
pedia muzyczna PWM. Część biograficzna: K-Ł, pod red. E. Dziębowskiej, Kraków 1997, s. 74.
15 Heinrich Urban (1837–1901) – niemiecki skrzypek, kompozytor i pedagog. Cieszył się dużym 
uznaniem w polskim środowisku muzycznym. Kształcili się u niego również Józef Hofmann, 
Wanda Landowska, Mieczysław Karłowicz; E. Dziębowska, Urban Heinrich, [w:] Encyklopedia 
muzyczna PWM. Część biograficzna: T-V, pod. red. E. Dziębowskiej, Kraków 2009, s. 194.
16 Spis kompozycji Paderewskiego, [w:] M. Perkowska, Diariusz koncertowy..., s. 239-244. 
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jest to twórczość bardzo różnorodna: od dominujących w niej utworów na for-
tepian solo (Sonata es-moll op. 21, miniatury o tanecznej proweniencji, cykle 
fortepianowych wariacji), poprzez utwory wokalno-instrumentalne (pieśni na 
głos i fortepian), utwory orkiestrowe (Symfonia h-moll „Polonia”, Uwertura 
Es-dur i Suita G-dur na orkiestrę smyczkową), utwory na fortepian z orkiestrą 
(Koncert fortepianowy a-moll op. 17 i Fantazja polska gis-moll op. 19) oraz 
kilka utworów kameralnych (w tym Sonata skrzypcowa a-moll op. 13), po je-
dyny utwór sceniczny, operę Manru, która była spełnieniem jego możliwości 
twórczych i dowodem talentu kompozytorskiego.

Początkowa faza młodzieńcza Paderewskiego, określana przez historyków 
muzyki jako wczesna twórczość romantyczna, obejmuje przede wszystkim 
jego dzieła fortepianowe (op. 1-13), w których zdobywał podstawy warsz-
tatowe. Choć i tutaj artysta ujawnia już wysoki warsztat kompozytorski, np. 
w Elegii b-moll op. 4, utworze skomponowanym w 1880 roku, napisanym 
po wpływem doświadczeń osobistych17. W latach 1884–1896 powstały utwo-
ry kameralne i orkiestrowe (op. 14-19) o charakterze wirtuozowskim i gęst-
szej fakturze instrumentalnej. Faza ta, określana jako dojrzała romantycznie, 
pokazuje coraz doskonalszy warsztat kompozytorski Paderewskiego. W tym 
okresie największy rozgłos przyniósł artyście Koncert fortepianowy a-moll 
op. 17, którego prawykonania dokonała Anetta Jessipowa18 i który stał się 
jednym z najpopularniejszych utworów w repertuarze kompozytora-pianisty. 
W trzeciej, ostatniej fazie twórczości, określanej jako modernistyczna (lata 
1893–1909), powstały utwory największe (op. 20-24), takie jak Fantazja pol-
ska gis-moll op. 19, Sonata es-moll op. 21, Wariacje fortepianowe op. 23, 
Symfonia h-moll, Dwanaście pieśni op. 22 i opera Manru. Język muzyczny 
kompozytora, po języku tonalnym, zwrócił się w kierunku modernistycznej 
chromatyki i dysonansów19.

Kompozycje Paderewskiego zyskały ogromną popularność jeszcze za ży-
cia artysty. O skali zainteresowania jego twórczością świadczy duża liczba 
wykonań, wysoka ranga wykonawców, wiele wydań, dodruków, opracowań 
transkrypcji (szczególnie jego drobnych utworów) dokonanych przez innych 
kompozytorów20. Do repertuaru polskich i zagranicznych wykonawców nale-
żały zarówno jego duże formy orkiestrowe, jak i mniejsze kompozycje. Przez 

17 W tym roku zmarła pierwsza żona Paderewskiego, jego młodzieńcza miłość, Antonina Korsa-
kówna. Żałobna tonacja b-moll ma wyrażać ból kompozytora po jej stracie. Utwór uznawany jest 
za kompozycję bardzo dojrzałą, a nawet wybitną jak na wiek autora.
18 Jesipowa (Essipowa, Essipoff) Anna Anette, Nikołajewna (1851–1914) – pianistka i pedagog 
(prywatnie żona Teodora Leszetyckiego, nauczyciela Paderewskiego). Była pierwszą wykonaw-
czynią wielu kompozycji Paderewskiego; A. Neuer, Jessipowa, [w:] Encyklopedia muzyczna 
PWM. Część biograficzna: H-J, pod red. E. Dziębowskiej, Kraków 1993, s. 456.
19 Fazy twórczości Paderewskiego opisuje Bogusław Raba (Między romantyzmem a moderni-
zmem...).
20 Dokładna liczba wykonań utworów Paderewskiego, [w:] M. Perkowska-Waszek, Paderewski 
i jego twórczość…, s. 443-453.
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współczesnych mu muzyków, kompozytorów, pianistów i dyrygentów utwory 
Paderewskiego były oceniane z reguły pozytywnie, a wiele wybitnych postaci 
świata artystycznego doceniało ich wartość artystyczną. Należeli do nich m.in. 
polski pianista i kompozytor Maurycy Moszkowski, zagraniczni kompozyto-
rzy, jak Johannes Brahms, Camille Saint-Saëns i Piotr Czajkowski, rosyjski 
pianista Antoni Rubinstein21 oraz sławni dyrygenci, jak Hans von Bülow czy 
Hans Richter. 

Paderewski w swojej twórczości ma również „hit popowy” – Menuet G-dur 
op. 14, napisany w 1886 roku jako żart muzyczny w stylu Mozarta, w którym 
próbował dorównać swym talentem geniuszowi, uznawanemu przez przyja-
ciół kompozytora Tytusa Chałubińskiego i Aleksandra Świętochowskiego za 
najlepszego kompozytora. Menuet, ku wielkiemu zaskoczeniu artysty, cieszył 
się ogromnym powodzeniem wśród publiczności i stał się wizytówką Pade-
rewskiego. Po pierwszym wykonaniu w Berlinie zostało sprzedanych 800 
egzemplarzy utworu22. Utwór wydano ok. 80 razy w wersji oryginalnej na 
fortepian, natomiast 65 razy w formie transkrypcji na różne instrumenty.

Utwory Ignacego Jana Paderewskiego ukazywały się drukiem przez całą 
jego karierę muzyczną. Znana berlińska firma Ed. Bote Und Bock23 była sta-
łym wydawcą jego dzieł, co świadczy o wysokiej randze artystycznej kompo-
zycji, jak i zapotrzebowaniu odbiorców.

Idiom polskości w twórczości Paderewskiego
Czasy Paderewskiego to okres narodu bez państwa. Wielu artystów, kom-

pozytorów, pisarzy, malarzy budowało wówczas poczucie tożsamości naro-
dowej poprzez swoją twórczość, która skupiała się na takich wartościach du-
chowych, jak ojczyzna, niepodległość, wolność, prawda czy sprawiedliwość. 
W trudnej moralnie i tragicznej rzeczywistości dawało to możliwość kreowa-
nia głębokiej świadomości patriotycznego posłannictwa. Janina Tatarska pisa-
ła: „Ignacy Jan Paderewski posiadał głęboką świadomość swego posłannictwa 
[…] dlatego działalność twórcza musiała pełnić poza funkcją estetyczną, mi-
sję duchową, patriotyczną”24. Idiom polskości w jego utworach objawiał się 

21 Antoni Rubinstein (1829–1894) – rosyjski pianista i kompozytor. Jeden z największych piani-
stów XIX wieku. W latach 1872–1873 razem z Henrykiem Wieniawskim udał się w tournée po Sta-
nach Zjednoczonych, gdzie dali ponad 200 recitali; za: E. Garden, Rubinstein [Rubinshteyn], An-
ton Grigor’yevich, Grove Music Online, <https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article. 
24053> [dostęp: 20.01.2001].
22 M. Perkowska-Waszek, Paderewski i jego twórczość…, s. 178.
23 Bote & Bock – niemiecka firma wydawnictw muzycznych założona w Berlinie w 1838 roku. 
Wydała prawie wszystkie opusowe utwory Paderewskiego. O współpracę z wydawnictwem za-
biegało wielu ówczesnych twórców; M. Prokopowicz, Bock Gustav, [w:] Encyklopedia muzycz-
na PWM. Część biograficzna: A-B, pod red. E. Dziębowskiej, Kraków 1979, s. 347.
24 J. Tatarska, Kategoria narodowa w twórczości Ignacego Jana Paderewskiego, [w:] Ignacy Jan 
Paderewski: twórca w świecie kultury, pod red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewskiej, J. Tatarskiej, 
Poznań 2001, s. 36.
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w sposób wieloraki, poprzez sięgnięcie do literatury polskiej, a więc polskich 
tekstów i wątków literackich, zapożyczanie z folkloru polskiego za pomocą 
muzycznego cytatu lub stylizacji polskiej muzyki ludowej czy też inspirację 
tematyką historyczną. 

Wątki literackie objawiły się przede wszystkim w cyklach pieśni na głos 
i fortepian skomponowanych do słów Adama Asnyka i Adama Mickiewicza, 
których poezja cieszyła się wówczas wielkim powodzeniem. Tatarska zauwa-
ża, że język literacki oddziaływał przede wszystkim emocjonalnie i sugestyw-
nie. „Kompozytor, posługując się tekstem, przekazywał określone treści poza-
muzyczne, symboliczne sensy, opierając się przy tym na postulacie łączności 
sztuki z życiem narodu oraz pogłębieniu tak zwanej ekspresji narodowej”25. 
Pierwszy z cyklów: 4 pieśni op. 7: zawierający 1. Gdy ostatnia róża zwiędła, 
2. Siwy koniu, 3. Szumi w gaju brzezina, 4. Chłopca mego mi zabrali został 
napisany w latach 1882–1885 do miłosnych liryków Asnyka i był bliski mło-
demu kompozytorowi, który umuzycznił tę poezję w sposób prosty, szczery 
i bezpretensjonalny26. Dzięki zawarciu w utworach wątków ludowych, patrio-
tycznych, miłosnych i motywów przyrody mają one charakter polskiej pieśni 
romantycznej27. Późniejszy, drugi cykl pieśni Paderewskiego 6 pieśni op. 18 
napisany w latach 1887–1893 do wierszy Mickiewicza, jest dojrzalszy warsz-
tatowo i bardziej indywidualny. Składają się nań utwory: 1. Polały się łzy, 2. 
Idę ja Niemnem (Dudziarz), 3. Moja pieszczotka, 4. Nad wodą wielką, 5. Tylem 
wytrwał, 6. Gdybym się zmienił. Badacze zaliczają obydwa zbiory do najlep-
szych pieśni solowych w muzyce polskiej drugiej połowy XIX wieku, obok 
pieśni Eugeniusza Pankiewicza i Władysława Żeleńskiego. 

Idiom polskości przejawiał się również poprzez sięgnięcie do rdzennego 
polskiego repertuaru, pięknie wyrażonego przez Chopina, a więc do tańców 
narodowych. Krakowiaki, mazury, polonezy, komponowane jako samodziel-
ne kompozycje, tworzą również dwa cykle Tańców polskich op. 5 (1. Krako-
wiak E-dur, 2. Mazurek e-moll, 3. Krakowiak B-dur) i Tańców polskich op. 9 
(1. Krakowiak F-dur, 2. Mazurek a-moll, 3. Mazurek A-dur, 4. Mazurek B-dur, 
5. Krakowiak A-dur, 5. Polonez H-dur). Idea narodowości i ukazanie ducha 
narodu poprzez inspirację folklorem polskim najpełniej dokonała się w Fan-
tazji polskiej na tematy własne gis-moll op. 19, która kończy okres twórczości 
Paderewskiego w nurcie romantycznym. Andrzej Piber w swojej pracy stwier-
dził: „utwór samą swą nazwą przypominał o istnieniu Polski, a treścią dawał 
wyobrażenie o pięknie polskiego folkloru”28. Bogusław Raba zauważał nato-
miast: „Idea stylizacji trzech tańców polskich: poloneza, mazurka i krakowia-
ka, uświęconych przez tradycje jako narodowe, na której wspiera się forma 

25 Tamże, s. 37.
26 Tamże.
27 B. Raba, Między romantyzmem a modernizmem..., s. 50.
28 A. Piber, Droga do sławy..., s. 272.
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dzieła, wyraża apologię folkloru polskiego”29. Inspiracja polską muzyką lu-
dową, a szczególnie folklorem podhalańskim, jest wyraźnie zarysowana w III 
części Koncertu fortepianowego a-moll op. 17. Kończąc trzecią część Finale 
w czerwcu 1888 roku kompozytor pisał: „Mnie się to podoba, bo dobrze brzmi, 
bo trochę swojskie, bo tak płynie gwałtownie a buńczucznie jak tatrzańska si-
klawa…”30. Paderewski czuł się silne związany z Podhalem. Odwiedził Zako-
pane już jako 21-latek, ale dopiero kolejne dwa jego pobyty w 1883 i 1884 roku 
w Zakopanem, gdzie zaprzyjaźnił się z doktorem Tytusem Chałubińskim, po-
stacią ikoną tej miejscowości, zwróciły uwagę kompozytora na muzykę podha-
lańską. Żywy kontakt z kulturą górali, fascynacja tą muzyką sprawiły, że spisał 
pieśni, które potem wykorzystał jako materiał na cytaty w swoich utworach. 
Wtedy właśnie skomponował Album tatrzańskie op. 12 – cykl fortepianowy na 
cztery ręce, opatrzony podtytułem Pieśni i tańce polskiego ludu z Zakopanego. 
Zbiór składa się z sześciu miniatur, w których Paderewski cytuje popularne 
pieśni góralskie, m.in.: W murowanej piwnicy, Dziewczyno, kocham cię, Za 
górami, za lasami, Hej, idę w las. W literaturze przedmiotu utwór uważany jest 
za pierwsze w Polsce artystyczne opracowanie autentyku ludowego31. 

Wątki podhalańskie pojawiają się również w jedynym scenicznym dziele 
w dorobku Paderewskiego, operze Manru, pisanym w latach 1895–1901. Był 
to pierwszy dramat muzyczny w polskiej twórczości operowej. Libretto na 
podstawie powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego Chata za wsią stworzył 
niemiecki dramaturg Alfred Nossig. Akcja dramatu toczy się w podhalańskiej 
wiosce, a jedną z głównych bohaterek jest góralka Ulana. Wątek melodrama-
tyczny oparty jest na tle konfliktu między dwiema nacjami: Słowianami i Cy-
ganami oraz braku akceptacji dla inności. Kompozytor wyraził to doskonale 
w warstwie muzycznej, nawiązując do folkloru góralskiego i cygańskiego 
oraz czerpiąc z najlepszych wzorców operowych ostatnich dekad XIX wieku – 
twórczości Ryszarda Wagnera. W swojej pracy Andrzej Piber napisał: „Von 
Sachs, korespondent nowojorskiego «Commercial Advertiser», oceniał, że Pa-
derewski «napisał dzieło przysparzające chwały jego krajowi»”32. Światowa 
prapremiera Manru odbyła się w Operze Królewskiej w Dreźnie 29 maja 1901 
roku przy wielkim zainteresowaniu międzynarodowych sfer muzycznych. 
„Huragan oklasków towarzyszył opadnięciu kurtyny: «[…] radość kosmo-
politycznej publiczności, w której element polski był silnie reprezentowany, 
tak była bezgraniczna, jak tylko podczas premiery jest to możliwe». Wszyscy 
pozostali na miejscach, bijąc wraz z orkiestrą brawo Paderewskiemu. Zszedł 

29 B. Raba, Między romantyzmem a modernizmem..., s. 122.
30 List do Heleny Górskiej, Wiedeń 29 czerwca 1888 roku; za: M. Perkowska-Waszek, Paderew-
ski i jego twórczość..., s. 196.
31 J. Tatarska, Kategoria narodowa…, s. 40-41.
32 A. Piber, Recepcja „Manru” w USA, [w:] Warsztat kompozytorski, wykonawstwo, koncepcje 
polityczne Ignacego Jana Paderewskiego: materiały z sesji naukowej, Kraków 3-6 maja 1991, 
red. W.M. Marchwica, A. Sitarz, Kraków 1991, s. 120-121.
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z loży i czternaście razy wychodził na scenę nie tylko z Schuchem i wykonaw-
cami głównych partii, ale «nawet z reżyserem, dekoratorem i maszynistą»”33. 
Dzieło zostało wystawione na kilkunastu innych scenach europejskich (Lwów, 
Kraków, Praga, Moskwa, Kijów) i amerykańskich (Nowy Jork, Filadelfia, Bo-
ston, Chicago, Baltimore, Pittsburgh) z Metropolitan Opera w Nowym Jorku 
na czele34 – sceną, w której regularnym repertuarze ani wcześniej, ani później 
nie pojawiła się żadna inna opera polskiego twórcy.

Kategoria narodowa w twórczości Paderewskiego wyrażała się również po-
przez sięgnięcie do tematyki historycznej, do znaczących momentów z dziejów 
ojczyzny i narodu. Taka była monumentalna Symfonia h-moll, którą skompo-
nował w latach 1903–1909 dla uczczenia czterdziestej rocznicy ostatniego pol-
skiego powstania z 1863 roku. W prasie polskiej pisano: „Część pierwsza Sym-
fonii ma przedstawiać przeszłość bohaterską Polski; druga: andante – nastrój 
liryczny narodu polskiego, trzecia: finał, stanowi poemat symfoniczny osnuty 
na tle powstania 1863 roku. Finał ten grać można oddzielnie, jako utwór sam 
w sobie skończony. Cała symfonia ma nosić tytuł: Polska”35. Henryk Opieński 
w swojej pracy przytacza wrażenia i refleksje francuskiego krytyka muzyczne-
go Jules’a Combarieugo po wysłuchaniu dzieła w Konwersatorium Paryskim:

Symfonia Paderewskiego jest dziełem bardzo osobistym. Jest nim naprzód pod 
względem technicznym, ponieważ – z wyjątkiem kilku taktów, gdzie mimo-
wolnie myślałem o Berliozie – wypływa z natchnienia i nie zawdzięcza nic 
nikomu. Jest dziełem osobistym z racji wyższych. Paderewski to jeden z tych, 
którzy piszą, ponieważ mają coś do powiedzenia – i u nich talent jest promie-
niowaniem charakteru. Słyszałem kiedyś Paderewskiego mówiącego ze szcze-
rą powagą: uwielbiam muzykę, ale jeszcze bardziej kocham moją ojczyznę. 
Łatwo można odgadnąć, co dzieje się z takim uczuciem w duszy polskiego 
wielkiego artysty […] In memoriam, Sursum corda – pod tymi skromnymi 
tytułami pierwszej i ostatniej części Symfonii przepływa nieprzerwany prąd 
gorącego uczucia36. 

W trzeciej części tego historyzującego dzieła Paderewski w sposób subtel-
ny i niedosłowny wprowadza motyw Mazurka Dąbrowskiego. Symfonia h-moll 
była ostatnim projektem kompozytorskim Paderewskiego. Prawykonanie tego 
dzieła odbyło się 12 lutego 1909 roku w Bostonie i spotkało się z przyjęciem 
równie entuzjastycznym jak opera Manru i Fantazja polska. Bostońską Orkie-
strą Symfoniczną dyrygował Max Fiedler. Utwór ten pozostał w repertuarze 

33 Tenże, Droga do sławy..., s. 425.
34 Wykaz wszystkich wykonań opery Manru [w:] M. Perkowska-Waszek, Paderewski i jego 
twórczość..., s. 452.
35 Tamże, s. 210. 
36 H. Opieński, Paderewski, Kraków 1960, s. 93.
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koncertowym najlepszych orkiestr europejskich i amerykańskich, pod batutą 
najwybitniejszych dyrygentów tamtych czasów.

Paderewski pianista 
Nikt nie wróżył mu kariery pianisty. Mimo iż od trzeciego roku życia pobie-

rał prywatne lekcje fortepianu, a potem kształcił się w Instytucie Muzycznym, 
nie miał odpowiedniego technicznego warsztatu pianistycznego, z czego do-
skonale zdawał sobie sprawę. Z punktu widzenia obecnej pedagogiki fortepia-
nowej była to technika czysto odtwórcza, amatorska. Paderewski po ukończe-
niu nauki koncertował początkowo w prowincjonalnych miasteczkach Polski 
i Rosji wspólnie ze swoim przyjacielem, skrzypkiem Władysławem Górskim37 
jako akompaniator, a potem również jako współwykonawca, grając Chopina 
i swoje pierwsze fortepianowe kompozycje. Dopiero spotkanie w Krakowie 
z legendarną Heleną Modrzejewską, która w latach osiemdziesiątych XIX wie-
ku odniosła ogromny sukces w Ameryce i która dostrzegła w nim niebywały 
potencjał artystyczny, spowodowało, że kariera Paderewskiego jako pianisty 
wirtuoza ruszyła z miejsca. Modrzejewska wspomina w swoich pamiętnikach: 

Tytus Chałubiński przedstawił nam szczupłego młodzieńca lat 21 ze słowa-
mi: – Chcę, abyście poznali i pokochali Ignacego Paderewskiego, naszego 
drugiego Chopina – po czym, patrząc jak kochający ojciec, uścisnął ramię 
młodego człowieka. Przy fortepianie głowa Paderewskiego w aureoli gęstych, 
złotych włosów i delikatne, niemal kobiece rysy, sprawiały wrażenie jakiegoś 
anioła Botticelliego albo Fra Angelica. Grając, tak był głęboko pochłonięty 
muzyką, że ta intensywność przeżycia miała działanie hipnotyczne. Frazował 
też z taką wyrazistością i zrozumieniem sensu utworu, że jego gra robiła wra-
żenie czegoś zupełnie nowego i niezwykłego38. 

Wspólny koncert z Heleną Modrzejewską39, zorganizowany przez aktor-
kę, dobrze przyjęty przez słuchaczy i recenzentów, pozwolił Paderewskiemu 
na wyjazd do Wiednia do wiodącego ówcześnie pedagoga fortepianu Teo-
dora Leszetyckiego40, u którego rozpoczął regularną naukę. Miał wówczas 
24 lata, a więc był w wieku dosyć późnym na kształtowanie techniki piani-
stycznej. Leszetycki, początkowo nastawiony sceptycznie do predyspozycji 

37 Władysław Górski (1846–1915) – polski skrzypek, pedagog i kompozytor.
38 H. Modrzejewska, Wspomnienia i wrażenia, Kraków 1957, s. 486-487; za: M. Perkowska, 
Początki i rozkwit kariery pianistycznej Paderewskiego, „Muzyka” 1977, nr 3, s. 41.
39 Z inicjatywy H. Modrzejewskiej 3 października 1884 roku w sali Hotelu Saskiego w Krako-
wie odbył się ich wspólny koncert. Modrzejewska deklamowała poezję Krasińskiego, Asnyka 
i Mickiewicza, natomiast Paderewski wykonał kompozycje Chopina i swoje własne; za: M. Per-
kowska, Początki i rozkwit kariery…, s. 41-42. 
40 Teodor Leszetycki (1830–1915) – pianista, pedagog i kompozytor. Uważany za największego 
nauczyciela fortepianu epoki; za: S. Dybowski, Słownik pianistów polskich, Warszawa 2003, s. 351.
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pianistycznych ucznia, po kilku miesiącach, widząc jego postępy i zapał, 
zmienił zdanie. Paderewski tak wspomina ocenę swojej gry przez pedagoga: 

Ma Pan wiele zalet jako pianista. Ma Pan też wrodzone poczucie techniki, ale 
ileż jeszcze braków. W każdym razie posiada Pan najważniejszą zaletę pia-
nisty: dźwięk. Pomimo że nie studiował Pan, jak i kiedy go zmieniać i jak za 
pomocą własnych palców wyrażać najróżniejsze uczucia [...]. Obawiam się 
jednak, że za wiele trudności miałby Pan ze swymi palcami, którym brak ja-
kiejkolwiek dyscypliny41. 

Żmudne palcówki i ćwiczenia zalecone przez Leszetyckiego, połączone 
z wytężoną, codzienną pracą przyniosły efekty. Po trzech latach Paderewski 
zadebiutował w Wiedniu i od momentu, kiedy wkroczył na scenę, rozpoczęła 
się jego kariera pianistyczna. Wiedeń był miejscem debiutu Paderewskiego 
w 1887 roku42, natomiast sławę europejską przyniósł mu rok 1888 – paryski 
debiut wirtuozowski w Salle Érard i potem kolejne koncerty w Paryżu i Wied-
niu, wszystkie uwieńczone sukcesem i przyjmowane z wielkim entuzjazmem. 
Następne koncerty w Belgii, Austrii, Niemczech i Holandii utrwaliły jego 
pozycję wirtuoza. Pierwsze występy w Londynie, początkowo ocenione nie-
przychylnie przez angielskich krytyków, którzy zarzucali artyście nadmierne 
efekciarstwo, po kolejnych trasach koncertowych po całej Anglii przyniosły 
mu miano tytana fortepianu. Artysta starannie dobierał repertuar koncertowy, 
w którym zawierały się dzieła Beethovena, Bacha oraz utwory epoki romanty-
zmu, m.in. Franciszka Liszta, Roberta Schumanna czy Franciszka Schuberta. 
Twórczość Chopina oraz własne kompozycje obowiązkowo dopełniały każdy 
program koncertowy. Dziennikarze i krytycy wielokrotnie porównywali sztu-
kę Paderewskiego z najwybitniejszymi mistrzami jego czasów: Eugeniuszem 
d’Albertem43, Maurycym Rosenthalem44, Antonim Rubinsteinem, Emilem 
Sauerem45 i innymi. Krytyk „Bonner Zeitung” w 1901 roku donosił: „Pade-
rewski zrósł się z fortepianem jak Chopin. Dla Paderewskiego fortepian jest 
wszystkim – okiem, uchem, sercem i ustami; śpiewa w tonach fortepianu, 
on nim żyje i przez niego obcuje ze światem”46. Z kolei w 1889 roku Piotr 
Czajkowski pisał: „Zaprosiłem na koncert pianistę Paderewskiego. To, moim 
zdaniem, na równi z d’Albertem pierwszy z pianistów naszych czasów. To 
pianista genialny i bardzo uzdolniony kompozytor”47.

41 I.J. Paderewski, Pamiętniki, s. 119-120.
42 Debiutował podczas koncertu z udziałem znakomitej śpiewaczki Pauliny Lucci; był to jego 
duży sukces. W pamiętnikach wspomina, że koncert dodał mu odwagi i zachęcił do dalszej pra-
cy; tamże, s. 153.
43 Eugen Albert (1864–1932) – niemiecki kompozytor i pianista.
44 Maurycy Rosenthal (1862–1946) – polski pianista.
45 Emil Sauer (1862–1942) – niemiecki pianista i kompozytor.
46 Ignacy Jan Paderewski. Antologia, wybór i oprac. J. Jasieński, Poznań 1996, s. 50. 
47 Tamże, s. 50.
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Sława Paderewskiego dotarła do wielu zakątków świata. W latach 1888–
1914 kompozytor odwiedził prawie wszystkie państwa Europy, począwszy 
od Francji i Belgii, aż po Rosję. Szczególnie często koncertował na teryto-
rium Wielkiej Brytanii. Dotarł również do Ameryki Północnej i Południowej, 
Australii, Nowej Zelandii, a nawet do Afryki Południowej. Jedynym konty-
nentem, którego nie odwiedził, była Azja. Zasięg i częstotliwość działalności 
koncertowej pokazuje poniższa tabela:48

48 Uwzględniono aktualny podział terytorialny świata. 

Podróżny kufer-szafa Paderewskiego. Na kufrze widnieją nalepki hoteli, w których 
Paderewscy mieszkali
Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie. Repr. M. Kwiatkowska.

Trasy koncertowe europejskie48

Anglia 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1897, 1898, 1899, 1900, 
1901, 1902, 1903, 1907, 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1914, 
1923, 1925, 1931, 1933, 1937, 1938

Austria 1884, 1885, 1887, 1888, 1889, 1892, 1901, 1910
Białoruś 1899, 1904
Belgia 1888, 1891, 1924, 1929
Czechy 1885, 1888, 1889, 1901
Dania 1901
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Francja 1885, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1895, 1897, 1899, 1900, 
1901, 1904, 1906, 1907, 1909, 1910, 1923, 1924, 1928, 1929, 
1931, 1932, 1933

Hiszpania 1901, 1902, 1906
Holandia 1890, 1891, 1894
Irlandia 1893, 1895, 1909
Litwa 1880, 1899
Łotwa 1899, 1904
Monako 1897, 1901, 1913, 1929
Niemcy 1882, 1883, 1884, 1886, 1889, 1890, 1891, 1893, 1895, 1897, 

1898, 1901, 1902, 1911, 1913, 1929
Polska 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1888, 

1889, 1890, 1899, 1901, 1902, 1903, 1904, 1910, 1911, 1913, 
1924

Portugalia 1906
Rosja 1899, 1904
Rumunia 1889
Ukraina 1883, 1885, 1887, 1889, 1899, 1901, 1902, 1904, 1913
Szkocja 1890, 1891, 1895, 1899, 1901, 1902, 1907, 1909, 1931
Szwajcaria 1889, 1893, 1897, 1901, 1902, 1903, 1904, 1906, 1907, 1910, 

1912, 1913, 1925, 1927, 1929, 1931, 1937, 1938
Szwecja 1901
Węgry 1889, 1901, 1910
Włochy 1897, 1901, 1905, 1925, 1931, 1932

Trasy koncertowe pozaeuropejskie

Afryka Południowa 1912 
Argentyna 1911
Australia 1904, 1927
Brazylia 1911
Kanada 1892, 1896, 1902, 1905, 1908, 1909, 1914, 1922, 1924, 1930
Kuba 1917, 1926
Meksyk 1899, 1908
Nowa Zelandia 1904
Stany Zjednoczone 1891–1892 (1. tournée), 1893 (2. tournée), 1895–1896 

(3. tournée), 1899–1900 (4. tournée), 1902 (5. tournée), 1904–
1905 (6. tournée), 1907–1908 (7. tournée), 1909 (8. tournée), 
1913–1914 (9. tournée), 1915–1916 (10. tournée), 1916–1917 
(11. tournée), 1922–1923 (12. tournée), 1924 (13.  tournée), 
1925–1926 (14. tournée), 1926–1927 (15. tournée), 
1927–1928 (16. tournée), 1930–1931 (17. tournée), 1932 
(18.  tournée), 1933 (19. tournée), 1939 (20. tournée) 

Źródło: na podstawie M. Perkowska, Diariusz koncertowy Paderewskiego, Kraków 1990. 
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Rezonans sztuki Paderewskiego za granicą był ogromny. Większość 
krytyków wychwalała muzykalność pianisty, jego sztukę interpretacji oraz 
technikę pianistyczną. Sukcesy artysty były również odnotowywane w pra-
sie polskiej. Po trasach koncertowych Paderewskiego w Austrii, Czechach 
i Niemczech w 1901 roku w „Echu Muzycznym, Teatralnym i Artystycz-
nym” pisano: „Paderewskiego wędrówka koncertowa po Austrii, Czechach 
i Niemczech stanowi szereg tryumfów i owacji. Krytyka podnosi jedyny 
w swoim rodzaju urok gry wprowadzającej słuchacza poza światy marzeń 
i wysubtelizowanych wrażeń nastrojowych. To nie gra, to poezja, wzlot du-
cha i natchnienia”49. Tadeusz Szeligowski (1896–1963) kompozytor i peda-
gog, dyrektor Filharmonii Poznańskiej, profesor Wyższej Szkoły Muzycznej 
w Poznaniu i w Warszawie tak opisał swoje wrażenia po koncercie w Paryżu 
w 1932 roku: 

Koncert, o którym chcę opowiedzieć, odbył się we wspaniałym gmachu te-
atru Champs Élysées. O niezwykłej porze, bo o trzeciej po południu. Od 
jakiegoś czasu Paderewski nie grywał o innej porze. Stawiliśmy się w te-
atrze grubo przed trzecią. Trudno było się jednak usadowić. Okazało się, że 
był cały szereg osób, które za żadną cenę nie chciały siedzieć w pierwszym 
rzędzie krzeseł ustawionych na estradzie. Nie chcieli, jak mówili, spotkać 
się ze wzrokiem Paderewskiego, który miał ten zwyczaj, że w czasie gry 
wpatrywał się w kogoś bliżej siedzącego. Miało to wywoływać niesamowi-
te wrażenie. Wydawało mi się to lekką przesadą i całkiem spokojnie sia-
dłem w pierwszym rzędzie, tuż przy klawiaturze wspaniałego erarda. Pu-
bliczności pełno. W pierwszych rzędach elita czy wielki świat, jak kto woli, 
w dalszych rzędach głowa przy głowie, balkony pełne, wszyscy oczekują 
wielkiego wydarzenia. Punktualnie o 3.05 wychodzi, co mówię, wyskakuje 
Paderewski na estradę. Pojawienie się artysty wita sala powstaniem z miejsc 
i owacją. Oklaski trwają do chwili, kiedy Paderewski zasiada do fortepianu 
i zaczyna preludiować. Ucisza się. Paderewski preludiuje w dalszym cią-
gu, nie przerywając, zaczyna od razu wariacje Haendel-Brahms. Uraziło to 
moją wrażliwość artystyczną. Bo czyż można tak bezpośrednio po banalnych 
biegnikach i akordach wchodzić bez żadnej przerwy w genialny temat Haen-
dla? [...] Gdy tak zajmuję się raczej myślami niż słuchaniem muzyki, która 
płynie spod palców Paderewskiego, artysta odwraca głowę i patrzy wprost 
na mnie. Chwilę wytrzymuję wzrok. Nagle robi mi się gorąco. Paderewski 
jest wyraźnie zły. Czy się zachowuję nienależycie, czy może zrobiłem jakiś 
ruch, który przeszkadza w grze? Nie wiem, o co mu chodzi? A może czyta 
w myślach? W każdym razie robi mi się bardzo nieprzyjemnie… Nie mogę 
wytrzymać jego wzroku. Płynie z tych oczu jakiś fluid, którego mocy nie 

49 „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”, nr 953 z 4.01.1902, s. 8, za: M. Perkowska, Dia-
riusz koncertowy…, s. 93.
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wytrzymam. Widocznie takie są oczy człowieka, który tworzy, przelatuje mi 
nagle przez głowę. Opuszczam oczy zawstydzony, że nie zrozumiałem tego 
od razu… Ale oto wariacje dobiegają końca. Sala szaleje. Co do mnie, nie 
jestem jeszcze przekonany, chociaż niewątpliwie oszołomiony. Sonata op. 
28 Beethovena. Znów narzucają się myśli: po co ritenuto w miejscu, w któ-
rym Beethovenowi nie śniło się tego oznaczyć? Irytuje mnie lewa ręka, stale 
w separacji z prawą. Nagle słyszę, że fortepian zmienia swój dźwięk. Czyż-
by halucynacja? Szczypię się w rękę raz i drugi. Nie, stanowczo czuwam 
i jestem przytomny. Dźwięk fortepianu odmaterializowuje się, przestaje być 
zabarwiony fortepianowo. Z takim fenomenem zetknąłem się raz tylko, na 
koncercie Rachmaninowa. U tego pianisty, jak mi się zdawało, objaw ten 
był skutkiem właściwości fizjologicznych ręki; fortepian pod jego palcami 
od pierwszego akordu brzmiał inaczej, podczas gdy Paderewski do tego 
brzmienia dochodzi dopiero po rozegraniu się. W tym momencie następuje 
i we mnie duża przemiana. Jestem tak przejęty tym, co się dzieje w tej chwi-
li, że zaczynam rozumieć śmieszność mych pretensji o jakieś tam ritenuta 
czy tempo rubato, czy nawet o lewą rękę… Ale finał pokazał dopiero, kim 
jest Paderewski. Tutaj zrozumiałem jasno, że wszelkie kryteria pianistyki 
nie przystają do wymiarów Paderewskiego. Czuję wyraźnie, że to nie piani-
sta – to człowiek, który gra: wszystko jedno, co robi na tym fortepianie, bo 
posiada możność wprowadzenia słuchacza w ekstazę, w inne rejony, o któ-
rych nie da się pisać. Dziwię się pianistom, którzy chodzą patrzeć, jak gra 
Paderewski. Przypuszczam, że wychodzą rozczarowani. Paderewski nie gra 
ani dla pianistów, ani dla muzyków – gra po prostu dla ludzi. Porusza w nich 
każdy nerw, każdy zakamarek duszy. Narzuca swoje koncepcje, które musi 
się akceptować jako w danej chwili jedyne możliwe rozwiązanie. Kompo-
zycja, którą gra Paderewski, jest tylko pretekstem do manifestacji magizmu 
wielkiego artysty. Dość banalny i oklepany Taniec węgierski Brahmsa staje 
się pod palcami Paderewskiego arcydziełem. Bo Paderewski potrafi swoją 
grą zmienić wartość dzieła. W Etiudzie h-moll Chopina (op. 25) w jednym 
jedynym dźwięku dał tyle najczystszej muzyki, że przy uderzeniu pierwszej 
nuty osłupiałem z wrażenia, siedzący zaś nie opodal mnie młody człowiek 
zajęczał głośno… Wchodzimy teraz do pokoju artystycznego, gdzie Pade-
rewskiego otacza wielojęzyczny tłum. Znakomita Nadia Boulanger jest blada 
i głęboko wzruszona. Powtarza tylko: jakiż artysta, jakiż artysta… Spotykam 
Światosława Strawińskiego, młodego rosyjskiego pianistę, syna wielkiego 
Igora. Młody człowiek powtarza uporczywie: C’est magnifi que, c’est ma-
gnifi que – jest niebywale poruszony. My w grupie polskiej patrzymy na sie-
bie i dziwimy się, co się z nami stało. Jesteśmy, jak byliśmy przed koncertem, 
a jednak inni…”50.

50 Ignacy Jan Paderewski. Antologia, s. 56-57.
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Paderewski i Ameryka
Stany Zjednoczone były najważniejszym polem działalności koncertowej 

Paderewskiego. Pianista przybył tam w wieku 31 lat, gdy był już słynny w ca-
łej Europie, zwłaszcza w Anglii i Francji. Pierwsza trasa po USA w 1891 roku 
okazała się bezapelacyjnym sukcesem. Gazety amerykańskie po występach ar-
tysty w Bostonie i Nowym Jorku uznały muzyka „za najpierwszego w świecie 
artystę”. Do historii przeszły słowa Arthura Nikischa, dyrektora Bostońskiej 
Orkiestry Symfonicznej, który witając Paderewskiego w klubie bostońskim, 
powiedział: „Panowie, zdejmcie czapki, schylcie głowy, geniusz przyszedł”51. 
Krytyk „New York Herald Tribune” po jego koncercie w Nowym Jorku 17 li-
stopada 1891 roku napisał: „Paderewski odniósł sukces, jaki mógłby upoić 
każdego innego artystę na jego miejscu. Wszelako wydaje mi się, że dla Pade-
rewskiego podobny tryumf jest chlebem codziennym. Podczas ostatnich trzech 
lat był on w Europie najbardziej oklaskiwanym artystą i prawdopodobnie obec-
nie doszedł do szczytu swoich możliwości”52. Sam artysta aktywnie koncerto-
wał. Podczas pierwszego tournée od października 1891 roku do marca 1892 
roku wystąpił aż 107 razy, a nie była to jego najbardziej intensywna trasa53. 
Na większość jego koncertów bilety sprzedawano z dużym wyprzedzeniem. 
Łącznie odbył 20 tournée po samych tylko Stanach Zjednoczonych, grał w naj-
większych miastach Kanady i przemierzył Amerykę od wybrzeży Atlantyku 
po Pacyfik. Podróżował zakupionym wagonem kolejowym, w którym mieściła 
się sypialnia, pokój stołowy i salon z fortepianem. Towarzyszyła mu żona, se-
kretarz, stroiciel fortepianu, bagażowy, lokaj i kucharz. Popularność artysty na 
gruncie amerykańskim wiązała się nie tylko z jego indywidualnością muzycz-
ną, ale także z osobowością artystyczną. Paderewski wypracował sobie pewien 
image, z którym był utożsamiany, jak opanowany wyraz twarzy podczas kon-
certu, arystokratyczne maniery, dystyngowane ruchy oraz elegancki wygląd 
zewnętrzny z charakterystycznymi długimi, rudawymi włosami. To wszystko 
czyniło z niego bardzo atrakcyjną postać. 

Renomę i popularność, jaką cieszył się w Ameryce, pokazuje relacja z pre-
miery jego opery Manru: 

Wieczór premiery Manru, 14 lutego 1902, oceniano jako dość niezwykły 
w dziejach Metropolitan, jako „najdonioślejszy dla publiczności Metropolitan 
w ostatnim dziesięcioleciu” („Telegram”, New York, 15 II 1902). Na kwadrans 
przed ósmą powozy z całego miasta zaczęły przybywać pod gmach opery na 
rogu 39 Ulicy i Broadwayu. O ósmej cały Broadway, od 32 do 44 Ulicy, to 
jest na przestrzeni dwóch mil, wypełnił się szczelnie pojazdami. Cztery tysiące 
widzów zasiadło na widowni Metropolitan, miejsca na parterze sprzedawano 

51 M. Perkowska, Diariusz koncertowy…, s. 47.
52 Ignacy Jan Paderewski. Antologia, s. 50.
53 M. Perkowska, Początki i rozkwit kariery..., s. 47.
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przed premierą po 20 dolarów (cena biletów na recitale Paderewskiego wyno-
siła od jednego do czterech dolarów). Paderewski, „lekko blady”, został zapro-
szony wraz z żoną do loży numer 4 na parterze, należącej do Williama Collinsa 
Whitneya, milionera, niegdyś sekretarza marynarki w administracji prezydenta 
Grovera Clevelanda. W imieniu Whitneya honory gospodarza czynił 40-letni 
bankier nowojorski James Speyer wraz z żoną Ellin. Nowojorski „Herald” wy-
mieniał nazwiska 110 najbardziej znanych i najbogatszych osób obecnych na 
premierze Manru, podawał w czyjej przebywali loży i w jakim towarzystwie 
[...] „New York Times” zauważał: „Rzadko publiczność amerykańska bywa 
tak entuzjastyczna jak ostatniego wieczoru po zakończeniu drugiego aktu…”. 
Wywoływano wielokrotnie Sembrich i Bandrowskiego, a gdy oklaski nie usta-
wały, Paderewski nakłoniony przez Sembrich, a może i przez nią wypchnięty, 
pojawił się na scenie Metropolitan „powitany z niezmiernym entuzjazmem”. 
Osiem razy wychodzili przed kurtynę, trzy razy wraz z Damroschem. W pew-
nym momencie Sembrich zamknęła za Paderewskim wyjście na proscenium 
i znalazł się on sam przed publicznością. „Nigdy w swej historii Metropolitan 
Opera nie rozbrzmiała, od kanału orkiestry po najwyższą galerię, takim wy-
buchem braw, jaki powitał pojawienie się Paderewskiego”. Po trzecim akcie 
otrzymał „niewiele mniejszy od siebie” wieniec laurowy z szarfami o polskich 
barwach. Prasie powiedział między innymi: [...] Nie mogę wyrazić tego, co 
czuję. Występowałem przed wieloma amerykańskimi audytoriami, czasem 
grałem własne kompozycje, ale nigdy dotychczas nie miałem takiego triumfu. 
Oczywiście, jest to moja pierwsza próba jako kompozytora operowego i je-
stem bardzo wdzięczny Amerykanom za to, że podobało im się to, co zrobiłem. 
Dla zespołu wykonawców mam tylko pochwały. Specjalnie dziękuję Madame 
Sembrich. Zmieniła swój głos zupełnie dla tej partii i odniosła wielki triumf. 
[…] O panu Bandrowskim mówić nie potrzebuję. Jest on oczywiście moim 
przyjacielem i wykonał swą partię tak, jak tego oczekiwałem, gdy zwróciłem 
się do pana Graua, by zaangażował go do tej roli”54.

Pozycję, prestiż i uznanie zdobyte jako pianista i kompozytor Paderew-
ski wykorzystywał do wyższych celów. Szczególnie w latach 1915–1917 
w trakcie dziesiątego i jedenastego tournée po Stanach Zjednoczonych, pod-
czas których dał około 300 recitali, większość poprzedzonych płomiennymi 
mowami w języku polskim i angielskim o aspiracjach narodu polskiego do 
odzyskania niepodległości. Był to okres pracy na rzecz Polski w Stanach Zjed-
noczonych z ramienia założonego w Szwajcarii Komitetu Pomocy Ofiarom 
Wojny. W momencie, kiedy nadzieje na odzyskanie niepodległości przez Pol-
skę powoli stawały się realne, koncerty Paderewskiego przybierały charakter 

54 A. Piber, Recepcja „Manru” w USA, [w:] Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje 
polityczne Ignacego Jana Paderewskiego: materiały z sesji naukowej, Kraków 3-6 maja 1991, 
red. W. M. Marchwica, A. Sitarz, Kraków 1991, s. 125-126.
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wręcz agitacyjny. Na wielu z nich pojawiał się bukiet biało-czerwonych kwia-
tów. W tym czasie artysta nagrał trzy płyty z muzyką Chopina i własną, które 
służyły jako „narzędzie propagandy” dla sprawy polskiej i miały wzmocnić 
poczucie tożsamości narodowej u Polonii amerykańskiej. Niezwykłą inten-
sywność jego koncertów komentuje jeden z obserwatorów jego amerykań-
skich podróży: „W imieniu Polski nieustannie pędzi od jednego kąta Ameryki 
do drugiego, opanowany powagą swojej misji”55. Dominik Pacyga na łamach 

55 B. Weber, Ignacy Jan Paderewski: a biographical, artistic and political timeline, „Journal of 
the International Federation of Chopin Societies” 2018, nr 31, s. 8.

Zasięg amerykańskich tras koncertowych Ignacego Jana Paderewskiego. Kompozy-
tor pokonywał wielkie przestrzenie Ameryki własnym, zakupionym wagonem kole-
jowym, w którym mieściła się sypialnia, pokój stołowy i salon z fortepianem. Pociąg, 
którym podróżował, był nazywany Paderewski train. Kompozytorowi towarzyszyła 
żona Helena Paderewska, sekretarz, stroiciel fortepianu, bagażowy, lokaj i kucharz. 
Łącznie odbył 20 tournée od wybrzeży Atlantyku po Pacyfik w latach 1891–1939
Źródło: oprac. Liliana Bether na potrzeby wystawy w Bibliotece Wydziału Historycznego 
UAM.
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„Dziennika Związkowego”56 z 11 listopada 2018 roku tak opisuje jeden z jego 
koncertów w Chicago57:

W niedzielę, 6 lutego [1916 roku] Paderewski wystąpił podczas koncertu cha-
rytatywnego dla Polski w Chicago Auditorium. W pięknym teatrze zebrało 
się około 4 tys. mieszkańców Chicago skorych do wysłuchania słów maestra, 
który przekonywał o konieczności niesienia pomocy Polsce i o jej doniosłym 
znaczeniu dla kultury i polityki europejskiej. Przed budynkiem ciągnęły się 
kolumny samochodów, tramwajów i pieszych – wszyscy spieszyli na koncert. 
Za kierownicami samochodów siedzieli najbogatsi – społeczna śmietanka. 
Dla nich zarezerwowane zostały najlepiej usytuowane (i najdroższe) miejsca 
w lożach. Na widowni poniżej zasiąść miały setki innych przybyłych. Polscy 
imigranci zajęli najwyżej położony taras, aby móc dokładniej widzieć Pade-
rewskiego i publicznie okazać swoje poparcie dla sprawy polskiej (…) Salę 
teatralną przemierzali chłopcy i dziewczynki polskiego pochodzenia. Odziani 
w tradycyjne stroje, sprzedawali programy, zdjęcia Paderewskiego oraz lal-
ki zaprojektowane i rozprowadzane przez polską artystkę, madamme Hele-
nę Paderewską, zbierającą w ten sposób fundusze dla Polski. Udało się im 
sprzedać sześćdziesiąt lalek i uzyskać łącznie 664,5 dol. (ponad 15 tys. dol. 
w 2018 roku) […] Występ rozpoczął się o godz. 1.30 pm odśpiewaniem pol-
skiego hymnu narodowego przez United Polish Choir pod batutą Aleksandra 
Karczyńskiego. Z początku polska część widowni śpiewała razem z chórem, 
lecz gdy następny rozbrzmiał utwór „Ameryka”, do śpiewu dołączyła reszta 
sali. Gdy chór opuścił już scenę, Paderewski stanął przed publicznością na tle 
polskiej flagi. Raz jeszcze widzowie wstali ze swoich siedzeń. Przed rozpo-
częciem przemowy maestro uniósł rękę, a obecni na sali powrócili na miejsca 
(…) wygłosił żarliwą i poruszającą mowę. Tymi słowami maestro zagrzewał 
mieszkańców Chicago do wspierania akcji humanitarnej dla Polski […] Po 

56 „Dziennik Związkowy” to najstarsza polskojęzyczna gazeta codzienna w USA. Powstał 
w styczniu 1908 roku jako organ Związku Narodowego Polskiego (ang. Polish National Allian-
ce, PNA) i od tego czasu wychodzi nieprzerwanie, będąc tym samym najstarszą polskojęzyczną 
gazetą na świecie wydawaną bez przerwy. Od roku 2009 jest jedyną codzienną polskojęzyczną 
gazetą w Chicago.
57 Dominik A. Pacyga – imigrant w trzecim pokoleniu, urodził się w Chicago w 1949 roku, jest 
profesorem historii (od 2017 roku emerytowanym) w Columbia College w Chicago. Studia dok-
torskie ukończył w 1981 roku na Uniwersytecie Illinois w Chicago. Jest autorem i współautorem 
sześciu książek poświęconych historii Chicago i chicagowskiej Polonii, m.in. Slaughterhouse: 
Chicago’s Union Stock Yard and the World It Made (2015), Chicago: A Biography (2009), Polish 
Immigrants and Industrial Chicago (1991, 2001). Obecnie pracuje nad książką „Polish Chica-
go”. Jest laureatem Nagrody Imienia Oskara Haleckiego oraz Nagrody Imienia Mieczysława 
Haimana przyznawanych przez Polish American Historical Association, także nagrody Catholic 
Book Award. Profesor wizytujący na Uniwersytetach: Chicagowskim, Illinois i Oksfordzkim. 
W latach 2013–2014 wykładał w Instytucie Studiów Amerykańskich i Polskiej Diaspory na 
Uniwersytecie Jagiellońskim; <http://dziennikzwiazkowy.com/polskie-chicago-cykl/odcinek-
34-paderewski-ojciec-niepodleglosci/> [dostęp: 20.01.2019].
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przemowie Paderewski zagrał na fortepianie tak, jak tylko on potrafił. Krótki 
repertuar utworów Chopina zakończył porywającym polonezem, po czym za-
chwycił widownię paroma bisami.

Koncert Paderewskiego w Madison Square Garden w Nowym Jorku dla 16 tys. osób
Źródło: „The New York Times”, 14 February 1932 [dodatek ilustrowany].
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Dzięki koncertowi udało się zebrać około 40 tys. dol. (ponad 9 mln dol. 
w przeliczeniu na dzisiejszą wartość waluty). Suma ta ponaddwukrotnie prze-
kroczyła kwotę zebraną wcześniej w Nowym Jorku58.

W roku 1917, pod wpływem swojej działalności społecznej i patriotycznej, 
Paderewski skomponował utwór okolicznościowy Hej, Orle Biały na chór mę-
ski i fortepian, do słów własnych. Była to jedyna jego kompozycja napisana 
po 1909 roku, a więc od czasu ukończenia Symfonii h-moll Polonia. Pieśń 
nazywana była hymnem bojowym, a jej powstanie miało ścisły związek z za-
biegami politycznymi artysty i staraniami o pomoc materialną przy tworzeniu, 
początkowo na terenie Stanów Zjednoczonych, a później we Francji, oddzia-
łów Armii Polskiej, złożonej z ochotników polskiego pochodzenia59. Słowa 
pieśni potwierdzają jego zaangażowanie patriotyczne.

Dziś Orzeł Biały na lot się zrywa, 
Na bój wspaniały Polaków wzywa: 
Zerwane pęta kajdan ogniwa, 
Ojczyzna święta znów cała, żywa. 
Hej, na bój, na bój, gdzie wolności zorza, 
Hej, na bój, na bój, za polski brzeg morza, 
Za ziemię całą, za piastowską, naszą, 
Za wolność wszystkich, za wolną i waszą. 
Bo polska ziemio, 
Co wszystkim ludom rozwierasz ramiona, 
Ty, ziemio nasza, bądź błogosławiona60.

W roku 1922, po zakończeniu działalności na polu dyplomatycznym i poli-
tycznym, której poświęcił się w latach 1918–1921, Paderewski wrócił do świa-
ta muzyki. Był to początek jego nowych sukcesów artystycznych. Rozpoczął 
kolejne tournée po Ameryce, przeplatane koncertami w Europie, szczególnie 
w Anglii, Francji, Belgii i Szwajcarii. Dodatkowe miano polityka i patrioty, 
które zdobył dzięki swym działaniom na polu niepodległościowym, sprowa-
dzało tłumy do sal koncertowych. Relacje z jego koncertów łączyły w sobie 
dwa słowa: patriota i muzyk. Percy Grainger, współczesny Paderewskiemu 
australijski pianista i kompozytor, w miesięczniku literacko-artystycznym 
„American Legion” w 1926 roku napisał: 

Święty i bohater tkwi w Paderewskim obok artysty, człowieka estrady. Nie 
potrzebuję tu rozpisywać się o jego trwałym jak wieczność przywiązaniu do 

58  „Dziennik Związkowy”, 11.11.2018, <http://dziennikzwiazkowy.com/polskie-chicago-cykl/
odcinek-34-paderewski-ojciec-niepodleglosci/> [dostęp: 20.01.2019]. 
59 I.J. Padrewski, Dzieła wszystkie, t. 6, Kraków 2002, s. 15.
60 M. Perkowska-Waszek, Paderewski i jego twórczość…, s. 212.
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sprawy narodowej, o jego pełnej zaparcia się siebie hojności w stosunku do 
cierpiącej ludności, o jego działalności jako polskiego premiera – to są rzeczy, 
które cały świat zna. Ale chociaż byśmy nawet nic nie wiedzieli o tej historycz-
nej karcie jego życia, moglibyśmy sami odgadnąć nieskończoną różnorodność 
jego natury, tak jest ona wyrazista w jego sztuce. Tylko gorący patriota, typ 
bojownika nadać może polonezom Chopina wzniosłą rycerską sławę, jaką one 

Hej, Orle Biały! Hymn bojowy Armji Polskiej, New York, Wydawnictwo Nut „Echo 
z Ziemi Rodzinnej”
Źródło: Biblioteka Narodowa, cop. 1918.
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zyskują w wykonaniu rąk jego. Tylko ktoś, kto pił z czary własnych narodo-
wych cierpień, może nam dać pojęcie o pełni tragizmu Marsza żałobnego Cho-
pina. Tylko głęboki znawca ludzi może interpretować tak, jak tylko Paderewski 
to potrafi […]. On jest i pozostanie zawsze jedynym wyrazicielem wszech-
stronności, zespolenia rozległych przeciwieństw, czarodziejskiego połączenia 
polskości i kosmopolitycznej kultury; pozostanie wszechświatowym artystą 
i wszechświatową postacią61.

Paderewski koncertowanie uważał za swój obowiązek i powinność. Grał 
dla wszystkich, zarówno dla elit arystokratycznych i finansowych, jak i dla 
prostych ludzi, w najsłynniejszych salach koncertowych świata i w małych 
salkach prowincjonalnych miast. Od 1907 roku corocznie koncertował w Bia-
łym Domu62. Spotykał się wówczas z byłymi i przyszłymi prezydentami Sta-
nów Zjednoczonych, m.in. Theodore’em Rooseveltem, Groverem Clevlen-
dem, Williamem Taftem, Thomasem Woodrowem Wilsonem i Herbertem 
Hooverem63.

Koncertowanie przynosiło mu sławę i ogromne pieniądze, dzięki którym 
mógł wspierać wiele cennych inicjatyw i przedsięwzięć. Był człowiekiem hoj-
nym. Wiele jego koncertów miało charakter charytatywny. Dochody z nich 
przeznaczał na polskie sieroty i ofiary wojennych represji, pomoc dla we-
teranów, szpitale oraz na przedsięwzięcia o charakterze artystycznym i kul-
turalnym, szczególnie dla młodych muzyków polskich. Wspierał instytucje 
społeczne, sponsorował budowę pomników i sal koncertowych. Tworzył fun-
dacje, edukował młodzież i otwierał swój dom dla potrzebujących. Był artystą 
i filantropem i to stanowiło jego największy atut. Koncert charytatywny w no-
wojorskiej Madison Square Garden, zorganizowany na rzecz potrzebujących 
muzyków w 1932 roku, który zgromadził rekordową liczbę 16 tysięcy osób, 
dowodzi, jak wielką cieszył się estymą wśród Amerykanów64.

Ameryka w 1941 roku uhonorowała Paderewskiego za zasługi na polu ar-
tystycznym i humanitarnym. Amerykańskie miasta zorganizowały obchody 
50. rocznicy jego pierwszej trasy koncertowej po Ameryce w 1891 roku, usta-
nawiając Tydzień Paderewskiego, podczas którego na jego cześć zagranych 
zostało ok. 6 tysięcy koncertów. Zgodnie z wolą artysty pieniądze przekazy-
wano na rzecz ofiar wojny w Polsce65. 

61 S. Dybowski, Słownik…, s. 507-508.
62 Zachowane relacje i program koncertów w Białym Domu, [w:] M. Olczak, Ignacy Jan Pade-
rewski, 1860–1941, Warszawa 2018, s. 167, 231.
63 T. Krawczak, M. Olczak, Przedmowa, [w:] M. Olczak, Ignacy Jan Paderewski, 1860–1941, 
Warszawa 2018, s. 17.
64 M. Olczak, Ignacy Jan Paderewski..., s. 332.
65 M. Perkowska, Diariusz koncertowy…, s. 197.
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Paderewski i Chopin
Paderewski zawsze włączał muzykę Chopina do swojego repertuaru, uwa-

żano go też za niezrównanego jego interpretatora. W jego wykonaniu utwory 
romantyka zyskiwały wymiar duchowy i narodowy. W 1895 roku po recita-
lach w Dreźnie i Lipsku w prasie niemieckiej pisano: „Jako odtwórca Chopina 
nie ma Paderewski obecnie żadnej konkurencji” lub „Ojczyzna Chopina jest 
również rodzinnym krajem Paderewskiego, który pod wieloma względami ma 
powinowactwo duchowe ze swym rodakiem”66. Zaś sam Paderewski często 
podkreślał swój podziw dla Chopina, a nawet miłość do niego oraz czuł ko-
nieczność promowania i propagowania jego muzyki. Ekspresyjny styl wyko-
nawczy pianisty, szczególnie stosowanie tempa rubato67, charakterystycznego 
dla Chopina, był cechą wyróżniającą, a nawet marką Paderewskiego. Artysta 
przykładał dużą wagę do tej maniery wykonawczej, mówiąc, że tempo rubato 
nadaje muzyce, oprócz akcentu rytmicznego i metrycznego, akcent uczuciowy, 
emocjonalny i indywidualny. Tak jak Chopin należy grać emocjonalnie, wręcz 
fizjologicznie, zgodnie z ludzkim metronomem, jakim jest serce. Gra w rytmie 
serca w postaci tempa rubato kryje się w każdej narodowej muzyce, wlewa 
życie w wykonanie i jest akcentem wolności68. W latach dwudziestych i trzy-
dziestych XX wieku Paderewski organizował warsztaty muzyczne w swojej 
posiadłości w Szwajcarii, gdzie próbował przekazać polski idiom interpretacji 
dzieł Chopina młodym polskim pianistom. Wśród nich był Henryk Sztompka, 
Leopold Stanisław Szpinalski, Zygmunt Dygat, Witold Małcużyński i inni69.

Ignacy Jan Paderewski był wielkim admiratorem Chopina, rozpowszechnił 
jego twórczość w Stanach Zjednoczonych na tysiącach koncertów. Położył 
także duże zasługi dla popularyzacji spuścizny Chopina nie tylko jako piani-
sta. W 1910 roku wygłosił znaczące przemówienie z okazji I Zjazdu Muzy-
ków Polskich w 100-lecie urodzin Chopina we Lwowie, w którym umieścił 
geniusz kompozytora w perspektywie narodowo-politycznej, mówiąc m.in.: 
„Sztuka zrodzona w głębinach duszy ludzkiej, powstała z zespolenia uczucia 
i rozumu, musi mieć narodowe piętno”70. Był współinicjatorem, wraz z Jó-
zefem Turczyńskim i Ludwikiem Bronarskim, oraz pierwszym redaktorem 
naczelnym kompletnej edycji dzieł wszystkich Fryderyka Chopina o charak-

66 „Leipziger General-Anzeiger” z 20.02.1895 oraz „Leipziger Tageblatt” z 20.02.1895, za: 
A. Piber, Droga do sławy…, s. 269.
67 Tempo rubato, czyli „kradzione”. Są to niuanse w interpretacji wykonawczej dzieła muzycz-
nego, w utworach fortepianowych polegające na swobodzie wykonawczej prawej ręki przy jed-
noczesnym utrzymywaniu rytmu przez lewą rękę. 
68 I.J. Paderewski, Tempo rubato, 1910, [w:] Wdzięk afektu. Teksty o tempie rubato, oprac. I. Po-
niatowska, Warszawa 2017, s. 39-49.
69 S. Dybowski, Słownik…, s. 508.
70 Z przemówienia we Lwowie 23 października 1910; za: Ignacy Jan Paderewski. Antologia, 
s. 238. Pełna wersja mowy dostępna jest w bibliotece cyfrowej POLONA, <https://polona.
pl/item/o-szopenie-mowa-wygloszona-na-obchodzie-szopenowskim-w-filharmonii-dnia-23- 
pazdziernika,NDQzMzk4MTA/6/#info:metadata> [dostęp: 22.01.2019]. 
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terze krytyczno-źródłowym, obejmującej całą spuściznę kompozytora. Była 
to pierwsza, współczesna próba wielojęzycznego wydania urtekstowego dzieł 
Chopina, opartego na szerokiej bazie źródeł. Idea ta od początku związana 
była z osobą Paderewskiego. W 1934 roku, tuż po założeniu Instytutu Fryde-
ryka Chopina, Mieczysław Idzikowski pisał na łamach „Muzyki”: „Gdyby ze-
chciał tej pracy podjąć się genialny wykonawca muzyki chopinowskiej Mistrz 
nad Mistrzami Ignacy Paderewski, wydawnictwo stałoby się czymś, czego 
nie posiadają inne narody”71. Nie była to jedyna aktywność Paderewskiego na 
polu edytorskim. Wcześniejszą edycję wybranych utworów Fryderyka Chopi-
na zredagował w latach 1900–1902 dla The Century Library of Music w No-
wym Jorku72. 

Paderewski w przestrzeni medialnej
Nowe techniki odtwarzania dźwięku, które pojawiły się na początku XX 

wieku, nie ominęły też Paderewskiego. Dawały one możliwość dotarcia do 
większej liczby słuchaczy i pozostawienia trwałego muzycznego przekazu 
dla kolejnych pokoleń. Pierwsze formy mechanicznego zapisu gry pianistów, 
których dokonywano na perforowanej taśmie papieru, pojawiły się w 1905 
roku. Artysta miał wówczas 45 lat. Paderewski traktował to jako interesują-
cy eksperyment i na przestrzeni lat 1905–1929 ogółem zrealizował 55 rolek 
w dwóch systemach rejestracji: Welte-Mignon i Duo-Art73. Kolejny nośnik 
dźwięku, jakim była czarna płyta, mimo że początkowo nie znajdował u niego 
uznania ze względu na niską jakość nagrywanego dźwięku oraz brak kontak-
tu z publicznością, dawał jednakże możliwość utrwalenia własnej gry, czym 
Paderewski z kolei był zainteresowany. Pierwsze płytowe nagrania artysta zre-
alizował w 1908 roku dla firmy His Master’s Voice Victrola w USA. W 1911 
roku podjął stałą współpracę z brytyjską firmą Gramophone Company, która 
rozprowadzała jego płyty po całym świecie z nalepkami: His Master’s  Voice, 
La Voix de son Maitre (Francja), Voce del Padrone (Włochy),  Grammophone 
(Niemcy), Monarch Record (różne kraje Europy) i Victor lub Victrola (USA). 
Pierwszych nagrań, na mocy stałego kontraktu, dokonał w swojej willi 
w Morges, gdzie zainstalowano aparaturę nagrywającą w 1911 roku. Kolejne 
sesje odbywały się m.in. w Paryżu i Londynie w 1912 roku, Camden w 1914 
roku, Nowym Jorku w 1917 roku. Ostatnie nagrania zrealizował w 1938 roku 
w Londynie74. 

71 R. Szczepański, Paderewski jako wydawca dzieł Chopina, [w:] Warsztat kompozytorski, wy-
konawstwo, koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego: materiały z sesji naukowej, 
Kraków 3-6 maja 1991, red. W.M. Marchwica, A. Sitarz, Kraków 1991, s. 97.
72 Tamże, s. 97-107.
73 P. Bagnowski, Ignacy Jan Paderewski: nagrania na rolkach Welte-Mignon ze zbiorów Bi-
blioteki Narodowej w Warszawie i Muzeum Automatów Muzycznych w Seewen w Szwajcarii, 
komentarz do płyty CD, DUX0324/25, 2001, s. 4-5.
74 S. Dybowski, Słownik…, s. 34.
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Paderewski pozostawił po sobie pokaźny dorobek nagraniowy w porówna-
niu z dokonaniami współczesnych mu pianistów. Są to 123 utwory należące 
do 17 kompozytorów, nagrane w całości. Największą jednak część, bo prawie 
połowę spuścizny nagraniowej, stanowią dzieła Fryderyka Chopina75. Jest to 
oczywiście zrozumiałe, zważywszy, jaką rolę przypisywał kompozytorowi.

Oprócz nagrań na rolkach (papierowe) i płytach utrwalono również jego grę 
podczas transmisji radiowych. Dwa z takich koncertów znajdują się w zbio-
rach Biblioteki i Fonoteki Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Pierwszy z nich odbył się 25 września 1938 roku w Lozannie, natomiast 
drugi miał miejsce w Nowym Jorku 26 lutego 1939 roku w NBC Studio 8-H, 
który transmitowany był przez Radio City New York76. Relacja z pierwszej 
transmisji radiowej koncertu Ignacego Jana Paderewskiego, opublikowana na 
łamach „Dziennika Związkowego”, pokazuje reputację, jaką cieszył się Pade-
rewski jako człowiek, patriota i pianista: 

Wczoraj po południu nadany został na radio koncert Ignacego Jana Paderew-
skiego z Lozanny w Szwajcarii. Anonser przed rozpoczęciem audycji skreślił 
w krótkości historię Paderewskiego, podkreśliwszy, że jest on jednym z naj-
wybitniejszych żyjących pianistów, a prócz tego był pierwszym obywatelem 
Rzeczypospolitej Polskiej, bo był organizatorem państwa polskiego. Świat 
cały uznał go za największego muzyka doby obecnej i za najwięcej szanowa-
nego obywatela w świecie za wielkie przymioty umysłu i serca. Na program 
utworów granych przez Mistrza złożyły się rzeczy następujących kompozyto-
rów: Mozarta, Chopina, Wagnera i Schuberta. Na zakończenie audycji anonser 
zaznaczył, że koncert ten Ignacego Jana Paderewskiego, największego z ży-
jących pianistów, był pierwszym koncertem nadanym przez niego na radio. 
Słuchał go wczoraj cały świat i całe Stany Zjednoczone, a Polonia ze szczegól-
nym pietyzmem i z zapartym oddechem, bo jest on dla niej ojcem duchowym, 
symbolem serdecznej, bezinteresownej miłości dla kraju ojczystego. […] Gra 
Paderewskiego w sile wykonania, jakby z pod rąk młodych, wniosła w nie-
zliczone masy amerykańskich, a w ich liczbie polskich słuchaczy, odczucie 
każdego tonu, niezrównanej poezji całych wykonanych utworów, porywającą, 
niezmienioną po latach mocą w grze tej subtelnej, wiążącej dusze i serca słu-
chaczy z najdroższym, niezapomnianym, największym w świecie mistrzem77.

Grę 76-letniego Paderewskiego utrwalono też w filmie The Moonlight So-
nata w reżyserii Lothara Mendesa, nakręconym przez londyńską wytwórnię 

75 M. Piekoszewski, Ignacy Jan Paderewski – siła indywidualności. Dyskografia nagrań i reflek-
sje nad grą pianisty, [w:] Muzyka jest zawsze współczesna. Studia dedykowane Profesor Alicji 
Jarzębskiej, red. M. Woźna-Stankiewicz, A. Sitarz, Kraków 2011, s. 636-637.
76 Tenże, Radiowe recitale I.J. Paderewskiego z 1938 i 1939 roku utrwalone na płytach w kontekś-
cie innych radiowych koncertów pianisty, „Młoda Muzykologia” 2013, s. 139.
77 M. Olczak, Ignacy Jan Paderewski…, s. 259.
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w 1936 roku, w którym artysta występuje w roli samego siebie, a więc Ignace-
go Jana Paderewskiego, pianisty i wirtuoza. W filmie wykonuje cztery utwo-
ry: Poloneza As-dur Chopina, Rapsodię węgierską Liszta, Sonatę księżycową 
Beethovena i własnego popularnego Menueta G-dur78. 

Artysta z misją
Trudno mówić o osiągnięciach artystycznych i kompozytorskich Ignacego 

Jana Paderewskiego i jego zasługach na polu niepodległościowym i patrio-
tycznym osobno. Obie aktywności są silnie ze sobą sprzężone. Muzyka wy-
niosła go na szczyty artystycznej sławy i stała się pomostem do późniejszej 
działalności społecznej i politycznej, dzięki której sprawa niepodległości Pol-
ski została dostrzeżona na arenie międzynarodowej.

Własne kompozycje Paderewskiego podtrzymywały rodaków na duchu, 
a dzieła Chopina, grane na każdym koncercie i recitalu za granicą, sprawi-
ły, że mówiło się o nim jako o ambasadorze polskiej sztuki, a nawet polsko-
ści. Artysta wspierał Polaków moralnie i budził ich uczucia pięknem polskiej 
muzyki. W dziedzinie pianistyki osiągnął szczyty, w dziedzinie kompozycji 
nie uznawał się za spełnionego, ale na polu patriotycznym zrealizował swo-
je marzenia. W pamiętnikach pisał: „Patriotyzm i muzyka były z sobą ściśle 
splecione. Tak było od zarania mego życia […]. Miałem nadzieję, że zostanę 
kimś, kimś wybitnym, aby w ten sposób pomóc Polsce – i to było ponad mo-
imi artystycznymi aspiracjami. Zawsze zamierzałem i byłem gotów walczyć 
o Polskę. Urodziłem się już gorącym patriotą. Od szóstego roku życia mia-
łem głowę pełną planów i marzeń o Polsce: pragnąłem czynami wyswobodzić 
ojczyznę”79. „Wygrał Polskę na fortepianie” – tak mówiono o Paderewskim 
w okresie drugiej Rzeczypospolitej80. Grał z pasją i porywał muzyką. Słynny 
włoski pisarz, publicysta, dyplomata i attaché kulturalny w Warszawie Curzio 
Malaparte, który słuchał Paderewskiego w polskiej stolicy w 1919 roku, prze-
kazał niezwykle sugestywny opis koncertu na Zamku Królewskim:

Dokoła mnie wszyscy słuchali w milczeniu, wstrzymując oddech. Tony pre-
ludium, czyste i lekkie, unosiły się w powietrzu niby propagandowe ulotki 
zrzucane z samolotu. Każda nuta miała na sobie wybity dużymi czerwonymi 
literami napis: „Niech żyje Polska!”. Patrzyłem na płatki śniegu miękko opa-
dające za oknem, na ogromną białą płaszczyznę placu, pustą w księżycowej 
poświacie, i na każdym płatku widziałem te same, wypisane czerwonymi lite-
rami słowa: „Niech żyje Polska!”. Czytałem je w każdej nucie Chopina, czystej 
i lekkiej, wzlatującej spod białych, szczupłych, bezcennych dłoni Prezesa Rady 
Ministrów, Ignacego Paderewskiego, kiedy siedział przy fortepianie wielkiej, 

78 M. Perkowska, Diariusz koncertowy..., s. 193.
79 I.J. Paderewski, Pamiętniki, s. 33-34.
80 J. Waldorff, Wygrał Polskę na fortepianie, „Polityka” 1985, nr 47, s. 7.
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karmazynowej sali warszawskiego Zamku. Było to wkrótce po wskrzeszeniu 
Państwa Polskiego. Towarzystwo warszawskie i członkowie korpusu dyplo-
matycznego zbierali się często wieczorami na Zamku Królewskim dokoła 
fortepianu premiera. Zjawa Chopina snuła się pośród nas z melancholijnym 
uśmiechem i chwilami dreszcz przebiegał po nagich ramionach młodych ko-
biet. Nieśmiertelny, anielski głos Chopina, podobny do dalekich odgłosów 
wiosennej burzy, głuszył inne, przeraźliwe dźwięki – krzyki buntu i echa krwa-
wych represji. Czyste, lekkie tony unosiły się w powietrzu nad głowami zmi-
zerowanych, wychudłych tłumów niby propagandowe ulotki zrzucane z samo-
lotu, dopóki nie umilkły ostatnie akordy. Paderewski unosił powolnym ruchem 
pochyloną nad klawiaturą głowę o białych rozwianych włosach, zwracając ku 
słuchaczom twarz mokrą od łez81.

81 J. Szaniawski, Czas historią pisany: felietony opublikowane na łamach „Naszego Dziennika” 
w latach 2006–2012, Warszawa 2013, s. 116-117.
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Henryk Lisiak

IGNACY JAN PADEREWSKI 
NA SCENIE WIELKIEJ POLITYKI

Rok 1918 to jedna z najmocniej zapisanych dat w ponadtysiącletnich dzie-
jach państwa polskiego. Po pełnej tragizmu epoce rozbiorowej, zakończonej 
I wojną światową, narodziła się niepodległa Polska – II Rzeczypospolita. Wy-
rok historii, kładący kres ponadwiekowej niewoli i dający Polakom własną 
państwowość niósł jednocześnie ogrom wyzwań i ofiar. W tych pełnych trudu 
dniach tworzenia Rzeczypospolitej rola jednego z jej sterników przypadła nie 
postaci ze sceny politycznej, lecz muzycznej: na czele rządu stanął wielki pia-
nista Ignacy Jan Paderewski. 

W tym artykule podjęto próbę naszkicowania najważniejszych politycz-
nych odsłon życia mistrza fortepianu z najmocniejszym akcentem położo-
nym na czas jego premierowania stosunkowo krótkiej, pełnej dramaturgii, 
ale nade wszystko ciężkiej pracy. Tworzyły się wówczas zręby niepodległego 
bytu Rzeczypospolitej, ważyły się również losy jej ustroju, a także kształtu 
terytorialnego. 

Nie kompetencje muzyczne przesądziły o powierzeniu Paderewskiemu 
godności pierwszego ministra. Zadecydował o tym całokształt jego dokonań 
na rzecz ojczyzny. Paderewski już w latach osiemdziesiątych XIX wieku jako 
początkujący artysta włączył się do zmagań Polaków z godzącą w narodo-
wy byt germanizacyjną i rusyfikacyjną polityką zaborców. Podczas gdy m.in. 
Henryk Sienkiewicz, Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Bolesław Prus 
i Adam Asnyk piórem, zaś Jan Matejko i Artur Grottger pędzlem, to Paderew-
ski muzyką (głównie Chopina) podtrzymywał wiarę w zwycięstwo. Zdarzało 
się wszakże, że i z pióra robił wówczas użytek. Jako najwybitniejszy pianista 
owych czasów, celebryta, ale przede wszystkim patriota w 1905 roku napisał 
list do rosyjskiego premiera Siergieja Witte’a, postulując przyznanie Króle-
stwu Polskiemu autonomii1.

Najbardziej spektakularnym dokonaniem Paderewskiego na tej dro-
dze, odbijającym się potężnym echem wśród Polaków we wszystkich zabo-
rach (także w Europie Zachodniej i Ameryce), było ufundowanie pomnika 

1 Archiwum polityczne Ignacego Jana Paderewskiego, t. I: 1890–1918, oprac. W. Stankiewicz, 
A. Piber, Wrocław 1973, s. 18-20.
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Grunwaldzkiego. Postawiony w Krakowie monument miał potężną wymowę 
polityczną, przede wszystkim dla zgromadzonych podczas odsłonięcia pomni-
ka 15 lipca 1910 roku 100 tys. Polaków wszystkich stanów, a także dzielnic. 
Z jednej strony, przypominając o germańskiej klęsce i potędze Polski minio-
nych wieków, budował ducha narodu, kierując go w jaśniejszą przyszłość Pol-
ski, z drugiej, co nie mniej ważne w dziele krzepienia serc, zwracał uwagę na 
obecność w historii bogini losów ludzkich – Fortuny. Ten patriotyczny czyn 
o silnej wymowie politycznej postawił Paderewskiego w panteonie najwięk-
szych Polaków tej doby.

Szczególnie zasłużył się Paderewski w zmaganiach o wolną Polskę w okre-
sie I wojny światowej, najpierw w Szwajcarii, a później w Stanach Zjedno-
czonych. W Szwajcarii z chwilą wybuchu wojny włączył się w prace (wraz 
z Henrykiem Sienkiewiczem, Szymonem Aszkenazym, Erazmem Piltzem) 
nad memoriałem do państw Europy Zachodniej apelującym o przyznanie Kró-
lestwu autonomii. Na początku 1915 roku był jednym z założycieli Komitetu 
Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce (Komitet z Vevey). Komitet wkrótce posta-
wił sobie za zadanie informowanie zachodniej opinii publicznej o sprawach 
polskich. Paderewski walnie przyczynił się do powołania jego oddziałów 
w Paryżu i Londynie. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych (gdzie jako 
pianista cieszył się ogromną sławą i był powszechnie znany), w którym to 
kraju widział kluczową rolę w zwycięstwie nad Niemcami (USA przystąpiły 
do wojny w 1917 roku) i urządzaniu powojennego świata, założył National 
American Committee of the Polish Victims Relief Fund. By ratować rodaków 
w kraju, koncertował po Stanach Zjednoczonych, powiększając konto fun-
duszu. Nazywano go wówczas Wielkim Jałmużnikiem. Podczas koncertów 
wygłaszał także przemówienia obrazujące położenie Polaków pod zaborami, 
kierowane przede wszystkim do tamtejszego polskiego wychodźstwa. Do 
1918 roku wygłosił 340 przemówień. Część z tych wystąpień cytowała prasa 
amerykańska2. Za oceanem Paderewski starał się zaszczepić sprawę polską 
w kręgach opiniotwórczych. Jako przywódca Polonii amerykańskiej dotarł do 
Białego Domu, spotykając się z prezydentem Woodrowem Wilsonem. 

Tak znaczący atut, jakim było przywództwo czteromilionowej Polonii 
amerykańskiej, a także obietnica Paderewskiego pozyskania głosów Polaków 
amerykańskich dla prezydenta starającego się o reelekcję w wielkiej mierze 
zadecydowały o zainteresowaniu się Wilsona sprawami polskimi i życzliwość 
dla nich, by wymienić tylko „polski akapit” orędzia prezydenta do Senatu 
z 22 stycznia 1917 roku mówiący o konieczności utworzenia zjednoczonej 
i niepodległej Polski. Wkrótce miało się okazać, że Wilson stał się na wielu 
polach bardzo cennym sojusznikiem Paderewskiego, a tym samym odradza-
jącej się Polski.

2 J. Cisek, M. Cisek, Do niepodległości, Warszawa 2008, s. 126.
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Na długiej liście przedsięwzięć politycznych Paderewskiego na ziemi 
amerykańskiej na szczególną uwagę zasługują jego wysiłki w celu zorgani-
zowania armii polskiej mającej się bić w Europe3. Jej podstawą miała być 
młodzież polonijna. Ze względów formalnych i politycznych nie zdołał zre-
alizować swego planu utworzenia stutysięcznej armii Kościuszki walczącej 
pod polskim sztandarem. Powiódł się natomiast werbunek rodaków do Armii 

3 J. Wędrowski, Stany Zjednoczone a odrodzenie Polski. Polityka Stanów Zjednoczonych wo-
bec sprawy polskiej i Polski w latach 1916–1919, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980, 
s. 19-20.

Ignacy Jan Paderewski i Woodrow Wilson w Białym Domu, 1917 rok
Źródło: A. Zamoyski, Paderewski, Warszawa 1992.
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Polskiej we Francji (mogli zgłosić się tylko Polacy niebędący obywatelami 
Stanów Zjednoczonych i nieubiegający się o obywatelstwo). Począwszy od 
1918 roku 20 tys. polskich ochotników podjęło walkę z Niemcami na ziemi 
francuskiej4. 

Gdy pamiętnego dnia 11 listopada podpisano zawieszenie broni, Paderew-
ski, uznając, że w kraju Waszyngtona wykonał już swe zadanie, podjął de-
cyzję o powrocie do Europy. Przed wyjazdem we wrześniu 1918 roku wraz 
z Romanem Dmowskim przyjęci zostali przez Wilsona. Goście przekonywali 
prezydenta do wsparcia praw Polski do polskich Kresów Wschodnich i Za-
chodnich5. Nie wiadomo, jakie cele nakreślił sobie Paderewski do wypełnienia 
na kontynencie, a przede wszystkim w wolnej już Polsce (obejmującej wów-
czas Kongresówkę i Galicję Zachodnią), w której od 14 listopada obowiązki 
głowy państwa sprawował Józef Piłsudski, zaś rządem (o profilu lewicowym) 
kierował Jędrzej Moraczewski. Na układanie politycznych planów miał nie-
wiele czasu. Sytuacja zasadniczo zmieniła się, gdy na początku grudnia 1918 
roku przybył do Londynu. Po krótkim pobycie nad Tamizą i analizie wyda-
rzeń w Polsce z poparciem brytyjskim udał się do Warszawy. Przyświecała 
mu myśl zjednoczenia stronnictw politycznych, a także tworzenia tymcza-
sowego rządu narodowego w obliczu zbliżającej się konferencji pokojowej6. 
Na pokładzie brytyjskiego okrętu wojennego 25 grudnia dotarł do Gdańska. 
Dzień później był już w Poznaniu. Ogromny entuzjazm patriotyczny i nie-
mieckie prowokacje dały początek Powstaniu Wielkopolskiemu, którego mi-
mowolnym sprawcą stał się Paderewski. Do Warszawy przyjeżdżał już nie 
jako wielki pianista, ale bohater narodowy. Trzy tygodnie po pojawieniu się 
w Gdańsku, 16 stycznia 1919 roku stanął na czele rządu i tym samym wszedł 
do świata wielkiej polityki. 

O zgodę, współpracę i zjednoczony wysiłek apelował Paderewski do roda-
ków na wszystkich stacjach, na jakich zatrzymywał się jego pociąg podczas 
podróży z Gdańska do Warszawy. Były to jego pierwsze polityczne kroki na 
wolnej już polskiej ziemi. Jak wcielać w życie te wartości, dał przykład po 
przybyciu do stolicy owacyjnie przyjmowany przez tłumy mieszkańców mia-
sta7. Mimo że miał mocne atuty, by wygrać walkę o przywództwo w państwie 
z Piłsudskim, sprawującym wówczas funkcję naczelnika państwa, tej walki 
nie podjął, choć był do niej nakłaniany8. Odwrotnie, podał Piłsudskiemu rękę 
i podjął z nim współpracę: stanął na czele rządu, przyjmując tę nominację 

4 M. Zgórniak, Rola Polonii w walce zbrojnej o niepodległość Polski w latach w latach 1914–
1918, [w:] Polonia wobec niepodległości Polski w I wojnie światowej, pod red. H. Kubiaka, 
Warszawa–Wrocław–Kraków–Gdańsk 1979, s. 43.
5 J. Cisek, M. Cisek, Do niepodległości, s. 128.
6 A. Zamoyski, Paderewski, Warszawa 1992, s. 184-186; J. Pajewski, Odbudowa państwa pol-
skiego 1914–1918, Warszawa 1980.
7 J. Pajewski, Odbudowa..., s. 325-326.
8 S. Grabski, Pamiętniki, Warszawa 1989, s. 98-100.
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właśnie z rąk naczelnika, umacniając tym samym jego pozycję w państwie. 
Zważając, że obaj reprezentowali raczej przeciwstawne i zwalczające się obo-
zy polityczne, był to gest kapitalnej wagi politycznej w krytycznych dla Polski 
dniach. Można stwierdzić, że większość społeczeństwa przyjmowała to jako 
manifestację i symbol pojednania. Wydarzenie osłabiło wewnętrzne napięcia, 
dodatnio wpływając także na wizerunek państwa tak ze strony społeczeństwa 
wszystkich łączących się dzielnic, jak i rządów państw koalicyjnych. Biorąc 
pod uwagę negatywne dotąd opinie obserwatorów zagranicznych (przede 
wszystkim reprezentujących państwa sprzymierzone) na temat krajobrazu 
politycznego, a przede wszystkim temperatury sporów wewnętrznych nad 
Wisłą, przekaz dowodzący krzepnięcia państwowości polskiej był informacją 
ogromnie ważną w przededniu konferencji pokojowej. 

Rząd, na którego czele stanął, miał charakter fachowy, nie polityczny. Roz-
mowy z Piłsudskim przybrały rys konstruktywny. Paderewski nie targował 
się o skład personalny, ale postawił jeden istotny warunek: by ministerium, 
któremu miał przewodzić, było wolne od barw politycznych i miało prokoali-
cyjne oblicze9. Pozostając w sferze podejmowanych przez niego pierwszych 
decyzji, podkreślić należy odrzucenie nacisków Narodowej Demokracji, by 
oprzeć gabinet na konstruowanym przez prawicę tworze pod nazwą Naczelnej 
Rady Narodu Polskiego (NRNP)10, bo to łączyłoby się z utratą niezależności 
rządu, a tym samym skrępowaniem centralnego ośrodka władzy, czego – wo-
bec skali wyzwań – Paderewski chciał uniknąć. Z tych samych względów nie 
aprobował sugestii „parlamentaryzacji” swego gabinetu po wkroczeniu sejmu 
na scenę polityczną w wyniku wyborów 26 stycznia 1919. Wobec koniecz-
ności podejmowania szybkich i zdecydowanych działań Paderewski, nie bez 
racji, obawiał się ich blokowania ze strony kapryśnego suwerena.

Przejmując ster rządów, zdał sobie sprawę, że przyszło mu prowadzić pań-
stwo walczące o przetrwanie. W tym okresie, mimo że zniknęły granice przede 
wszystkim między Kongresówką a Galicją, droga do scalenia wszystkich ziem 
polskich w jeden organizm była daleka. Państwo było rozrywane antagoniz-
mami politycznymi, klasowymi i narodowościowymi. Dzielnicą stosunkowo 
najbardziej wolną od wielkich napięć społecznych była tocząca wówczas cięż-
ki bój o zrzucenie jarzma zaborczego Wielkopolska. Jako źródło największych 
konfrontacji rozsadzających spójność społeczną w pierwszym rzędzie wska-
zać należy krańcowo trudne warunki egzystencji, a ściślej braki aprowizacyj-
ne, przybierające wymiar klęski, szczególnie w dużych miastach i ośrodkach 
przemysłowych. Niedostatek żywności, a także głód i choroby (w tym za-
kaźne) towarzyszące na co dzień życiu milionów Polaków to przede wszyst-
kim następstwo ogromnych strat wojennych i rabunkowej polityki zaborców 
w końcowej fazie wojny. Wobec zniszczeń wielu obiektów przemysłowych, 

 9 W. Jędrzejewicz, Józef Piłsudski 1967–1935, Londyn 1996, s. 79.
10 S. Grabski, Pamiętniki, s. 99.
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a także braku surowców ok. 1,5 miliona robotników nie miało pracy. Sytuację 
utrudniał pusty skarb, następstwo braku sprawnego aparatu podatkowego, któ-
ry dopiero się rodził, podobnie jak inne instytucje państwa – administracja, 
policja, sądownictwo czy wojsko11. Nie sposób pominąć też prądów rewolu-
cyjnych napływających szeroką falą z Rosji bolszewickiej a mających w kraju 
licznych wyznawców. Skrajna bieda, niepewność jutra połączone często z ni-
ską świadomością polityczną a także narodową oraz brak poczucia sprawczej 
obecności państwa to główne siły napędowe tychże grup. 

Do wyzwań wewnętrznych włączyć należy również rozpalający się pło-
mień wojny w Galicji. Ten krwawy konflikt to w rzeczywistości wojna do-
mowa między zamieszkującą tam ludnością polską i ukraińską. Konflikt ów 
pochłaniał setki ofiar, stawiając jednocześnie pod znakiem zapytania obecność 
w granicach przyszłego państwa polskiego terytoriów na wschód od Sanu, ze 
Lwowem na czele, do których aspirowała Polska. Ewentualne utworzenie tam 
państwa ukraińskiego (Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej) oznacza-
łoby dla tworzącej się Rzeczypospolitej strategiczną klęskę. Do tego doszły 
też zagrożenia zewnętrzne. Ze wschodu maszerowała na zachód armia bolsze-
wicka głosząca hasła rewolucji społecznej i likwidacji państw narodowych na 
rzecz republik rad. Na początku 1919 roku wojska Lenina operowały u bram 
rdzennych ziem polskich, mając w swym ręku Wilno. Zważając na brak wy-
starczających sił zbrojnych w tym okresie, a także stan państwa, bolszewicy 
stanowili realne zagrożenie dla naszego niepodległego bytu. 

Wszystkie te problemy motywowały Paderewskiego do działania. Skupił 
się na rozwiązywaniu najbardziej palących a jednoczenie najistotniejszych za-
gadnień, zdając sobie sprawę, że bardzo mocną przesłanką do radykalizacji 
i umacnianiu się prądów bolszewickich jest bieda. Usilnie zabiegał o pomoc 
zagranicy i przekazywanie najbardziej potrzebnych produktów. Zważając na 
wagę sprawy, osobiście nadzorował zawieranie kontraktów z rządami państw 
sprzymierzonych i firmami prywatnym, a gdy okoliczności wymagały zawar-
cia umowy przedwstępnej, angażował zaliczkowo własne środki12. Transakcje 
te, zawierane pod ogromną presją nieogarnionych potrzeb, jako handlowo nie-
doskonałe, wywoływały krytykę premiera, także wśród niektórych członków 
jego rządu13. Paderewski wiedząc, że Polsce pali się dach nad głową, ignoro-
wał te głosy.

Premier był świadom, że pomoc zagraniczna to tylko półśrodki. Stąd też do 
pracy na rzecz wskrzeszenia ojczyzny i rozwiązania jej nabrzmiałych proble-
mów starał się włączyć całe społeczeństwo. Jako pierwszy i jednocześnie fun-
damentalny krok w tym kierunku widział przeprowadzenie szerokich reform 

11 H. Lisiak, Pierwsze wyzwania II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu 
i Usług w Poznaniu” 2015, nr 19, s. 31-48.
12 A. Wierzbicki, Wspomnienia i dokumenty (1877–1920), Warszawa 1957, s. 629.
13 L. Biliński, Wspomnienia i dokumenty, t. II, Warszawa 1925, s. 25.
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społecznych. Szczególnie zależało mu na uruchomieniu potencjału ludności 
wiejskiej. W tej sprawie apelował do sejmu, ostrzegając przed skutkami prze-
wlekania decyzji. Uważał, że zasadzie sprawiedliwości społecznej musi się 
stać zadość. Wielkie reformy miały pozwolić na budowę stabilnych struktur 
społecznych, umacniać system demokratyczny, tworząc naturalny lek na prą-
dy rewolucyjne i odśrodkowe14. Miały one też być opoką zgody narodowej 
i skłonić naród do największej ofiary, której wyrazem miała być silna armia 
zdolna poradzić sobie z aktualnymi i przyszłymi zagrożeniami. Podjęcie się 
wysiłku budowy „wielkiej armii” ogłosił Paderewski już w pierwszych dniach 
swoich rządów. Ostrzegał zgromadzonych, że skąpienie na obronę oznacza 
jej pogrzebanie – „jak to uczyniono z jej sędziwą macierzą”15. Fragment jego 
porywającego wystąpienia zaświadcza nie tylko o poczuciu wagi spoczywa-
jącego na nim ciężaru odpowiedzialności za kraj, ale także głęboko obrazuje 
stan rzeczy, jaki towarzyszył narodzinom niepodległej Polski: 

I oto z kornym pokłonem zwracam się do Cię, Sejmie Wysoki, i proszę, i za-
klinam, i błagam uchwalenie natychmiastowego ogólnego poboru! (Oklaski 
i brawa, wszyscy prócz skrajnej lewicy wstają z miejsc). Niech powstanie 
armia narodowa, armia prawdziwa, która potrafi ojczyźnie zapewnić spokój 
i swobodny rozwój. Niech tylko powstanie, a broń, amunicja, bielizna, buty, 
odzież pieniądze znajdą się natychmiast. Niech tylko powstanie, a zyskamy na 
szacunku wrogów i poważaniu przyjaciół. Wysoki Sejmie, jesteś nadzieją Pol-
ski. Dajże jej siłę! Skończyłem (Długotrwałe oklaski, wszyscy wstają z miejsc, 
prócz lewicy)16.

Nie ulega wątpliwości, że w planach premiera armia miała odgrywać rolę 
zarówno defensywną, jak i ofensywną. Liczba jej dywizji miała też podnieść 
pozycję Polski jako jedynego gwaranta ładu w tej części Europy w przede dniu 
rozstrzygnięć w Paryżu. Wielka, porywająca mowa Paderewskiego o złożeniu 
wielkiej ofiary na tworzenie siły zbrojnej nie wszystkich przekonała. Do jej 
przeciwników należał Jędrzej Moraczewski. Były premier, w opozycji do Pa-
derewskiego, lokował Polskę na pozycji Szwajcarii, a negując potrzebę two-
rzenia przez Polaków dużej armii, uznał, że funkcję tę znakomicie wypełni 
rozbudowana milicja ludowa, właśnie na wzór Republiki Helweckiej. Sejm 
jednak przychylił się do głosu premiera i 7 marca 1919 roku ogłoszony został 
pobór sześciu roczników.

Szczególne miejsce w działaniach Paderewskiego zajmują wysiłki zmie-
rzające do ratowania Lwowa. Zważając na szczupłość szeregów regularnej 

14 Sprawy polskie na Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i materiały, red. 
R. Bierzanek, J. Kukułka, t. 1, Warszawa 1965, s. 46.
15 Sprawozdanie stenograficzne z 3. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919 
roku, s. 73.
16 Tamże.
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armii, a także niedostateczną liczbę ochotników z Kongresówki i Galicji 
ruszających na pomoc rodakom za San, premier szukał pomocy w Wielko-
polsce. Dzielnica ta dopiero co zakończyła walki z Niemcami (choć to nie-
bezpieczeństwo wciąż istniało), była także najbardziej oddalona od Lwowa, 
a ponadto formalnie znajdowała się poza granicami państwa polskiego. Do 
Poznania na rozmowy z przedstawicielami Naczelnej Rady Ludowej i władz 
wojskowych premier udał się 8 marca. Sprawa, z którą przyjechał, nie była 
dla poznaniaków łatwa. Kierownictwo dzielnicy, a głównie dowódca armii 
wielkopolskiej gen. Józef Dowbor-Muśnicki, nie było bowiem skłonne wysłać 
wojsk pod Lwów aż do efektywnego wprowadzenia rozejmu z Niemcami. 
Premier jednak zdołał przełamać ten opór. Już następnego dnia wyruszyła na 
front kompania ochotnicza (204 żołnierzy), a kilka dni później (12 marca) re-
gularne oddziały wchodzące w skład Grupy Wielkopolskiej dowodzonej przez 
płk. Daniela Konarzewskiego. Jednostka licząca blisko 4 tys. żołnierzy (wy-
posażona także w artylerię i lotnictwo) odegrała kluczową rolę w przełamaniu 
frontu ukraińskiego pod Lwowem17.

Sprawy polskie, których tak wiele spadało na barki premiera, nie rozgry-
wały się tylko na scenie krajowej. Wielkiej wagi decyzje, przede wszystkim 
dotyczące kształtu terytorialnego Polski, miały zapaść w Paryżu podczas kon-
ferencji pokojowej, która rozpoczęła się w styczniu 1919 roku. Paderewski, 
jako szef rządu, podejmował wszelkie kroki, by usunąć w kraju najważniejsze 
przeszkody mogące mieć ujemny wpływ na ustalane rozwiązania. W pierw-
szej kolejności podporządkował centralnemu ośrodkowi władzy w Warszawie 
Komitet Narodowy Polski w Paryżu. Decydującą rolę w stolicy Francji odgry-
wać miała polska delegacja na konferencję pokojową, której sam przewodził. 
Starał się także podjąć jak najbardziej harmonijną współpracę z naczelnikiem 
państwa, a wszystkie ugrupowania sejmowe przekonywał do ścisłego współ-
działania. Dążył do ograniczenia eskalacji napięć politycznych i narodowo-
ściowych, szczególną zaś wagę przykładał do zwalczania wszelkich przeja-
wów antysemityzmu18.

Nie wszystko jednak układało się po myśli premiera. Po wyparciu przez 
wojska polskie sił bolszewickich z Wilna treść wydanej przez Piłsudskiego 
odezwy do mieszkańców tych ziem wywołała wrażenie, że Wilno może po-
zostać poza granicami państwa polskiego. Zdecydowanie negatywnie zare-
agowały na to ugrupowania prawicowe. Wybuchł ostry konflikt między sej-
mem a naczelnikiem, przeciwko któremu stanęła także opinia publiczna (nie 
był jej znany program federacyjny Piłsudskiego). Wobec rosnącego napięcia 

17 J. z Puttkamerów Żółtowska, Dziennik. Fragmenty wielkopolskie 1919–1933, wybór, oprac. 
i wstęp B. Wysocka, Poznań 2003, s. 39-40; M. Rezler, Z Poznania prosto pod Lwów, „Monitor 
Wielkopolski”, 1.02.1919, s. 10.
18 S. Wojciechowski, Wspomnienia, orędzia, artykuły, wstęp, wybór fragm. M. Groń-Drozdow-
ska, M.M. Drozdowski, Warszawa 2015, s. 188.
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przebywający w Paryżu premier zdecydował się wrócić do kraju, by próbo-
wać załagodzić niebezpieczny spór. Występując przed sejmem, Paderewski 
przedstawił sprawę wileńską jako wspólne dzieło, zgodne z intencjami jego 
i rządu. Innymi słowy premier wziął „winę” także na siebie, zdejmując tym 
samym odium sejmu z głowy państwa. Posłowie usłyszeli podziękowania pre-
miera skierowane do Piłsudskiego za „wyzwolenie Wilna spod hord bolsze-
wickich”, co można było odczytać jako informację, że miasto stało się tym 
samym częścią państwa polskiego. Była to dialektyka najwyższej próby. „Su-
weren” został uspokojony, Piłsudski „uratowany”, a społeczeństwo przekona-
ne o powrocie Wilna do macierzy. Premier mógł wracać do Paryża na niepo-
równywalnie trudniejsze, jak się miało wkrótce okazać, pole bitwy. 

We Francji długo zanosiło się na przyjęcie zgodnej z postulatami delegacji 
polskiej linii granic Polski (przede wszystkim zachodniej, bo na wschodzie 
ze względu na toczące się działania wojenne sytuacja była płynna), a więc 
z Gdańskiem i Górnym Śląskiem. Tak sądzono na podstawie opinii ekspertów. 
Jednak sprawy przybrały zły obrót, kiedy mapę granic Polski przedstawioną 
przez specjalistów podważył premier Wielkiej Brytanii David Lloyd George. 

Piłsudski i Paderewski w drodze z Belwederu na otwarcie Sejmu Ustawodawczego, 
10 lutego 1919 roku
Źródło: A. Zamoyski, Paderewski, Warszawa 1992.
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Brytyjski polityk pozyskał dla swych kontrpropozycji prezydenta USA Wo-
odrowa Wilsona. Według nowego projektu z granic Polski wyłączono Gdańsk, 
który miał uzyskać status wolnego miasta, zaś o przynależności m.in. Górnego 
Śląska miał zadecydować plebiscyt.

Wykorzystując znajomość z przywódcami aliantów, Paderewski starał się 
ich skruszyć podczas rozmów nieoficjalnych – z premierem Francji Geor-
ges’em Clemenceau, premierem Lloydem Georgem oraz prezydentem Wil-
sonem. Chcąc przekonać prezydenta USA w sprawie Gdańska, przypomniał 
powiedzenie Fryderyka Wielkiego głoszące, że kto posiada Gdańsk, ten jest 
panem Polski bardziej niż ten, który posiada Warszawę. Jak wynika z zapi-
sków w dzienniku Lloyda George, na wspólnym lunchu Paderewski poruszał 
nie tylko najbardziej aktualne sprawy, ale też „opowiedział nam trochę historii 
Polaków… Doszliśmy do wniosku, że byli trochę narodem niedocenianym”19. 
Podejmował wysiłki nie tylko, by pozyskać angielskiego premiera, ale także 
opinię publiczną na Wyspach. Robił to na stronicach bardzo poczytnych bry-
tyjskich gazet, czyniąc użytek z dawnej znajomości z ich właścicielem20.

Kuluarowe rozmowy nie przyniosły jednak pożądanego skutku. Paderew-
ski został o tym oficjalnie poinformowany na posiedzeniu Rady Czterech. 
Decyzję o wyłączeniu Gdańska z granic Polski uzasadniała ona względa-
mi bezpieczeństwa odradzającej się Polski. Tak Wilson, jak i Lloyd George 
twierdzili, że Gdańsk jako wolne miasto usunie groźne dla Polski niebezpie-
czeństwo germania irredenta. Paderewski nie przyjmował tych argumentów. 
Podejmując zdecydowaną kontrakcję, powoływał się na karty niemal 800-let-
niej historii stosunków polsko-niemieckich. Przekonywał rozmówców, że 
germania irredenta tworzyć się będzie bez względu na wielkość zabranych 
Niemcom terytoriów. Dawał do zrozumienia, że o Gdańsk Niemcy cały czas 
toczą walkę, wskazując na politykę Berlina sabotującą nawet decyzje koali-
cji, bez ponoszenia za to konsekwencji21. Nie kryjąc rozczarowania, zarzucał 
sprzymierzonym uleganie niemieckiej presji oraz posługiwanie się spaczoną 
perspektywą w ocenie Niemców. Odrzucał proponowane zasady logiki bez-
pieczeństwa, jakie miałaby przyjąć Polska. Przedstawił własną, dowodząc, 
że bezpieczna Polska, a tym samym Europa, to Polska silna, a więc Polska 
z Gdańskim. Bez dostępu do morza zostanie „uduszona” przez osaczającego 
ją od zachodu sąsiada, stanie się ofiarą Niemiec. Przypomniał też, że 60-milio-
nowe Niemcy mają wielkie porty, takie jak Brema, Hamburg, Szczecin i Kró-
lewiec. Polska natomiast nie dysponuje żadnym22. Paderewski sięgnął też po 
argument idącego ze wschodu niebezpieczeństwa bolszewickiego, z najwięk-
szym trudem powstrzymywanego przez polskie oręże. Dowodził, że sytuacja 

19 A. Zamoyski, Paderewski, s. 208.
20 Tamże, s. 211.
21  Sprawy polskie…, s. 318.
22 Tamże, s. 320.
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ta jest chwilowa i utrzymuje się jedynie dzięki zaufaniu, jakie polskie spo-
łeczeństwo żywi wobec Ententy. Jeżeli ono zawiedzie – ostrzegał – rozcza-
rowanie i rozpacz Polaków otworzą bramy bolszewizmowi, a przed Europą 
stanie widmo katastrofy. Kończąc obronę swych racji, pożegnał słuchające 
go gremium mocnym, ale i zimnym tonem: „Proszę Panów o uwzględnienie 
tego, co powiedziałem i zawiadomienie mnie o Waszych wnioskach”23. Nie 
uwzględniono ich jednak. Paderewski przegrał, bo przegrać musiał. Potencjał 
kraju, który reprezentował, pozbawiał go szans na równą walkę. 

By ocenić Paderewskiego w wymiarze polityka, nie wystarczy zbilan-
sować jego działalność z perspektywy celów, jakie sobie postawił. Trzeba 
uwzględnić także okoliczności towarzyszące jego działaniom, a także możli-
wości sprawcze, jakimi dysponował. Zarówno warunki wewnętrzne, jak i ze-
wnętrzne (choć nie zawsze można było je ostro oddzielić), w jakich przyszło 
mu rozwiązywać polityczne zadania, należy określić jako skrajnie trudne, na-
tomiast zakres władzy, jaką dysponował, był stosunkowo niewielki. Zważając 
na skalę i złożoność problemów do rozwiązania, trudno nie wystawić premie-
rowi oceny pozytywnej. Uchronił on kraj od wstrząsów wewnętrznych, a na-
wet rozlewu krwi. Pomagając Piłsudskiemu, wsparł wówczas ośrodek realnej 
władzy, z którym utożsamiały się siły lewicowe, umożliwiając tym samym 
pacyfikację sceny politycznej.

W grudniu 1919 roku, gdy sejm zdecydował o dymisji dla kierowanego 
przezeń ministerium, jego służba polityczna w kraju dobiegała kresu. Na sta-
nowisku sejmu w znacznej mierze zaważyły niekorzystne dla Polski decyzje 
podjęte podczas konferencji pokojowej, ale także krytyczna ocena rządu co 
do realizacji polityki wewnętrznej. Premierowi zarzucano nie dość energicz-
ne kierowanie gabinetem. W rzeczywistości stał się on ofiarą walki o władzę 
stronnictw sejmowych. Tym łatwiejszą, że jako polityczny outsider nie miał 
zdecydowanego poparcia żadnego z nich. Nie wsparł go przede wszystkim 
Piłsudski, ale także Narodowa Demokracja. Można pokusić się o stwierdze-
nie, że po konferencji pokojowej nie był już niezbędny ani sejmowi, ani Pił-
sudskiemu. Być może mają rację ci, którzy twierdzą, że naczelnik państwa 
widział w premierze groźnego rywala na drodze do prezydentury. Następcą 
Paderewskiego został Władysław Skulski. 

Po wyjeździe z kraju Paderewski osiadł w swej szwajcarskiej rezyden-
cji Riond Bosson, śledząc wydarzenia w kraju. Głęboki niepokój wywołała 
w nim pogarszająca się sytuacja na froncie wojny z Rosją. Gdy dowiedział 
się o wstrzymaniu przez Węgry transportu amunicji idącej z Włoch, podjął 
skuteczną interwencję za pośrednictwem Herberta Hoovera. Przejęty uderza-
jącymi w suwerenność Polski ustaleniami konferencji w Spa, w lipcu 1920 
roku zaoferował rządowi polskiemu swe usługi dyplomatyczne. Warszawa na-
tychmiast przyjęła ofertę i Paderewski otrzymał nominację na delegata rządu 

23 Tamże, s. 321.
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polskiego przy Radzie Ambasadorów. Jednak włączenie się do akcji dyploma-
tycznej było już zabiegiem spóźnionym, gdyż rząd polski wcześniej zgodził 
się na warunki postawione w Spa. Z początkiem września 1920 roku Paderew-
ski przyjął nominację na I delegata Rzeczypospolitej Polskiej przy Lidze Na-
rodów w Genewie. Z pracy dyplomatycznej zrezygnował w maju 1921 roku, 
a wcześniej odrzucił złożoną mu przez prawicę propozycję kandydowania 
na urząd prezydenta RP24. W następnych latach nie angażował się w czynną 
działalność na niwie polityki aż do 1936 roku, kiedy po śmierci Piłsudskiego 
wziął udział w tworzeniu Frontu Morges – antysanacyjnego bloku opozycyj-
nego stawiającego sobie za cel obalenie obozu władzy w kraju25. To się jednak 
nie udało. Po wybuchu II wojny światowej i upadku Polski wrócił do służby 
ojczyźnie. Stanął na czele emigracyjnej Rady Narodowej mającej pełnić funk-
cję parlamentu na obczyźnie. Po niespodziewanej klęsce Francji w 1940 roku 
Paderewski opuścił kontynent europejski, udając się do USA. Tam zamierzał 
skłonić prezydenta Franklina Delano Roosevelta do podjęcia interwencji na 
rzecz Polski. W Nowym Jorku witały go władze miasta oraz wysłannicy Bia-
łego Domu, jako że tym razem występował w charakterze gościa prezydenta 
Stanów Zjednoczonych. W dniu 13 kwietnia 1941 roku wygłosił przemówie-
nie radiowe transmitowane na całe Stany Zjednoczone, w którym zwracał się 
do społeczeństwa amerykańskiego o pomoc dla Polski. Mimo 80 lat i dolegli-
wości fizycznych Paderewski redagował listy, telegramy, podpisywał apele. 
Zmarł na „amerykańskim posterunku” 29 czerwca 1941 roku, pochowany na 
Cmentarzu Narodowym w Arlington w Waszyngtonie26. Do Polski prochy Pa-
derewskiego sprowadzone zostały w 1992 roku. 

24 H. Lisiak, Paderewski. Od Kuryłówki po Arlington, Poznań 1992, s. 160. 
25 H. Przybylski, Front Morges, Warszawa 1972.
26 A. Zamoyski, Paderewski, s. 263.
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DZIAŁALNOŚĆ 
PROF. STANISŁAWA ZWIERZCHOWSKIEGO 

W AMERYKAŃSKIEJ KOMISJI INQUIRY 
PRZED KONFERENCJĄ POKOJOWĄ W PARYŻU

Pierwsza wojna światowa w Europie zbliżała się do końca. Koalicja 
państw sprzymierzonych była bliska zwycięstwa nad państwami centralnymi. 
W kwietniu 1917 roku Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny, wzmacniając 
siły militarnie Ententy. We wrześniu tego roku prezydent Woodrow Wilson 
powierzył bliskiemu, zaufanemu doradcy ds. polityki zagranicznej, płk. Ewar-
dowi M. House’owi, zadanie stworzenia zespołu ekspertów pod nazwą The 
Inquiry Group (znanego także jako Komisja Ankietowa, Komisja House’a lub 
bardziej roboczo jako zespół zapytań)1. Komisja miała przestudiować, zbadać 
i zaplanować politykę amerykańską w końcowej fazie wojny oraz wypraco-
wać kierunki dyplomacji w przyszłych rokowaniach z koalicjantami podczas 
konferencji pokojowej. Uzasadnienie projektu powołania Inquiry prezydent 
Wilson przedstawił House’owi w liście z 2 listopada 1917 roku:

Dochodzę do wniosku, że powinniśmy rozpocząć systematyczną pracę nad 
ustaleniem tak wyczerpująco i precyzyjnie, jak to jest możliwe, naszego sta-
nowiska w sprawach, w których rozwiązania będą prawdopodobnie domagać 
się w traktacie pokojowym kraje będące dziś po naszej stronie w tej wojnie, 
tak żebyśmy mogli wypracować własną pozycję, albo za, albo przeciw nim, 
korzystając z wpływów, jakie mamy do dyspozycji; krótko mówiąc, do przygo-
towania naszego stanowiska z pełną wiedzą o postawie wszystkich stron […]2.

1 Edward Mendell House (1858–1938) był także głównym negocjatorem rządu amerykańskiego 
na konferencji w Paryżu. Za zasługi położone dla sprawy polskiej Uniwersytet Poznański nadał 
mu w 1924 roku tytuł doktora honoris causa filozofii, a Ignacy Jan Paderewski w 1932 roku 
ufundował jego pomnik, który stanął w parku Skaryszewskim w Warszawie; Pomnik pułk. Ho-
use’a fundacji Paderewskiego w Warszawie, „Ilustracja Polska” 1932, nr 32, s. 2, 10; zob. także 
S. Sierpowski, J. Malinowski, Doktorzy honoris causa Uniwersytetu. im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, t. I,  Poznań 2014, s. 60-63.
2 L.E. Gelfand, The Inquiry. American Preparation for Peace 1917–1919, London 1963, s. 26; 
M.J Mikoś, Isaiah Bowman i jego rola w paryskiej konferencji pokojowej w 1919 roku, „Arcana” 
2018, nr 1-2, s. 65-76; I. Spustek, Sprawa zachodnich granic Polski w okresie przygotowań do 
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Działalność komisji miała charakter poufny i była niezależna od Departamen-
tu Stanu. 

Wkrótce House zebrał ponad 120-osobowy sztab ekspertów. Większość 
z nich pochodziła z czołowych uczelni amerykańskich, m.in. z Yale, Harvar-
du, Columbii, Princeton, Uniwersytetu w Chicago, byli w nim także na-
ukowcy i specjaliści z Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego czy 
Biblioteki Publicznej w Nowym Jorku, historycy, ekonomiści, geografowie, 
kartografowie, etnografowie, eksperci z zakresu prawa międzynarodowego. 
Podzielono się na kilkanaście działów badawczych: do spraw Rosji i Europy 
Środkowo-Wschodniej, Ameryki Łacińskiej, Europy Zachodniej, Bałkanów, 
Austro-Węgier, historii dyplomacji, prawa i stosunków międzynarodowych, 
kartografii, księgozbiorów i archiwów oraz badania ogólne3. W początkowej 
fazie prac przygotowawczych siedzibą Inquiry była Biblioteka Publiczna No-
wego Jorku. Jednak z powodu wagi spraw, wzrostu personelu pomocnicze-
go, zachowania tajemnicy i lepszego dostępu do materiałów, danych staty-
stycznych, map itp. w listopadzie 1917 roku komisja została przeniesiona do 
siedziby Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego (AGS) w budynku 
na nowojorskim Manhattanie. Pierwszym kierownikiem Komisji został dr 

konferencji pokojowej w świetle materiałów Inquiry, „Przegląd Historyczny” 1972, nr 63-64, 
s. 651-652.
3 L.E. Gelfand, The Inquiry..., s. 45-47; M. Górny, Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice 
międzywojennej Europy, Warszawa 2017, s. 80.

Stanisław Zwierzchowski
Źródło: ze zbiorów autora.

Płk Edward M. House
Źródło: ze zbiorów autora.
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filozofii z Uniwersytetu Harvarda Sidney Edward Mezes (1863–1931), a po 
nim dr Isaiah Bowman (1878–1950), geolog, wykładowca geografii Ameryki 
Południowej w Yale, uczestnik ekspedycji naukowo-badawczych na ten kon-
tynent i od 1915 roku dyrektor AGS4.

Opierając się na wytycznych, instrukcjach, kolejności poszczególnych 
zagadnień i wypływających z nich pytań badawczych oraz niepozbawionych 
kontrowersji dyskusjach, autorzy gotowych już studiów, opracowań, referatów 
materiałowych, zestawień statystycznych, demograficznych, map i materia-
łów pomocniczych przekazywali je zespołom kierowniczym poszczególnych 
sekcji problemowych. Na ich podstawie gremia te sporządzały podsumowu-
jące sprawozdania i raporty z wnioskami i rekomendacjami adresowane do 
prezydenta i bezpośrednich wykonawców polityki zewnętrznej Stanów Zjed-
noczonych. W ten sposób w ciągu kilkunastu miesięcy działalności zespół 
Inquiry przygotował ponad 2 tys. raportów i dokumentów oraz 1200 map. 
Raport Inquiry z 22 grudnia 1917 roku, przekazany prezydentowi przez Ho-
use’a 4 stycznia 1918 roku, był podstawą czternastopunktowego, pokojowego 
orędzia amerykańskiego prezydenta wygłoszonego w Kongresie 8 stycznia 
1918 roku. W jego punkcie trzynastym była mowa o utworzeniu po wojnie 
niepodległego państwa polskiego na terenach zamieszkanych w większości 
przez ludność polską i z dostępem do morza.

Duże znaczenie dla uświadomienia amerykańskim politykom skompliko-
wanych dla nich problemów sprawy polskiej oraz dostarczenia argumentów do 
ich rozwiązania, kiedy już dojdzie do ostatecznych politycznych rozstrzygnięć 
na konferencji pokojowej, miała działalność podsekcji polskiej w łonie Komi-
sji ds. Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej5. Od 1 maja 1918 roku funkcję 
kierownika sekcji Komisji Inquiry ds. Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 
po prof. Archibaldzie C. Coolidge’u (1866–1928), dyplomacie i profesorze na 
Uniwersytecie Harvarda, objął historyk, także z Harvardu, dr Robert Howard 
Lord (1885–1954), wybitny na gruncie nauki amerykańskiej znawca dziejów 
Polski i współczesnej historii Europy, autor m.in. The Second Partition of Po-
land. A Study in Dyplomatic History (Drugi rozbiór Polski. Studium historii 
dyplomatycznej)6, członek Misji Międzysojuszniczej przebywającej w Polsce 
w lutym i marcu 1919 roku. Kierownictwo Inquiry, rekomendując Lorda jako 
eksperta w składzie oficjalnej delegacji towarzyszącej prezydentowi Wilsono-
wi na konferencji pokojowej w Paryżu, podkreśliło: „Specjalnością prof. Lorda 
jest polska polityka. Pracuje równolegle nad polityką ościennych terytoriów. 

4 M.J. Mikoś, Isaiah Bowman..., s. 2-3; M. Górny, Kreślarze ojczyzn..., s. 145.
5 J. Sibora, Dyplomacja polska w I wojnie światowej, Warszawa 2013, s. 372-373.
6 Była to gruntownie przepracowana i rozszerzona rozprawa doktorska R.H. Lorda, którą opu-
blikował jako XIII tom serii Harvard Historical Studies w 1915 roku. Jej polskie wydania uka-
zały się w roku 1973 (ss. 512) i 1984 (ss. 414). Zainteresowania Lorda dziejami Polski potwier-
dzają także jego dwie późniejsze prace: The Third Partition of Poland, „Slavonic Review” 1925, 
vol. 3, nr 9, s. 24-28 oraz Polska, Lwów–Warszawa 1921.
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Nie pozwala na wygaśnięcie tych tematów, które wymagają ciągłego odno-
szenia się do obecnych wydarzeń. Razem z asystentem dr. Arctowskim będzie 
w pełni kompetentny jako ekspert w kwestii polskiej na konferencji pokojo-
wej”7. Nie zawiódł oczekiwań w tej roli, co potwierdza dobitnie opinia Hen-
ryka Arctowskigo: „Dla tych nielicznych Polaków, którzy brali czynny udział 
w pracach Kongresu Pokojowego w Paryżu, R.H. Lord przedstawia osobo-
wość całkiem odrębną, osobistość, której zasługi i historyczne znaczenie są 
zbyt wielkie, by je w kilku słowach skreślić i ocenić […]. Zachodnia granica 
Rzeczpospolitej, tak jak była przedstawiana w pierwszej redakcji traktatu po-
kojowego z Niemcami, była wynikiem jego gruntownych badań”8.

W skład podkomisji polskiej wchodziło dwóch Polaków: wspomniany dr 
Henryk Arctowski (1871–1958) – geograf, geofizyk, geolog, polarnik i badacz 
Arktyki, od 1909 roku przebywał w USA i kierował Sekcją Nauk Ścisłych 
w Bibliotece Publicznej w Nowym Jorku – oraz prof. Stanisław Jan Zwierz-
chowski. Profesor Zwierzchowski (1880–1940) pochodził ze Śremu – znajdu-
jącego się wówczas w Wielkim Księstwie Poznańskim pod zaborem pruskim. 
Po maturze złożonej w śremskim gimnazjum (1900) ukończył studia me-
chaniczne w Charlottenburgu, specjalizował się w konstrukcji turbin i pomp 
wodnych. Na początku XX wieku z dyplomem inżyniera wyjechał do Stanów 
Zjednoczonych i został profesorem katedry hydromechaniki na Uniwersytecie 
Michigan w Ann Arbor. Był cenionym konsultantem firm amerykańskich w tej 
branży. Przyjął amerykańskie obywatelstwo i skróconą pisownię nazwiska – 
Zowski. W Ann Arbor zgromadził wokół siebie studiujących tam Polaków, 
fundował dla nich stypendia naukowe, prowadził działalność społeczną w or-
ganizacjach polonijnych: założył Klub Literacki, należał do współzałożycieli 
otwartego Instytutu Rzemieślniczego przy Kolegium Związku Narodowe-
go Polskiego w Cambridge Springs i prezesował Radzie Szkolnej ZNP. Był 
członkiem Komitetu Obrony Narodowej w Ameryce i Polsko-Amerykańskie-
go Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Na Sejmie Wychodźtwa Pol-
skiego w Detroit (1918 roku) został wybrany do Rady Zarządzającej Wydziału 
Narodowego. W poglądach politycznych był bliski umiarkowanemu skrzydłu 
partii republikańskiej. W 1909 roku ożenił się z Alicją Aurelią Kruszką, córką 
Michała Kruszki, właściciela i redaktora ukazującego się w Milwaukee „Ku-
riera Polskiego”9. Po otrzymaniu zaproszenia do udziału w pracach Inquiry 

7 The Pace Conference 1919, New York 1967, vol. 1, s. 88.
8 H. Arctowski, Wstęp, [w:] R.H. Lord, Polska, s. 2-3; The Pace Conference 1919, New York 
1967, vol. 1, s. 88; S. Sierpowski, Działalność Misji Międzysojuszniczej w Polsce 1916 roku, 
„Dzieje Najnowsze” 2013, r. XLV, nr 3, s. 5; M. Górny, Kreślarze ojczyzn..., s. 107.
9 University of Michigan, Faculty roll for General Catalogue, nr 103 (kopia w zbiorach autora); 
Nowa turbina jest wspaniała, „Ann Arbor News”, 27.10.1914; „Kurier Polski”, 26.06.1938, s. 2; 
Historia Związku Narodowo Polskiego. Od roku 1905 do roku 1930, zebrał i oprac. A. Olszew-
ski, Chicago 1967, t. II, s. 155, 239; M. Frančic, Komitet Obrony Narodowej w Ameryce 1912–
1918, Wrocław 1983, s. 163-164, 185; A. Brożek, Polonia amerykańska 1854–1939, Warszawa 
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władze macierzystego uniwersytetu udzieliły Zwierzchowskiemu bezpłatnego 
urlopu i we wrześniu 1917 roku pojechał do siedziby komisji w Nowym Jorku. 
Jednak miał wątpliwości, czy aby jest odpowiednią osobą do wykonania cze-
kających go tak poważnych zadań.

Praca moja – napisał w wyjątkach z pamiętnika pt. Praca w Komisji House’a – 
miała być poświęcona przede wszystkim zagadnieniom gospodarczym na-
szego polskiego „problemu area”. Kiedy układaliśmy (z Arctowskim – A.P.) 
plan pracy i tematy, przyznam się, że czułem się jakoś nieswojo w tej roli, bo 
przecież na ogół nie jest w zwyczaju, aby profesor mający własną specjalność, 
pisywał rozprawy na poważne tematy nic albo niewiele mające wspólnego 
z jego specjalnością – a przecież geografia handlowa, produkcja gospodarcza 
i w ogóle sprawy ekonomiczne niewiele mają wspólnego z konstrukcją i budo-
wą turbin wodnych i pomp […]. Zdawałem sobie sprawę z tego, że choćbym 
jak najsumienniej zgłębiał te materiały, jakie miałem do dyspozycji, to jednak 
referaty moje będą miały pod względem naukowym nie bardzo fachowy cha-
rakter, będą może zbyt elementarne, a zatem bardzo autorytatywne.

Dalej wyjaśnił, dlaczego uwolnił się od tego rodzaju obiekcji: 

Wkrótce przeszedłem nad tym do porządku dziennego – bo przecież nie cho-
dziło tu o sprawę czysto „naukową” – a o Polskę. Uważałem, że daleko lepiej 
będzie, że materiały statystyczne, od których zależały poważne decyzje co do 
Polski i jej granic, zbierze niefachowy Polak zamiast specjalisty fachowca, 
którego Polska nic nie obchodzi, bo liczby i statystyki zebrane będą dla niego 
rzeczą suchą i martwą. A przecież kiedy idzie o życie, to dopiero interpretacja 
tych liczb i statystyk ma wartość realną, a jak wiadomo, interpretacja nie jest 
zawsze wolną od nastawienia interpretującego! Wolałem więc narazić się na 
zarzuty niefachowości, byle tylko móc służyć sprawie polskiej – i zabrałem się 
ochoczo do pracy – bardzo mozolnej10. 

Po zebraniu materiałów statystycznych odnoszących się do ziem trzech 
zaborów, dokumentacji archiwalnej, map, artykułów prasowych polskich 
i obcych, różnojęzycznych opracowań książkowych znajdujących się m.in. 
w zbiorach ATG i nadesłanych przez Centralną Agencję Polską z Lozanny11 

1977, s. 155, 178; A. Paczkowski, Prasa polonijna w latach 1870–1939, Warszawa 1977, s. 32-
34, 41, 53, 68; A. Podsiadły, Stanisław Jan Zwierzchowski (Zowski), [w:] Słownik biograficzny 
Śremu, red. D. Płygawko, A. Podsiadły, Śrem 2008, s. 400-402.
10 S. Zwierzchowski, Moja praca w Komisji Housa – wyjątki z pamiętnika, „Kurier Polski. Złoty 
numer jubileuszowy”, Milwaukee, 23.06.1938, s. 2-6.
11 I. Spustek, Sprawa zachodnich granic…, s. 659; M.J. Mikoś, Archiwalne kartograficzne i fo-
tograficzne polonica w zbiorach Biblioteki Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego na 
Uniwersytecie Wisconsin w Milwaukee, [w:] Z badań nad książką i księgozbiorami historycz-
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Zwierzchowski przygotował na ich podstawie sześć obszernych referatów, 
w których wykazał, pod jakimi warunkami niepodległe państwo polskie bę-
dzie miało zapewnioną niezależność ekonomiczną, bezpieczne granice i sta-
bilność wewnętrzną. Pierwszy z nich był gotowy 30 stycznia 1918 roku i nosił 
tytuł: The Vistula Rivers as a Commercial Higway (Wisła jako droga handlo-
wa). Referat (ss. 23). składał się z części: 1) Ogólna dyskusja; a) Basen Wisły 
to kraj polski, b) Basen Wisły rozdarty zaborami, c) Basen Wisły ponownie 
złączony w jednym państwie; 2) Szczegółowy opis Wisły i rzek dopływają-
cych jako drogi wodnej, a) Mała Wisła aż do Przemszy, b) Górna Wisła aż do 
Sanu, c) średnia Wisła aż do Warszawy i Dolna Wisła aż do granicy pruskiej, 
d) Dolna Wisła aż do ujścia. W podsumowaniu autor udowadniał, na czym po-
lega jedność geograficzno-gospodarcza basenu rzeki Wisły i wykazał szkody, 
jakie wyrządziły podziały polityczno-terytorialne tego jednolitego środowiska 
naturalnego12.

Ściśle związany z problemem Wisły był liczący 90 stron referat Poland’s 
Access to the Sea (Dostęp Polski do morza). 

Trudne miałem zadanie z tą sprawą – wspominał po latach – bo oświadczenie 
Wilsona różnie przecież było interpretowane. Poddawano mi wciąż szukanie in-
nego rozwiązania od tego najprostszego i najsprawiedliwszego, jakim było od-
danie Gdańska Polsce całkowicie. Bardzo często widywałem się w tym czasie 
(listopad 1918 roku – A.P.) z Dmowskim i Paderewskim – i oni także nie mogli 
mi dopomóc do znalezienia tego „innego” rozwiązania! Ekonomiści zaś pracu-
jący w Komisji nie mogli widzieć i ważyć tej kwestii „po polsku”, tak jak ja13.

Ostatecznie znalazł rozwiązanie poprzez dodanie do tytułu referatu części 
Danzing Returned to Poland. Questions Aristing” (Gdańsk. Powrót do Polski. 
Pojawiające się pytania). Meritum problemu ujął zaś w następujących akapi-
tach: 1) Gdańsk – naturalnym portem Polski; 2) Upadek Gdańska jako portu 
morskiego po rozbiorach Polski; 3) Gdańsk zwrócony Polsce – skutki; 4) Opis 
portu; 5) Potrzeba portu i jego wielkość; 6) Ruch towarów przez port Gdański 
według statystyk w latach 1906–1910; 7) Średni obecny roczny wywóz i przy-
wóz; 8) Wywóz i przywóz jakiego spodziewać się można po stworzeniu Pol-
ski: a) ogólny, b) szczegółowy według artykułów; 9) Jakby się przedstawiał 
dostęp Polski do morza przez inne porty14. 

nymi. Polonica w zbiorach obcych, red. J. Puchalski, A. Chamery-Nowak, D. Pietrzykiewicz, 
t. specjalny, Warszawa 2017, s. 528-530.
12 Archiwum Uniwersytetu w Yale, sygn. MS 8, series III, folder 376 (1915–1918): zespół doku-
mentów The Inquiry: zapisy organizacyjne, raporty, materiały statystyczne i historyczne, mapy; 
tamże, mps. referatów opracowanych przez Stanisława Zowskiego dla podsekcji polskiej. 
13 S. Zwierzchowski, Moja praca..., s. 5.
14 Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), zbiory obce, sygn. M 125, mikrofilmowe kopie maszy-
nopisów referatów Zowskiego dla Inquiry.
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W lutym 1918 roku prof. Zwierzchowski oddał R.H. Lordowi opracowanie: 
Poland, Economic Production (Produkcja gospodarcza Polski, ss. 49), w któ-
rym skupił się na zarysowaniu potencjału ekonomicznego Polski i wnios kach, 
jak będzie wyglądała produkcja rolnicza i przemysłowa po złączeniu ziem 
trzech zaborów w jedno państwo. Nie był w pełni zadowolony z wyczerpania 
tematu i wdział słabe strony opracowania, bowiem pisał: 

[...] liczby były zebrane z urzędowych publikacji trzech państw zaborczych, 
które nie zawsze uwzględniały podział na prowincje wchodzące w grę. Trzeba 
było szczególnie odnośnie do zaboru rosyjskiego sięgnąć do statystyk ruchu 
towarów na kolejach, aby dojść do wniosków, w których częściach był nad-
miar, a w których brak danych produktów rolnych, a tych informacji miałem 
bardzo mało. Pomocą były różne notatki umieszczone w warszawskim „Czaso-
piśmie Technicznym” i lwowskim „Przeglądzie Technicznym”, znajdujących 
się w mej prywatnej bibliotece. Nie miałem do dyspozycji tych prac i studiów, 
które podczas wojny ogłaszali polscy autorzy i które już lepiej rzucały światło 
na to, jakby zjednoczona Polska się przedstawiała gospodarczo […], bo Komi-
sja nasza tylko takie państwo miała na myśli15.

W czwartym opracowaniu (datowanym na 14 marca 1918, ss. 14) zaty-
tułowanym The Railroads in the Congres Kingdom – their present state and 
desirable expansion (Koleje w Królestwie Kongresowym – ich obecny stan 
i pożądana rozbudowa) oparł się Zwierzchowski na studium rosyjskiej Ko-
misji Pietrowa z 1910 roku i artykułach polskich inżynierów zamieszczonych 
w „Przeglądzie Technicznym” (w 1913 roku). Podkreślił fakt „rozbicia” połą-
czeń towarowych i słaby stan techniczny taboru przewozowego na obszarze 
Kongresówki. Postulował w przyszłości budowę nowych linii, szczególnie 
zagęszczających transport kolejowy na Kresach Wschodnich16. 

Po ustaleniu z Lordem planu dalszych prac podsekcji polskiej Zwierz-
chowski zajął się kolejnymi tematami. Ponad sto stron poświęcił na referat: 
Poland: Alternative Terytorial Plan. Ekonomic Conditions: Produktion, Im-
ports, Exports (Polska: alternatywne plany terytorialne. Warunki ekonomicz-
ne: produkcja, import, eksport), którego główne pytanie brzmiało: Jak pod 
względem gospodarczym przedstawiać się będzie Polska – zależnie od granic, 
jakie otrzyma? I odpowiadał: Powinna otrzymać granice przebiegającą tak, 
aby od razu miała zapewnioną niezależność gospodarczą. Nie trudził się for-
mułowaniem alternatywnych wariantów terytorialnych. Zamiast tego zastoso-
wał najlepszą w tym celu, jak uznał, metodę szacunku demograficznego. Dane 
o liczbie gmin, ludności pod względem narodowości i wyznania pozyskał 
z oficjalnych publikacji statystycznych, niemieckich i rosyjskich. Dysponował 
też dokładnymi sztabowymi mapami pruskimi. 

15  Tamże, s. 3; sygn. M 125, 126; S. Zwierzchowski, Moja praca..., s. 3.
16 S. Zwierzchowski, Moja praca..., s. 3-4.
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Sporządziliśmy więc sobie kartotekę, obejmującą wszystkie powiaty zabo-
ru pruskiego – relacjonował Zwierzchowski dalsze etapy pracy – w których 
mieszkali Polacy, a więc cały Górny Śląsk, Poznańskie, Prusy Zachodnie, War-
mię oraz powiaty mazurskie w Prusach Wschodnich. Każda gmina lub osiedle 
podane w „Gemaidelexikon” otrzymała swoją kartkę z podaniem liczby Pola-
ków i Niemców i obliczonym procentowym stosunkiem. Z map sztabowych 
sporządziłem fotostatyczne odbitki i na nich oznaczyłem wszystkie gminy 
i osiedla, które miały swoją kartkę w następujący sposób: kolor kółka był czer-
wony, jeżeli gmina była więcej niż 50% polska, a niebieski, jeżeli była więcej 
niż 50% niemiecka. Każde kółko wypełnione całkowicie farbą czerwoną lub 
niebieską, jeżeli dana gmina była w 100% polską lub niemiecką, a częścio-
wo w prostym stosunku do procentu przeważającej w niej ludności. Tak np. 
gmina, w której było 75% Polaków oznaczona była kółkiem czerwonym, wy-
pełnionym w ¾ części atramentem czerwonym. Po takim oznaczeniu każdej 
z gmin zlepiłem wszystkie poszczególne mapy w jedną wielka mapę zaboru 
pruskiego. Na niej z wyrazistością nie dopuszczającą żadnych kwestii jasno 
uwidoczniona była ta część zaboru, która według urzędowej statystyki pruskiej 
była zamieszkana zdecydowanie przez ludność polską17. 

Mapa Zwierzchowskiego wzbudziła zainteresowanie samego prezydenta 
Wilsona, który odwiedził AGS, wysłuchał objaśnień i stanął nad rozłożoną 
na podłodze mapą do pamiątkowej fotografii18. W referacie znalazła się także 
istotna z ekonomicznego punktu widzenia uwaga o tym, że Polska po odłą-
czeniu od dotychczasowego rynku zbytu w Rosji bezwzględnie tego rynku 
potrzebować nie musi i bez niego da sobie radę.

Inny charakter od wspomnianych wyżej opracowań miał ostatni referat 
Zwierzchowskiego: The Political Parties in Poland (Partie polityczne w Pol-
sce, ss. 56). Lord sugerował Zwierzchowskiemu, aby uwzględnił w nim roz-
wój partii od roku 1890, a przede wszystkim od roku 1905 z uwypukleniem 
nie tylko ogólnego ich charakteru i liderów, ale także stosunku do kwestii 

17 Tamże, s. 6.
18 Ten fakt potwierdza prof. Bohdan Stefanowski, któremu Zwierzchowski pokazał zdjęcie w to-
warzystwie Woodrowa Wilsona w miejscu i okolicznościach, o których pisał; mps. wspomnień 
B. Stefanowskiego „Zasługi prof. Stanisława Zwierzchowskiego przy ustalaniu na Kongresie 
Wersalskim 1919 roku granicy polsko-niemieckiej na Górnym Śląsku”, Archiwum Politechniki 
Warszawskiej (bez sygn. i daty), kopia w zbiorach autora. Mimo moich poszukiwań (m.in. w ar-
chiwum AGS w Nowym Jorku, Muzeum i Bibliotece W. Wilsona, w Staunton (Wirginia), zbio-
rach Uniwersytetu w Wisconsin, Biblioteki Miasta Milwaukee, zapytań kierowanych do krew-
nych Stanisława Zwierzchowskiego) nie znalazłem tego zdjęcia. (Korzystałem także z życzliwej 
pomocy w poszukiwaniach prof. J.M. Mikosia z Uniwersytetu w Wisconsin, za co serdecznie 
mu dziękuję). Mapa z całą do niej dokumentacją, o której wspominał profesor, została zabrana 
przez delegację amerykańską do Paryża. Dokumenty wypracowane przez Inquiry i tomy innych 
materiałów niezbędnych do prowadzenia pokojowych negocjacji popłynęły ze Stanów Zjedno-
czonych do Francji załadowane do trzech ciężarówek.
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narodowościowych, politycznych i socjalnych. Czyli wszystko, co pozwoli-
łoby przewidzieć, jaki charakter będzie miało życie polityczne w odrodzonej 
Polsce. Zgodnie z tymi wskazówkami referat składał się z części: 1) Rozwój 
partii od 1863 aż do wybuchu wojny we wszystkich zaborach; 2) Partie – prze-
sunięcia w nich i konsolidacje w czasie wojny aż do 5 listopada 1915 roku; 
3) Partie po manifeście z dnia 15 listopada 1915 roku. Z uwagi na brak bezpo-
średniego oglądu bieżącego życia politycznego na miejscu w Polsce Zwierz-
chowski miał wątpliwości: „[…] co by specjaliści od polityki i jej historii 
mieli do powiedzenia o tym referacie? Czy zgodziliby się na wszystko, co 
w nim napisałem”. Ale jak się okazało, 

w Nowym Jorku praca przyjęta była z wielkim zadowoleniem – pozwoliła na-
wet Amerykanom zorientować się należycie w tym gęstym lesie, jakim i dla 
mnie było życie partyjne, szczególnie w latach wojennych, a w którym to lesie 
po sumiennych studiach jednak wykreślić można było bardzo jasne drogi i gra-
nice. To też specjalnie mi za ten referat podziękowano19.

W referacie o Białej Rusi, przygotowanym wspólnie z Henrykiem Arc-
towskim, Zwierzchowski wymienił argumenty narodowościowe i ekonomicz-
ne przemawiające za włączeniem tego obszaru do Polski. Sam Arctowski był 
autorem 11 referatów problemowych. Na prośbę podsekcji polskiej trzy opra-
cowania przygotował także Florian Znaniecki. Najobszerniejsze dotyczyły 
restrykcji i ograniczeń nałożonych na kulturalny rozwój Polski i organizacji 
społeczeństwa polskiego na rzecz rozwoju życia kulturalnego pod zaborami. 
W trzecim studium przedstawił metody germanizacji Polaków przez rządy 
pruskie20.

Blisko piętnaście zagadnień dotyczących alternatywnych rozwiązań pol-
skiego problemu area opracował H.R. Lord. A conparative Study of the Vari-
ous Solutions of the Polish question (Studium porównawcze różnych rozwiązań 
kwestii polskiej) były nie tylko syntetycznym ujęciem tematu, ale zawierało 
też wnioski i rekomendacje. W opracowaniu przedstawione są cztery warianty 
zasięgu terytorialnego Polski. Lord, stosując się do instrukcji Inqiury, zastrze-
ga jednak, że poza Poznańskim polskie prowincje Prus: Górny Śląsk, Prusy 

19 S. Zwierzchowski, Moja praca..., s. 4; L.E. Gelfand, The Inquiry..., s. 438; I. Spustek, Sprawa 
zachodnich granic..., s. 659; J.R. Wędrowski, Stany Zjednoczone a odrodzenie Polski. Polityka 
Stanów Zjednoczonych wobec sprawy polskiej i Polski w latach 1916–1919, Wrocław 1980, 
s. 72-73. 
20 Florian Znaniecki (1889–1958), socjolog. W latach 1914–1920 wykładał na Uniwersytecie 
w Chicago. Formalnie nie należał do stałych współpracowników Inquiry. Autorzy biografii Zna-
nieckiego (np. Z. Gulczewski, Florian Znaniecki. Życie i dzieło, Poznań 1984) pomijają fakt 
przygotowania przez niego wspomnianych referatów w ramach polskiego problemu area; L.E. 
Gelfand, The Inquiry..., s. 92-93; AAN, zbiory obce, sygn. M 126, Reserve Archives, Lista auto-
rów Inquiry z wykazem tytułów opracowanych przez nich referatów.
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Zachodnie i Południowe, część Prus 
Wschodnich – nie występują w żad-
nej z tych wersji. Nie oznacza to jed-
nak negowania słuszności polskich 
żądań co do tych terenów, a sugeru-
je jedynie, iż tak sytuacja wygląda 
w obecnym „momencie historycz-
nym” i nie wydaje się prawdopodob-
ne, aby te terytoria mogły być zabez-
pieczone dla Polski. Decyzje, które 
jedynie „mogłyby nas przybliżyć na 
tyle do rozwiązania sprawiedliwego, 
pełnego i ostatecznego”21 możliwe są 
tylko, jak zaznacza Lord, w wypadku 
zdecydowanego zwycięstwa aliantów 
w wojnie. Terytorium Polski powin-
no objąć w tym wypadku Królestwo 
Polskie z wyłączeniem północnych 
powiatów (w guberniach: suwalskiej 
i chełmskiej), Białystok, Bielsk Pod-
laski, Zachodnią Galicję, Wielkie 
Księstwo Poznańskie (poza jego po-
łudniowo-zachodnimi i południowo-zachodnimi skrawkami). Inne propozycje 
referowane przez Lorda sprowadzały się do trzech rozwiązań: 1) wykluczenie 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego w wypadku niepełnego zwycięstwa, ale 
włączenie Galicji Wschodniej; 2) utworzenia Polski bez Poznańskiego i bez 
Galicji Wschodniej; 3) włączenie „rosyjskiej” Polski z Białymstokiem i Biel-
skiem Podlaskim. Argumentacja, w sytuacji uniemożliwiającej – jak podkreś-
lał Lord – przedstawienie optymalnego, a uważanego za jedyne słuszne roz-
wiązanie problemu granic zachodnich Polski, szła w kierunku udowodnienia, 
iż żadne z proponowanych rozwiązań nie jest zadowalające.

Studium porównawcze dostarczyło materiałów [z innymi referatami opra-
cowanymi także przez Lorda: The northeastern boundary of Poland (Pół-
nocno-wschodnia granica Polski), The problem of eastern Galicia (Problem 
Galicji Wschodniej), The experiences of the last century in Poland in regard 
to the protection of minority peoples (Doświadczenia ostatniego wieku w Pol-
sce w zakresie obrony mniejszości narodowych] do opracowania dokumen-
tu z 20 marca 1918 roku zatytułowanego Raport on Inquiry. Its Scope and 
 Method (Raport Inquiry. Jego zakres i metoda). W sprawie polskiej propo-
nowano tam następujące rozwiązania: stworzenie niepodległej i zjednoczonej 

21 J.R. Wędrowski, Stany Zjednoczone..., s. 95-96.

Płk Edward M. Hosue, Warszawa, Al. Je-
rozolimskie, lipiec 2018
Fot. I. Podsiadły (2018).
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Polski z pełnymi prawami do samookreślenia, wyłączenia pruskiej Polski lub 
Galicji, lub obu terytoriów, przyłączenie Litwy i Kurlandii22.

Powtarzające się wiadomości, o tym, że Inquiry, przygotowując materia-
ły dla amerykańskiej delegacji na przyszły kongres pokojowy, wysuwa pro-
jekt utworzenia Polski nieobejmującej zaboru pruskiego, mocno niepokoiły 
Zwierzchowskiego, który pochodził przecież z Poznańskiego. Tak po latach 
wspominał rozmowę na ten temat z R.H. Lordem:

Było to spotkanie, którego nigdy nie zapomnę – spotkanie najsmutniejsze, ja-
kie kiedykolwiek w życiu swym miałem. Prof. Lord sam przygnębiony, hiobo-
wą wprost zakomunikował mi wiadomość, a mianowicie, że ostatecznie nasze 
opracowanie, naszych danych, ma się odnosić do Państwa Polskiego nie obej-
mującego nawet najmniejszej części zaboru pruskiego!
Zdawało mi się, że piorun z jasnego nieba spadł. Zamroczyło mnie! Jak to? 
Teraz, kiedy alianci już Niemców biją – po oświadczeniu prezydenta Wilsona, 
że do Polski mają należeć wszystkie dawne części, które pozostały po gwał-
tach zaborców „indisputably Polish” („bezsprzecznie polskie” – A.P.) – ma 
się tworzyć Polskę bez zaboru pruskiego, tej najwięcej polskiej części kraju – 
bez Poznania i mego rodzinnego Śremu! Ta część Polski więc ma bitym już 
Niemcom być pozostawiona i oddana na zagładę? Prof. Lord starł się lojalnie 
tłumaczyć tę decyzję dyrektoriatu komisji – a więc i prezydenta Wilsona – tym, 
że Ameryka dąży do szybkiego zlikwidowania wojny, że bardzo wielkich ofiar 
w ludziach jeszcze by było potrzeba, aby Niemców tak pobić, że dadzą sobie 
warunki pokojowe narzucić i odebrać zabór pruski itd., itd.23

Po tym spotkaniu w Nowym Jorku Zwierzchowski udał się do hotelu Go-
tham, w którym mieszkali Ignacy Jan Paderewski i Stanisław Seyda. „Zako-
munikowałem Seydzie tę smutną wiadomość i zażądałem, żeby Dmowski na-
tychmiast przyjeżdżał do Ameryki sytuację ratować […]”24. Roman Dmowski 
w tym czasie (sierpień 1918 roku) był już w podróży z Francji do Detroit na 
Sejm Wychodźstwa Polskiego. Zwierzchowski tam się z nim spotkał i szcze-
gółowo zreferował, jakie niebezpieczeństwo grozi sprawie polskiej. 

Dmowski rozpoczął działać tam, gdzie należało – pisze Zwierzchowski. Pa-
miętam dokładnie słowa, których użył w rozmowie z prezydentem Wilsonem, 
a które mi powtórzył. Powiedział m.in. tak: „Panie prezydencie, o ile ja się 
orientuję w aktywności politycznej Polaków tutejszych, to widzę, że najwięk-
szy udział biorą Polacy z zaboru pruskiego. Oni najwięcej się tu czują w domu. 
Otóż ci obywatele pańscy nigdy by nie zrozumieli, jak Pan, Panie Prezydencie, 

22 AAN, zbiory obce, sygn. M 126.
23 S. Zwierzchowski, Moja praca..., s. 5.
24 Tamże, s. 6.
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mógłby chcieć tworzyć Polskę nie dołączając do niej tej części, z której oni 
pochodzą […]25.

Trudno przesądzać, w jakim stopniu materiały przygotowane w podsekcji 
polskiej Inquiry wpłynęły na zmianę stanowiska polityków amerykańskich, 
jeżeli chodzi o kwestię włączenia zaboru pruskiego do Polski. Niemniej taki 
zwrot nastąpił. Starał się o to m.in. Lord, który w liście z 27 sierpnia 1918 
roku pisał do Zwierzchowskiego: „Dyrektoriat Inquiry zmienił swoją opinię 
o zaborze pruskim i jesteśmy teraz proszeni studiować hipotezę państwa, które 
by włączało wszystkie trzy części Polski […]26.

Imponujący dorobek podsekcji polskiej liczył 42 referaty z wieloma załącz-
nikami i złożył się na Preliminary Report of Poland (Wstępny raport o Polsce) 
przygotowany w styczniu 1918 roku przez Zwierzchowskiego i Arctowskie-
go. Natomiast Lord sporządził w lipcu tego roku dwa podsumowujące mate-
riały: Report of Poland (Raport o Polsce) i Special Report on eastern Russia 
and Poland (Specjalny raport na temat wschodniej Rosji i Polski), w których 
omówione zostały czynniki geograficzne, ekonomiczne i narodowościowe 
przyszłego państwa polskiego). W pierwszym umieścił szkic historyczny z za-
rysem sprawy polskiej w okresie wojny wraz z obiektywnym i wnikliwym 
przedstawieniem polskich postulatów i dążeń zarówno w kwestiach politycz-
nych, jak i terytorialnych. Powtórzył różne możliwości rozwiązania problemu 
polskiego i podkreślał te preferowane przez polską podsekcję27. 

W grudniu 1918 roku Inquiry zawiesiło praktycznie swoją działalność. Jej eks-
perci udali się na początku stycznia 1919 roku wraz z prezydentem Wilsonem do 
Europy. Zwierzchowski także wyjechał do Paryża, ale nie wszedł w skład oficjal-
nej delegacji amerykańskiej, niemniej jednak służył jej jako doradca i brał udział 
w konferencjach i dyskusjach. Z uwagą obserwował rezultaty dyplomatycznych 
kroków układających się stron w sprawie przyszłości Polski. Był także w stałym 
kontakcie z polską delegacją i często rozmawiał z Romanem Dmowskim i Igna-
cym Janem Paderewskim. W pewnym momencie w toku rozmów pojawiła się 
sprawa przynależności Mazurów do Polski z opcją wyłączenia terenów przez nich 
zamieszkiwanych z jej przyszłych granic. Zwierzchowski wpadł na pomysł, po-
party przez Isaiaha Bowmana, aby sprowadzić do Paryża reprezentację Maurów, 
by ci sami zaświadczyli, jak jest ich wola w tym względzie. W Wersalu stawiło 
się w tym celu trzech działaczy kaszubsko-mazurskich: Antoni Abraham – zwany 
Królem Mazurów – Tomasz Rogala z Kościerzyny i dr. med. Aleksander Majkow-
ski, redaktor pisma „Gryf” i przywódca Towarzystwa Młodokaszubów. 

W imieniu społeczeństwa kaszubsko-mazurskiego stwierdzili oni przed pre-
zydentem Wilsonem – wspominał Zwierzchowski – że ich wolą jest całkowita 

25 Tamże, s. 5.
26 Tamże, s. 6.
27 I. Spustek, Sprawa zachodnich granic..., s. 660-662.
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przynależność do Polski. Ta dyplomatyczna akcja propagandowa odniosła je-
dynie ten skutek – pisze dalej – że granica Polski w pierwszej wersji Trakta-
tu Pokojowego wręczonego Niemcom obejmowała cały kraj mazurski ściśle 
według czerwonych kółek oznaczonych na mojej mapie. Niestety później, jak 
wiadomo, o losie tych ziem i mieszkańców zadecydował plebiscyt z fatalnym 
skutkiem dla Polski28. 

Z misją zdania relacji z pierwszej ręki o stanie polskich spraw w Paryżu 
Zwierzchowski udał się na kilka dni do kraju i przedstawił je Wojciechowi 
Korfantemu z Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. W wywiadzie dla „Ku-
riera Poznańskiego” objaśnił polskiej opinii publicznej w Poznańskim stosu-
nek Stanów Zjednoczonych do Polski, wyrażając przekonanie, że „obecny 
rząd z Wilsonem na czele, jak i członkowie Misji Pokojowej w Paryżu, jak 
wreszcie najpoważniejszy odłam opinii w Ameryce, orientuje się coraz lepiej 
w sprawie polskiej i że z tej strony nie grozi nam nic, co by stosunki polsko-
-amerykańskie mogło zakłócić”29.

W maju 1919 roku prof. Zwierzchowski wrócił do Stanów Zjednoczonych, 
uznając, że już więcej nie jest potrzebny ani amerykańskiej, ani polskiej de-
legacji. W 1922 roku zaproszono go do Polski z propozycją objęcia nowo 
utworzonej na Politechnice Warszawskiej katedry silników wodnych i pomp. 
Pracował na tej uczelni do wybuchu wojny w 1939 roku30. Zmarł 11 stycznia 
1940 roku w wieku 60 lat w Charleston (Południowa Karolina).

28 S. Zwierzchowski, Moja praca..., s. 6.
29 Ameryka a sprawa polska (na podstawie wywiadu z prof. Zwierzchowskim), „Kurier Poznań-
ski”, 15.03.1919, s. 1.
30 W The President’s Report, University of Michigan z 1922 roku na s. 208 podano że „Profesor 
Zowski wraca do Polski na wezwanie nowego rządu, aby objąć katedrę budowy maszyn wod-
nych na Politechnice Warszawskiej”, dodając: „chyba nie jest przesadą stwierdzenie, że odejście 
Profesora Zowskiego to jedna z największych strat poniesionych przez Uniwersytet. Lojalność 
Profesora Zowskiego wobec Uniwersytetu zachowała go wśród nas, aż do momentu wezwania 
go przez rodzinny kraj. To była rzeczywiście olbrzymia strata dla nas i wielkie dobrodziejstwo 
dla Polski”; J. Kubiatowski, Sylwetki Profesorów Politechniki Warszawskiej. Stanisław Zwierz-
chowski (w USA: Zowski) 1880–1940, Warszawa 1988, s. 42; J. Tatar, Wspomnienia pośmiertne: 
Stanisław Zwierzchowski (1880–1940), „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”                                
1938–1945, nr 31-38, s. 282-283. W 1965 roku w Audytorium im. Kazimierz Obrębowicza 
w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej umieszczona została tablica pamiątkowa po-
święcona prof. Stanisławowi Zwierzchowskiemu.
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Bartosz Kruszyński

MIESZKAŃCY POZNANIA WOBEC ŻOŁNIERZY 
FRANCUSKICH W ROKU 1919

Polsko-francuska współpraca wojskowa została reaktywowana podczas 
I wojny światowej na fundamencie silnej tradycji historycznej, a przejawem 
jej było sformowanie Armii Polskiej we Francji. Rozpoczęło to proces bu-
dowania relacji militarnych. Zjawisko to nabrało szczególnej intensywno-
ści w 1919 roku, kiedy to na ziemie polskie przybyli francuscy oficerowie 
w ramach Komisji Międzysojuszniczej, z Błękitną Armią gen. Józefa Hallera, 
a następnie Francuską Misją Wojskową1. 

Jednym z polskich miast, gdzie te relacje były wówczas szczególnie in-
tensywne, był Poznań. W lutym i marcu 1919 roku witali mieszkańcy Pozna-
nia dwóch francuskich generałów: Charles’a Josepha Duponta oraz Henriego 
Alberta Niessela. Sentyment w polskim społeczeństwie dla francuskich sił 
zbrojnych był duży, co miało ścisłe związki z okresem wojen napoleońskich, 
kiedy to wojsko polskie przeżywało czas chwały w blasku napoleońskich 
orłów. Oddziały napoleońskie wkroczyły do Poznania w 1806 roku2, a sam 
Napoleon Bonaparte gościł w mieście w 1812 roku3. W 1918 roku okres wo-
jen napoleońskich stanowił w Poznaniu i Wielkopolsce silny element polskiej 
tożsamości narodowej, a wizyta francuskich wojskowych na początku 1919 
roku stała się okazją do żywiołowego manifestowania poglądów polskiego 
społeczeństwa.

Dnia 12 lutego 1919 roku do Warszawy przybyła Misja Międzysojuszni-
cza (wchodzili w jej skład przedstawiciele Francji, Wielkiej Brytanii, USA 
i Włoch) witana uroczyście przez premiera Ignacego Jana Paderewskiego, na-
czelnika państwa Józefa Piłsudskiego, władze miasta oraz licznie przybyłych 
mieszkańców. Zgromadzeni byli przekonani, że Misja rozstrzygnie spory gra-
niczne zgodnie z polskimi oczekiwaniami. Jej szefem został francuski polityk 

1 M. Pasztor, Polski korpus oficerski w oczach Francuskiej Misji Wojskowej i attachatu woj-
skowego Francji w Warszawie (1921–1939), „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 1998, nr 1, 
s. 79-101.
2 Więcej zob. L. Trzeciakowski, Poznań w dobie napoleońskiej. Pierwszy rok wolności, „Kroni-
ka Miasta Poznania” 1997, nr 3: Marsz, marsz Dąbrowski, s. 65-103.
3 W. Karolczak, Pobyt Napoleona w Poznaniu wiosną 1812 roku w świetle zapomnianych pa-
miętników, „Kronika Miasta Poznania” 1997, nr 3: Marsz, marsz Dąbrowski, s. 143-148.



70 Bartosz Kruszyński 

Joseph Noulens4. Wśród delegacji 
znaleźli się także francuscy wojsko-
wi: gen. Henri Albert Niessel, gen. 
Henri Louis Édouard Le Rond oraz 
porucznik de Percin5.

22 lutego z Warszawy do Po-
znania został oddelegowany gen. 
Charles Joseph Dupont, aby udzielić 
wsparcia Komisji Międzysojuszni-
czej w kwestii przestrzegania rozej-
mu w Trewirze6. Generał był człon-
kiem alianckiej Komisji Rozejmowej 
w Spa oraz szefem Francuskiej Misji 
dla Repatriacji Jeńców Wojennych 
urzędującej w Berlinie7. Trudno po-
wiedzieć, z jakiej przyczyny, ale 
przedstawiciele Komisariatu Naczel-
nej Rady Ludowej czy też Dowódz-
twa Głównego w Poznaniu nie podali 
do publicznej wiadomości informacji 
o przyjeździe generała, więc prasa 
milczała na ten temat. Gen. Dupont 
tak w liście do gen. Niesella relacjo-
nował swój pobyt:

W Poznaniu uroczyste powitanie, lecz ściśle wojskowe. Gen. Muśnicki obecny 
na dworcu, jest kompania honorowa, a muzyka gra Marsyliankę... Od dwor-
ca do mojego mieszkania, nie wchodząc do miasta około 500 m, ludzi mało. 
Widocznie nie zawiadomiono ludności. W zamku, gdzie mieszkam, przyjmuje 
mnie delegacja Rady [Komisariatu NRL – B.K.]. Wybieram się natychmiast, 
aby złożyć parę kart wizytowych. Miasto bardzo ciche, zaledwie trzy czy czte-
ry flagi Koalicji (jedna francuska, dwie lub trzy amerykańskie), postawa lud-
ności bardzo sympatyczna, bez przesady. W sumie doskonałe przyjęcie, ten 

4 S. Sierpowski, Działalność Misji Międzysojuszniczej w Polsce w 1919 roku, „Dzieje Najnow-
sze” 2013, nr 3, s. 4-24; Notatki sekretarza z posiedzenia Rady Dziesięciu w sprawie instrukcji 
dla Komisji Międzysojuszniczej dla Polski (fragment), 1.1.02.1919 roku, Paryż, [w:] Sprawy 
polskie na Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i materiały, red. R. Bierzanek, 
J. Kukułka, t. 1, Warszawa 1965, s. 56-58.
5 S. Kozicki, Sprawa granic Polski na konferencji pokojowej w Paryżu, Warszawa 1921, s. 61-
63.
6 Akta Personalne gen. Charles Joseph Dupont, Archives Nationales, Site de Paris, sygn. 
LH/855/10.
7 S. Sierpowski, Działalność..., s. 14-16.

Generał dywizji Charles Joseph Dupont
Źródło: War Department, Army War Colle-
ge, Historical Section, World War I Branch, 
ca. 1918-ca, 1948, The US the National Ar-
chives and Records Administration, sygn. 
55248492.
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naród ma poczucie miary. Najlepszy dowód, że nie jest pod żadnym wzglę-
dem zniemczony. Ten ton utrzymuje się w czasie dwóch dni, które tu spędzam. 
Wyłącznie sprawy wojskowe, żadnej polityki, żadnych rozważań o przyszłości 
i zwłaszcza ani jednego złego słowa o Niemcach8.

Generał Dupont został przyjęty po królewsku i umieszczony przez wła-
dze polskie w najbardziej reprezentacyjnym budynku położonym w Dzielnicy 
Cesarskiej – byłym zamku Wilhelma II Hohenzollerna9. Kiedy gen. Dupont 
wchodził do zamku, który zrobił na nim wielkie wrażenie, zwrócił się do księ-
dza Stanisława Adamskiego – komisarza NRL: „Czy ksiądz sobie uświadamia 
fakt, że do pałacu [zamku – B.K.], który miał wam, Polakom, stale przypomi-
nać niewolę pruską, my – przedstawiciele przeciwników Prus i Niemiec – dzi-
siaj wkraczamy jako zwycięzcy, a wy – Polacy – jako właściciele?”10.

W dniu 23 lutego 1919 roku w Poznaniu na placu Wolności odbyło się 
uroczyste zaprzysiężenie Straży Ludowej w sile ok. 4 tys. oraz wręczenie 
sztandaru ufundowanego przez Stowarzyszenie Wielkopolanek. Na tę uroczy-
stość miasto zostało przystrojone sztandarami zarówno polskimi, jak i państw 
koalicji. Gen. Dupont był gościem honorowym, a na uroczystości obecni byli 
przedstawiciele władz politycznych regionu – Komisariat NRL, władze mia-
sta oraz głównodowodzący Wojsk Wielkopolskich gen. Józef Dowbor-Mu-
śnicki. W „Kurierze Poznańskim” donoszono: „Nagle dał się słyszeć świst 
zbliżających się od strony ul. Berlińskiej samochodów i okrzyki w języku 
polskim i francuskim. To członkowie bawiącej w Poznaniu misji koalicyjnej 
z generałem Dupontem na czele, którego wśród dźwięków Marsylianki powi-
tał i wprowadził na plac gen. Dowbor-Muśnicki”11. 

Po przeglądzie oddziałów Straży Ludowej odbyła się uroczysta msza świę-
ta. Następnie Straż Ludowa złożyła przysięgę oraz został wręczony sztandar. 
Dalej przemówił reprezentant Komisariatu NRL ksiądz Adamski. W „Dzien-
niku Poznańskim” tak relacjonowano ten moment: „Ks. prałat Adamski sta-
nął potem wobec szeregów «straży» z generałem Dupontem po prawej stro-
nie i przedstawił generała, który przybył do nas jako przedstawiciel koalicji 
i przynosi nam nadzieję bliskiego zjednoczenia się całej Polski. Ks. prałat 
zakończył mowę okrzykiem: «Niech żyje Francja»12. Natomiast „Kurier Po-
znański” pisał13:

 8 Pismo gen. Duponta do gen. Nissela opisujące pobyt w Poznaniu, 25.02.1919 roku, Poznań, 
[w:] Sprawy polskie na Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i materiały, red. 
R. Bierzanek, J. Kukułka, t. 1, Warszawa 1965, s. 394-397; zob. też S. Sierpowski, Francja wo-
bec Powstania Wielkopolskiego, „Powstaniec Wielkopolski 1918–1919” 2018, s. 30-53.
 9 A. Gulczyński, Dzielnica Zamkowa w okresie międzywojennym, [w:] Odkryj Dzielnicę Zamko-
wą, red. J. Gaca-Wyczółkowska, Poznań 2011, s. 63-80.
10 Tamże, s. 67.
11 Zaprzysiężenie Straży Ludowej, „Kurier Poznański” 25.02.1919, nr 46, s. 2.
12 Zaprzysiężenie Straży Ludowej, „Dziennik Poznański”, 25.02.1919, nr 46, s. 2-3.
13 Zaprzysiężenie Straży Ludowej, „Kurier Poznański”, s. 2.
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[...] wznosząc okrzyk na cześć koalicji i obecnego przedstawiciela zwycięskiej 
armji francuskiej, gen. Duponta, powtórzony z zapałem trzykrotnie przez ka-
dry Straży Ludowej i tysięczne tłumy publiczności, okalające plac jedną zbitą 
masą. Orkiestra wtórowała okrzykom, grając Marsyliankę. Generał Dupont 
wzruszony najwidoczniej tą owacją, dziękował ukłonami na wszystkie strony 
i wznosił okrzyk „Vive la Pologne!”

Następnie przemowę wygłosił gen. Dowbor-Muśnicki oraz odbyła się 
trwająca godzinę defilada przed członkami Komisariatu NRL, oficerami Do-
wództwa Głównego oraz gen. Dupontem, przedstawicielami Komisji Mię-
dzysojuszniczej oraz zaproszonymi gośćmi. „Dziennik Poznański” opisywał: 
„Gdy tam podczas defilady stał generał Dupont, na balkonie jednego z domów 
stało wiele młodych panienek, które ku niemu powiewały chustkami i wołały 
«Vive la France!». Generał, który w całem swojem wystąpieniu jest bardzo 
sympatyczny, spojrzał w górę i uśmiechał się z zadowoleniem, w ogóle od-
niósł widocznie dobre wrażenie z całej uroczystości14”. W momencie odjaz-
du gen. Duponta wraz z gen. Dowbor-Muśnickim w kierunku zamku tysiące 
mieszkańców owacyjnie żegnało francuskiego gościa: „[...] wzdłuż całej drogi 
entuzjastycznymi okrzykami”15. Uroczystość ta została utrwalona na jednych 
z pierwszych fotografii reporterskich w Polsce, wykonanych przez wybitnego 
mistrza tego fachu Kazimierza Gregera. Po dwóch dniach pobytu w Poznaniu 
i negocjacjach z przedstawicielami władz niemieckich gen. Dupont opuścił 
Poznań i powrócił do Berlina. Również i tym razem Komisariat NRL nie po-
wiadomił o tym fakcie opinii publicznej, więc należy sądzić, że uroczystość 
pożegnania miała charakter ściśle formalny.

W dniu 1 marca przybyła do Poznania z Warszawy Komisja Międzysojusz-
nicza. Niewątpliwie dla Poznania wydarzenie to miało bardzo ważny wymiar, 
szczególnie w kontekście utrzymania ziem wyzwolonych w trakcie Powstania 
Wielkopolskiego, powrotu dzielnicy poznańskiej do państwa polskiego oraz 
kształtu granic zachodnich. W „Kurierze Poznańskim” w przeddzień przyjazdu 
pisano:

Społeczeństwo polskie oczekuje przybycia misji z szczerą radością, albowiem 
zjawiają się u nas przedstawiciele mocarstw, z któremi przez cały czas tej woj-
ny złączeni byliśmy węzłami sympatji i cichego przymierza. Dzisiaj ich powi-
tać możemy otwarcie jako sprzymierzeńców sprawy naszej i państwa polskie-
go. Zewnętrznym objawem tej radości będą barwy mocarstw koalicji i kolory 
biały i czerwony, które niechaj wszędzie się pojawią na gmachach publicznych 
i prywatnych. [...] Nie wątpimy, że porywający entuzjazm ogarnie wszystkich 
przypominając pamiętny dzień przybycia Paderewskiego. Lecz mimo to nie 

14 Zaprzysiężenie Straży Ludowej, „Dziennik Poznański”, s. 2-3.
15 Zaprzysiężenie Straży Ludowej, „Kurier Poznański”, s. 2.
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wolno nam zapominać, że na ulicach powinien panować ład i porządek. Tłumy 
publiczności nie powinny przeszkadzać dostojnym gościom w dojeździe do 
zamku względne Hotelu Rzymskiego16.

Uroczyste powitanie gości przez przedstawicieli Komisariatu NRL, gen. 
Józefa Dowbor-Muśnickiego, a następnie defilada odbyły się przed Dwor-
cem Głównym w Poznaniu. Do powitania tak znamienitych gości wyznaczeni 
zostali delegaci władz i organizacji. W celu uniknięcia tłoku na placu przed 
Dworcem Głównym oraz zapewnienia gościom bezpieczeństwa, Straż Ludo-
wa rozesłała specjalne imienne bilety. Jednocześnie 1 marca (sobota) dla dzie-
ci szkolnych ogłoszono dzień wolny od nauki.

16 Tamże.

Uroczyste powitanie przedstawicieli Komisji Międzysojuszniczej przez Dowódcę 
Głównego Polskich Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim (Wojsk Wielkopolskich) 
na placu przed Dworcem Głównym w Poznaniu 1 marca 1919 roku. Stoją od pra-
wej: przybyły z Warszawy oficer Wojska Polskiego NN, podpułkownik Władysław 
Anders – szef sztabu Wojsk Wielkopolskich, generał Giovanni Romei Longhena, fran-
cuski generał Henri Niessel (jako jedyny oficer w rozpiętym płaszczu), generał Francis 
J. Kernan, Sir Esmé Howard – przedstawiciel Wielkiej Brytanii, Daniel Kęszycki (?), 
Joseph Noulens – szef Komisji i przedstawiciel Francji, generał Józef Dowbor-Mu-
śnicki, komisarz NRL Adam Poszwiński, z bukietem kwiatów małżonka przewodni-
czącego Noulens’a, włoski oficer kapitan Leopoldo Venturi oraz pułkownik Wacław 
Przeździecki – oficer do zleceń przy Dowództwie Głównym
Źródło:   fotografia wykonana przez firmę K. Greger & Co., zbiory Biblioteki Kórnickiej 
Polskiej Akademii Nauk, sygn. I_01922.
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Komisariatowi NRL, jak i Dowództwu Głównemu zależało na tym, aby 
przedstawiciele Komisji Międzysojuszniczej zostali należycie przyjęci, zapo-
znali się z osiągnięciami Powstania Wielkopolskiego, postawą społeczeństwa 
regionu, kursem politycznym i wojskowym lokalnych władz oraz zagroże-
niem ze strony niemieckiej. Dla polskiej racji stanu Francja była wówczas 
partnerem strategicznym, zdecydowanym popierać polskie dążenia do zbu-
dowania jak najsilniejszego państwa. Dlatego też dotyczyło to szczególnie 
przedstawicieli francuskich wojskowych z gen. Henrim A. Niesselem na cze-
le. W swojej polityce międzynarodowej władze francuskie zaczęły traktować 
ziemie polskie jako francuską strefę wpływów. Zauważył to gen. Adrian Car-
ton de Wiart, przedstawiciel Wielkiej Brytanii w Komisji Międzysojuszniczej, 
który na początku 1919 roku wspominał:

W Paryżu dowiedziałem się, że Polskę włączono do francuskiej strefy wpły-
wów; Francuzi ani na chwilę nie pozwolili nam [brytyjskiej części Misji – 
B.K.] o tym zapomnieć. […] Francuzi z rzadka tylko zadawali sobie trud po-
stępowania z taktem i nie znosili, by jakakolwiek pomoc była przekazywana 
Polsce inaczej niż za ich pośrednictwem. Każdy gest innego państwa uważali 
za ingerencję17.

Oczekiwania władz cywilnych i wojskowych w Poznaniu były zatem duże. 
Liczono, że Misja Międzysojusznicza doprowadzi do zaprzestania militarnej 
ekspansji Niemiec w Poznańskim, potwierdzi zdobycze terytorialne Powsta-
nia Wielkopolskiego, a ziemie te zostaną włączone do odradzającego się pań-
stwa polskiego18.

Od wczesnych godzin porannych 1 marca w Poznaniu ludność była wy-
jątkowo podekscytowana przyjazdem Komisji, w oknach mieszkań i sklepów 
wieszano flagi koalicyjne, narodowe oraz ozdoby. W „Kurierze Poznańskim” 
2 marca 1919 roku tak relacjonowano przygotowania: 

Na ulicach zaś spieszą z różnych stron gromadki cywilnych mężczyzn i ko-
biet z kokardami, miarowym krokiem kroczą oddziały wojska, zastępy Straży 
Ludowej – na plac Wolności (b. pl. Wilhelma) jako na miejsce zbiórki dążą 
niezliczone gromadki młodzieży szkolnej i drużyny Skautów oboje płci. Fale 
ludzkie płyną i koncentrują się koło zamku i dalej poprzez „Kaponierą” aż 
do dworca. Fale rosną z każdą chwilą i zamieniają się w jedno wielkie morze 
głów, powstrzymywane karnie przez dwa żywe szpalery, ciągnące od zamku 
aż do dworca. Szpaler tworzą: polska młodzież szkolna wszystkich szkół po-
znańskich, młodzież skautowa, tudzież Straż Ludowa. Na placu dworcowym 
po lewej stronie umundurowany oddział poznańskiego Bractwa Strzeleckiego 

17 A. Carton de Wiart, Wspomnienia, „Zeszyty Historyczne” 1988, z. 86, s. 31, 34.
18 S. Sierpowski, Działalność..., s. 17-24.
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[Bractwa Kurkowego – B.K.] z nowym swym sztandarem polskim i Straż Lu-
dowa. Na przeciw zaś kompania piechoty i szwadron ułanów z proporczykami, 
pełniących straż honorową. W środku, przy stacji tramwajowej około 20 samo-
jazdów [samochodów – B.K.] i tyleż powozów, oczekujących dostojnych go-
ści. […] Do hali dworcowej wstęp tylko za specjalnymi legitymacjami. Oprócz 
sztabu Głównego Dowództwa gromadzą się tam członkowie Komisarjatu i pre-
zydjum Nacz. Rady Narodowej [Naczelnej Rady Ludowej – B.K.], przedstawi-
ciele prasy, prezydent miasta p. mec. Drwęski, prezydent policji p. Rzepecki, 
oraz przedstawiciele wszelkich ważniejszych instytucji. Tam ośmiu chorążych 
skautowych stanęło w szeregu z swemi proporczykami, chorąży Straży Ludo-
wej z nowem sztandarem itd.19

Pociąg z Misją przyjechał z Warszawy spóźniony o godzinę, gdyż po dro-
dze w Środzie (już na terenie Poznańskiego) miejscowa ludność urządziła ja-
dącym owacyjne powitanie. Dokładnie o godz. 9.20 pociąg ze znamienitymi 
gośćmi wtoczył się na stację. Została wówczas wydana komenda: Prezentuj 

19 Misja koalicyjna w Poznaniu, „Kurier Poznański”, 2.03.1919, nr 51.

Uroczyste powitanie Komisji Międzysojuszniczej na placu przed Dworcem Głównym 
w Poznaniu 1 marca 1919 roku. Generał Henri Niessel, a zanim na drugim planie gene-
rał Francis J. Kernan dokonują przeglądu oddziału honorowego. Trzeci na lewo od ge-
nerała Niessela pułkownik Wacław Przeździecki – oficer do zleceń przy Dowództwie 
Głównym, dalej na lewo generał Józef Dowbor-Muśnicki, drugi na lewo od generała 
Dowbor-Muśnickiego jego adiutant rotmistrz Witold Szebeko 
Źródło: fotografia wykonana przez firmę K. Greger & Co., zbiory Biblioteki Kórnickiej 
Polskiej Akademii Nauk, sygn. I_01957.
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broń!, a orkiestra zagrała polski hymn narodowy. Kiedy pociąg się zatrzy-
mał, goście zaczęli wysiadać z wagonów, a tłum krzyczał: „Niech żyje Koali-
cja!”. Następnie orkiestra zagrała Marsyliankę, a później tłum na nowo zaczął 
wznosić okrzyki na cześć koalicji. Goście na peronie zostali powitani przez 
komisarzy NRL oraz gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, który ambasadorowi 
Noulensowi złożył raport. Żona ambasadora otrzymała od komisarza Adama 
Poszwińskiego w imieniu NRL wielki bukiet kwiatów przybrany polskimi 
barwami narodowymi. Następnie przedefilowała orkiestra i kompania piecho-
ty, a goście weszli do hallu dworca. Tam przemówił po francusku w imieniu 
Komisariatu NRL dr Bolesław Krysiewicz. Odpowiedział mu szef Komisji 
Międzysojuszniczej ambasador Noulens. Dalej goście wyszli na plac przed 
dworzec, gdzie nienagannie stał oddział reprezentacyjny, na który składała się 
kompania strzelców oraz szwadron jazdy z 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich. 
Skala powitania wzbudziła duże zaskoczenie gości, natomiast za wysoce nie-
stosowną należy uznać postawę gen. Henriego A. Niessela. Dokonał bowiem 
przeglądu oddziału reprezentacyjnego i przyjmował defiladę w rozpiętym 
płaszczu oraz w sznurowanych trzewikach z sukiennymi owijaczami!!! Wśród 
maszerujących żołnierzy Wojsk Wielkopolskich, a szczególnie wśród podofi-
cerów, w dużej części weteranów wojska niemieckiego, musiało wywołać to 
wielką konsternację. Podczas kolejnych uroczystości na pl. Wolności gen. 
Niessel założył do trzewików z owijaczami jeszcze ostrogi, co w kontekście 
toczących się wokół wydarzeń zakrawało już na absolutny brak zrozumienia 
sytuacji oraz oficerskiej etykiety. Na koniec goście udali się do zamku, gdzie 
mieszkali20.

Następnego dnia członkowie Komisji Międzysojuszniczej wzięli udział 
w mszy świętej w kościele farnym oraz poświęceniu 4. baterii 1. Pułku Artyle-
rii Polowej Wielkopolskiej na pl. Wolności. Wojskowi na czele z gen. Henrim 
A. Niesselem dokonali przeglądu zgromadzonych na placu wojsk, a tłumy wi-
tały owacyjnie gości. Następnie przedstawiciele Komisji przeszli pod gmach 
Banku Włościańskiego, gdzie przyjmowali defiladę. Po jej zakończeniu udali 
się na przejażdżkę po mieście i do ratusza, gdzie zostali powitani mową wy-
głoszoną w języku francuskim przez prezydenta miasta Jarogniewa Drwęskie-
go. „Kurier Poznański” 4 marca 1919 roku relacjonował:

Panowie! Słyszeliście wybuch radości tam na dworze. To miasto Was wita, 
nasze dobre stare miasto, które od stu lat oczekiwało nadejścia wolności i spra-
wiedliwości. Narody bohaterów, które Panowie reprezentujecie, obwieściły 
światu nowe prawo, które zapowiada nam nową epokę wolności powszechnej. 
To też widzimy w Was symbol realizacji naszych ideałów. Witamy was z ca-
łem sercem, wnosząc okrzyk: Niech żyją sprzymierzone narody bohaterów! 

20 S. Sierpowski, Działalność..., s. 17-24.



 Mieszkańcy Poznania wobec żołnierzy francuskich w roku 1919  77

Wielkoduszna Francja, dumna Anglja, Włochy, które nam wiernie dotrzymy-
wały przyjaźni i Stany Zjednoczone, surowo strzegące prawa niech żyją!21

Następnie przemówił z podziękowaniami ambasador Noulens, a po nim 
z balkonu ratusza komisarz Adam Poszwiński, który swoje wystąpienie za-
kończył słowami: „Niech żyją Francja, Anglja, Włochy i Stany Zjednoczo-
ne, niech żyją przyjaciele Swobody i Wolności, Prawa i Braterstwa ludów!”22 
Przed ratuszem wybuchły oklaski i wiwaty wielotysięcznego tłumu. Następnie 
głos zabrał ambasador Noulens i podziękował za tak dobre przyjęcie przed-
stawicieli Ententy przez ludność polską. Stwierdził: „Zwycięstwo koalicji 
przyniesie także Polakom swobodę i niepodległość. Zmartwychwstała Polska 
będzie razem ze zwycięskimi państwami koalicji pracować dla dobra i szczę-
ścia ludzkości”23. Wieczorem w zamku odbył się uroczysty bankiet na cześć 
gości. Przemówił wówczas Wojciech Korfanty – komisarz NRL – najpierw po 
francusku, a następnie po angielsku. „Kurier Poznański” zdawał relację: 

21 Misja koalicyjna..., s. 1.
22 Tamże.
23 Tamże.

Generał Henri Niessel (na pierwszym planie po prawej) oraz generał Józef Dowbor-
-Muśnicki (na pierwszym planie po lewej) dokonują przeglądu 4. baterii 1. Pułku Arty-
lerii Polowej Wielkopolskiej na placu Wolności podczas uroczystości jej poświęcenia, 
Poznań, 2 marca 1919 roku. Na drugim planie widoczny rotmistrz Witold Szebeko – 
adiutant generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Konno artylerzyści z 4. baterii. W tle 
widoczna siedziba Komendy Miasta
Źródło: fotografia wykonana przez firmę K. Greger & Co., zbiory Biblioteki Kórnickiej 
Polskiej Akademii Nauk, sygn. I_01916.
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W pierwszej mowie zwracając się do przedstawicieli Francji stwierdził: „[...] 
Serca nasze zawsze zwracały się do Was, ponieważ wspólne ideały i stare wę-
zły przyjaźni łączą Polskę z Francją. Od wieków wywiera genjusz francuski 
niezatarty wpływ na cywilizację polską. Ideał wolności i demokracji jest nam 
wspólny. Za wolność, równość i braterstwo przelewała się szlachetna krew 
francuska od wieków na całym świecie i Polacy są dumni, że walczyli i wal-
czą jeszcze ramię przy ramieniu z Francuzami o zwycięstwo tych zasad. […] 
Dzięki Waszemu zwycięstwu powstała także Polska, wolna, niezależna, zjed-
noczona, życzymy, aby sojusz ścisły między Francją a Polską oparty na podsta-
wie naszych zwycięskich ideałów trwał zawsze. Niech żyje piękna i heroiczna 
Francja!”24

Następnie głos zabrał ambasador Noulens, stwierdzając, że „Interes Francji 
i Polski jest równoległy”. Podkreślał także poświęcenie, jakie poniosła ludność 
Poznańskiego, walcząc z pruską ekspansją. Zapowiedział przyszłą współpracę 
polsko-francuską i wsparcie ze strony krajów sojuszniczych, a przemówienie 
swoje zakończył okrzykiem: „Niech żyje Polska!”. Wieczorem na zamku od-
był się uroczysty raut na cześć Komisji Międzysojuszniczej.

W następnych dniach Misja rozpoczęła trudne prace związane z uregulo-
waniem warunków rozejmu, wyznaczeniem linii demarkacyjnej oraz uporząd-
kowaniem kluczowych spraw ekonomicznych regionu. Negocjacje z Niemca-
mi były wyjątkowo trudne, gdyż wszelkimi sposobami próbowali oni utrudnić 
prace. Wojskowi przedstawiciele Komisji prowadzili także inspekcje na linii 
demarkacyjnej. W czasie wolnym od obrad poznańskie elity zapraszały zna-
mienitych gości na uroczyste obiady i bankiety. Ostatecznie 19 marca nego-
cjacje zostały zerwane przez stronę niemiecką, która nie poniosła żadnych 
konsekwencji zarówno za obstrukcję obrad Komisji, jak i notoryczne łama-
nie postanowień rozejmu w Trewirze25. Wieczorem tego dnia, po uroczystym 
przyjęciu wydanym na zamku przez Komisariat NRL, przedstawiciele Komi-
sji opuścili Poznań i wyjechali do Warszawy. Mimo że misja zakończyła się 
fiaskiem, strona polska otrzymała gwarancję bezpieczeństwa26. 

Komisji Międzysojuszniczej nie udało się także przeforsować przybycia 
Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera oraz pomocy wojskowej z Francji do Pol-
ski via Gdańsk, choć w połowie marca 1919 roku zakomunikowano o tym 
opinii publicznej za pośrednictwem „Kuriera Poznańskiego”27. Najgorsze jed-
nak było to, że już po powrocie do Paryża efektami prac Komisji Międzyso-
juszniczej nie była zainteresowana Rada Najwyższa. Jednak przedstawiciele 

24 Tamże.
25 Przemówienie amb. J. Noulensa w sprawie zerwania rokowań w Poznaniu (19.3.1919 roku), 
[w:] Sprawy polskie na Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i materiały, red. 
R. Bierzanek, J. Kukułka, t. 1, Warszawa 1965, s. 426-427.
26 Tamże.
27 Armja Hallera gotuje się do wyjazdu, „Kurier Poznański”, 20.03.1920, nr 66, s. 1.



 Mieszkańcy Poznania wobec żołnierzy francuskich w roku 1919  79

francuskiej armii przez przeszło dwa tygodnie pobytu w Poznańskim zdołali 
poznać lokalne uwarunkowania oraz potencjał militarny regionu28.

Francuska obecność militarna w stolicy Wielkopolski w 1919 roku sta-
nowiła symbol i gwarancję odzyskanej niepodległości i była nierozerwalnie 
związana ze zwycięstwem Powstania Wielkopolskiego. Percepcja francuskiej 
obecności militarnej była doskonale widoczna w lutym i marcu 1919 roku 
na podstawie entuzjastycznych reakcji poznańskiego społeczeństwa, podczas 
pobytu gen. Charlesa Josepha Duponta oraz gen. Henriego A. Niessela. Więzy 
sojusznicze nabrały jeszcze większego znaczenia, kiedy w 1919 roku przyby-
ło z Francji 70 tys. żołnierzy Błękitnej Armii pod dowództwem gen. Józefa 
Hallera.

28 S. Sierpowski, Działalność..., s. 20-24.





Paweł Jakuboszczak

UDZIAŁ ŚMIGIELSKICH KOLEI POWIATOWYCH 
W POWSTANIU WIELKOPOLSKIM

W trakcie podróży do Warszawy, na zaproszenie Komisariatu Naczelnej 
Rady Ludowej, 26 grudnia 1918 roku do Poznania przybył wybitny artysta 
i działacz niepodległościowy Ignacy Jan Paderewski. Obawiając się politycz-
nych skutków tej wizyty, rząd niemiecki starał się jej zapobiec wszelkimi moż-
liwymi środkami. Przemówienie Paderewskiego z okna hotelu Bazar spotkało 
się z olbrzymią owacją polskiej ludności. Następnego dnia, 27 grudnia 1918 
roku, Polacy zorganizowali demonstrację pod Bazarem, której przebieg dopro-
wadził do wymiany ognia. Ogłoszono alarm dla uprzednio zorganizowanych 
i uzbrojonych pododdziałów Straży Ludowej, Służby Straży i Bezpieczeństwa 
(SSiB) oraz Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). W Poznaniu wybuchło 
powstanie przeciwko pruskiemu zaborcy i w szybkim tempie rozprzestrzeni-
ło się na większość obszaru Prowincji Poznańskiej. Na głównodowodzącego 
wojsk powstańczych powołano oficera Sztabu Generalnego Wojska Polskie-
go kapitana Stanisława Taczaka, Wielkopolanina pochodzącego z Mieszkowa 
koło Jarocina1.

Z bronią w ręku oswobodzono liczne miejscowości, w tym te, w których 
znajdowały się stacje Schmiegeler Kreisbahnen (Śmigielskich Kolei Powiato-
wych). Wielichowo było wolne 29 grudnia 1918 roku. Od 30 grudnia oddziały 
Straży Ludowej patrolowały Śmigiel, z którego wycofali się do Leszna pruscy 
żołnierze oddziału rekrutów II Batalionu Zapasowego 37. Rezerwowego Puł-
ku Piechoty stacjonujący w szkole ewangelickiej i na kwaterach prywatnych. 
Dzięki temu miasto przeszło w polskie ręce bez krwawych walk. Natomiast 
w nocy z 31 grudnia 1918 na 1 stycznia 1919 roku pododdziały Straży Ludo-
wej i Rezerwy Skautowej w Kościanie zdobyły z magazynu broń po zdemobi-
lizowanych w grudniu dwóch batalionach piechoty oraz od stacjonującego na 
terenie szpitala psychiatrycznego II Batalionu Zapasowego 37. Rezerwowego 
Pułku Piechoty. Zdemoralizowani pruscy żołnierze nie podjęli działań odwe-
towych. Przejęta broń zasiliła m.in. odziały powstańcze z Bukówca Górne-
go, Kościana, Krzywinia, Śmigla i Wielichowa. Krzywiń został opanowany 

1 A. Czubiński, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919: geneza – charakter – znaczenie, Poznań 
1988, s. 186-210, 219.
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przez powstańców 31 grudnia 1918 roku, natomiast Rakoniewice 3 stycznia 
1919 roku. W tym czasie Śmigiel i Wielichowo stały się jednymi z głównych 
okręgów powstańczych. W dniu 7 stycznia 1919 roku Dowództwo Generalne 
w Poznaniu wydało rozkaz, w którym wydzielono siedem okręgów wojsko-
wych na obszarze objętym powstaniem. Powiaty kościański i śmigielski we-
szły w skład V Okręgu. Jednak rozkazem z 8 stycznia utworzono kolejne dwa. 
Powiaty kościański i śmigielski zostały włączone do IX Okręgu2.

Polacy przejmowali ważniejsze obiekty i pozbawiali Niemców stanowisk. 
Powiatowa Rada Ludowa przystąpiła do tworzenia polskich władz administra-
cyjnych na terenie Śmigla i powiatu. Podczas patriotycznego wiecu na rzecz 
powrotu Wielkopolski do Polski 30 grudnia 1918 roku w Śmiglu dokonano 
wyboru nowego starosty. W miejsce pruskiego landrata Höpkera – przewod-
niczącego powiatowej Komisji Kolejowej – 17 stycznia 1919 roku urząd objął 
ziemianin Józef Kopczyński3 z Boszkowa. Podczas zebrania Powiatowej Rady 
Ludowej – pod przewodnictwem Ksawerego Speicherta4 − właściciela mająt-
ków w Popowie Starym i Barchlinie, 2 stycznia 1919 roku powołano m.in. 
tymczasowych kontrolerów do nadzorowania niemieckich urzędów państwo-
wych. Kontrolerem Zarządu Śmigielskich Kolei Powiatowych (ŚKP) został 
drogerzysta Antoni Drótkowski ze Śmigla. Wcześniej, w 1918 roku, funkcję 

2 A. Czubiński, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919: geneza..., s. 235, 274-275, 314; A. Czu-
biński, Z. Grot, B. Miśkiewicz, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919: zarys dziejów, Warszawa–
Poznań 1988, s. 221, 225, 267-268; Szkice z dziejów Krzywinia, red. J. Zielonka, Kościan 1987, 
s. 60.
3 Józef Kopczyński − ur. 12 września 1860 roku w Bąkowie koło Wyrzyska, syn Franciszka 
i Jadwigi z d. Andraszczyk. Był prezesem Kółka Rolniczego w Wyrzysku. Dnia 14 listopada 
1918 roku został wybrany na członka Powiatowej Rady Ludowej w Śmiglu, a następnie staro-
stę śmigielskiego, którym był do 1926 roku. Aktywny uczestnik Powstania Wielkopolskiego. 
Po 1926 roku gospodarzył w Nietążkowie. Był działaczem społecznym, m.in. członkiem Zarzą-
du Śmigielskiej Kolei Powiatowej oraz Towarzystwa Powstańców i Wojaków, a także radnym 
Koła Powiatowego Towarzystwa dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego. Zmarł 
16 sier pnia 1949 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Śmiglu. Odznaczony 
m.in. Złotym Krzyżem Zasługi; zob. W. Omieczyński, Kopczyński Józef (1860–1949), [w:] 
Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918–1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Po-
znań 2002, s. 165-166.
4 Ksawery Franciszek Speichert – ur. 3 grudnia 1878 roku w Konojadzie, syn Franciszka Ksa-
werego i Bronisławy z d. Rychlińskiej. Był prezesem Kółka Rolniczego w Bukówcu i wice-
patronem kółek rolniczych na powiat śmigielski. Dnia 14 listopada 1918 roku został wybrany 
na prezesa Powiatowej Rady Ludowej w Śmiglu, której podlegały oddziały Straży Ludowej. 
Był aktywnym działaczem społecznym, m.in. członkiem Wydziału Powiatowego oraz Zarządu 
Śmigielskiej Kolei Powiatowej. W 1927 roku został prezesem Powiatowego Oddziału Wiel-
kopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych w Śmiglu. Przyczynił się do powstania Koła Po-
wiatowego Towarzystwa dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego. Na początku lat 
trzydziestych XX wieku przeniósł się do Koronowa, gdzie zmarł 19 września 1937 roku; zob. 
W. Omieczyński, Speichert Ksawery Franciszek (1878–1937), [w:] Słownik biograficzny po-
wstańców wielkopolskich 1918–1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002, s. 339-340.
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dyrektora Schmiegeler Kreisbahnen 
sprawował Niemiec Döhring5.

Niewiele wiadomo na temat 
funkcjonowania kolei śmigielskiej 
w ostatnich latach przed wybuchem 
Powstania Wielkopolskiego. Ruch 
pociągów pasażerskich w 1916 
roku był znaczny i przedstawiał 
się następująco: jedna para pocią-
gów na linii Wielichowo – Rako-
niewice, dwie pary pociągów na 
linii Stare Bojanowo – Rakoniewice, 
jedna para pociągów na linii Stare 
Bojanowo – Śmigiel, jedna para po-
ciągów na linii Krzywiń – Śmigiel, 
jedna para pociągów na linii Krzy-
wiń – Stare Bojanowo. W 1917 roku 
wprowadzono pewne zmiany w roz-
kładzie i ruch pociągów pasażer-
skich odbywał się według przedsta-
wionego planu: jedna para pociągów na linii Wielichowo – Rakoniewice, dwie 
pary pociągów na linii Stare Bojanowo – Rakoniewice (jedna na odcinku Śmi-
giel – Stare Bojanowo we wszystkie dni oprócz środy i piątku), dwie pary po-
ciągów na linii Krzywiń – Stare Bojanowo, cztery pary pociągów na linii Stare 
Bojanowo – Śmigiel (jedna tylko w środy i piątki oraz jedna tylko we wtorki 
i piątki), a także dodatkowo piąty pociąg w relacji Stare Bojanowo – Śmigiel. 
W omawianym okresie do prowadzenia przewozów kolej dysponowała pię-
cioma parowozami Lokomotivfabrik Krauss & Co. (Fabryka Lokomotyw 
Krauss & Co.), zakupionymi w latach 1899–1900, oznaczonymi numerami: 
4029, 4030, 4060, 4061, 4363, będącymi zarazem numerami fabrycznymi pro-
ducenta. Poza tym posiadano osiem wagonów osobowych, trzy wagony pocz-
towo-bagażowe, 99 wagonów towarowych i 24 pary wagonów specjalnych6. 
Wiadomo, że podczas I wojny światowej, prawdopodobnie na początku 1917 
roku, za pośrednictwem urzędu do spraw gospodarki wojennej z kolejki Ress-
-Empel zakupiono dodatkowy tabor. Na kolej śmigielską trafiło 30 odkrytych 

5 W. Omieczyński, H. Zbierski, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 na ziemi śmigielskiej, 
„Śmigielskie Zeszyty Historyczne” 2018, nr 3, s. 57-58; M. Sprungala, Die Geschichte der 
Posner Landkreise und Kreisfreien Städte, „Beiträge zur Geschichte der Provinz Posen”, Band 
1: Deutscher Geschichtsverein (DGV) des Posener Landes e. V., Bad Bevensen 2007, s. 75; 
P. Bauer, W. Omieczyński, Śmigiel w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 (szkice), Śmigiel 
1998/1999, s. 2, 4; M. Matuszewski, Z dziejów Śmigielskiej Kolei Dojazdowej 1900–1990, Po-
znań 1990, s. 3.
6 M. Matuszewski, Z dziejów..., s. 4, 31.

Starosta śmigielski Józef Kopczyński
Źródło: „Orędownik Śmigielski” 1925, nr 32.
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wagonów towarowych o nośności 10 ton i trzy pary rolboków umożliwiają-
cych transport wagonów normalnotorowych po linii wąskotorowej7.

W 1900 roku na stacji w Śmiglu wzniesiono z muru pruskiego budynek 
parowozowni, pełniący również funkcje zaplecza technicznego, w którym 
przeprowadzane były wszelkie prace remontowe. Do obiektu wprowadzo-
no dwa tory wyposażone w kanały rewizyjne. Według danych z 1918 roku 
obiekt składał się z parowozowni, kuźni, magazynu, warsztatu ślusarskiego 
i pomieszczenia werkmistrza (kierownika warsztatów)8. Wzrastające prze-
wozy i liczba napraw niezbędnych do wykonania przy taborze spowodowały 
konieczność rozbudowy zaplecza technicznego. W związku z tym na przeło-
mie roku 1917 i 1918 opracowano projekt rozbudowy warsztatów kolejowych 
na stacji w Śmiglu. Od tego momentu wprowadzone zostały określenia: stare 
warsztaty – odnoszące się do istniejącej już parowozowni i nowe warsztaty – 
obejmujące projektowane do wzniesienia obiekty. Projekt głównego budynku 
zatwierdzono w styczniu 1918 roku.

Wartość inwestycji szacowano na 100 tys. marek. Była to wysoka jak na 
możliwości finansowe kolei kwota, jednak z prowadzonych przewozów spo-
dziewano się zysku w kwocie 50 tys. marek, które miały zostać przeznaczone 
na rozbudowę warsztatów z cegły palonej. Po wielomiesięcznych dyskusjach 
do budowy przystąpiono w połowie 1918 roku, a prace zostały ukończone 
jeszcze w tym samym roku9. Wraz ze zwiększeniem zaplecza technicznego 
rozbudowano również układ torowy łączący nowe obiekty z pozostałą częścią 
stacji. W nowych warsztatach zlokalizowano halę maszyn, kuźnię, magazyn, 
pomieszczenie werkmistrza, pomieszczenie na aparat spawalniczy oraz kanał 
rewizyjny na jednym z dwóch torów. Część warsztatów zajmowała kotłow-
nia10. Znajdował się w niej kocioł parowy na parę przegrzaną, zakupiony w fir-
mie Maschinenbauanstalt, Eisengiesserie und Dampfkesselfabrik H. Paucksch 
Actien-Gesellschaft (Zakład Budowy Maszyn, Odlewnia Żeliwa i Fabryka 
Kotłów Parowych H. Paucksch S.A.) z Gorzowa Wielkopolskiego, który słu-
żył do ogrzewania warsztatów i produkcji pary do silnika parowego napędza-
jącego warsztatowe obrabiarki za pomocą pasów transmisyjnych. Umowę na 
jego zakup kolej powiatowa podpisała 10 maja, a fabryka 11 maja 1918 roku11. 

7 Tamże, s. 7.
8 Archiwum Państwowe w Lesznie (dalej APL), Starostwo Powiatowe Śmigiel, sygn. 5/317, 
Oszacowanie wartości urządzeń Śmigielskich Kolei Powiatowych w Śmiglu w roku 1931, s. 11, 
rys. 7; Załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej na dzień 
30 czerwca 1949 roku [zbiory autora], s. 14-15.
9 M. Matuszewski, Z dziejów…, s. 7.
10 APL, Starostwo Powiatowe Śmigiel, sygn. 5/317, Oszacowanie wartości…, s. 11, rys. 8; Ar-
chiwum Urzędu Miasta i Gminy Śmigiel, sygn. 94.ŚKW.PR.1918.01, Schmiegeler Kreisbahnen. 
Werkstatt-Neubau auf Bahnhof Schmiegel [rysunek techniczny z 1918 roku]; Załącznik do pro-
tokołu…, s. 15-16.
11 APL, Akta miasta Śmigiel, sygn. 30/182, Bau einer Kleinbahn alt Boyen-Schmiegel-Wielicho-
wo-Ujazd (1896–1923), Umowa sprzedaży kotła parowego wraz z rysunkiem fabrycznym. 
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Za pomocą specjalnego przewodu kocioł połączony był z kominem przemy-
słowym o wysokości 20 m, którego projekt zatwierdzono w maju 1918 roku12. 
Poza rozbudową warsztatów zainwestowano również w ich wyposażenie. Za-
chowane karty maszyn dostarczają nam informacji dotyczących części urzą-
dzeń zainstalowanych wówczas w warsztatach. Jedną z maszyn była tokarka 
pociągowa, wyprodukowana i ustawiona w 1917 roku13. Natomiast w 1918 
roku wykonano i ustawiono strugarkę poprzeczną. Urządzenie wykorzystywa-
no do strugania prowadnic panewek i iglic zwrotnicowych14.

Zanim jednak ŚKP przeszły pod kontrolę polskiej administracji, najpierw 
przysłużyły się w zrywie powstańczym. W początkowym, niezwykle istotnym 
okresie powstania przewoziły powstańców w strefie przyfrontowej. O fakcie 
bojowego wykorzystania kolejki dowiadujemy się z zachowanych relacji do-
wódców powstańczych oddziałów. Pierwszy raz miało ono miejsce 3 stycznia 
1919 roku, kiedy w godzinach popołudniowych alarmowo skompletowano 
eszelon kolejki – pociąg wojskowy, który natychmiast wyruszył z Wielichowa 
w kierunku Rakoniewic z drużyną wielichowską liczącą ok. 80 powstańców, 
dowodzoną przez starszego sierżanta Stanisława Bobkiewicza, organizatora 
drużyny wielichowskiej, a następnie zastępcy dowódcy frontowej kompanii 
wielichowskiej. Skład zatrzymano na wysokości cegielni w Dębsku. Dalej od-
dział udał się pieszo celem ubezpieczonego wejścia do Rakoniewic i zajęcia 
miasta. Wysunięty do przodu patrol poruszał się wzdłuż toru kolejki, a w pew-
nej odległości za nim oddział główny15.

Następnego dnia wczesnym rankiem powstańcy wielichowscy powrócili 
pieszo do Wielichowa, po czym w porze południowej ponownie, po usłysze-
niu wystrzałów i ogłoszeniu alarmu, ruszyli zaprzęgami konnymi na odsiecz 
powstańcom toczącym walki w Rakoniewicach. Na pomoc zostali wezwani te-
lefonicznie również powstańcy z Wilkowa Polskiego, którzy przybyli kolejką 
w sile 30-osobowego pododdziału pod dowództwem Ludwika Nawrockiego, 
administratora miejscowego majątku16. Po dotarciu do Rakoniewic dowodzą-
cy drużyną wielichowską sierżant Bobkiewicz otrzymał informację o obsadze-
niu przez oddziały pruskie dworca, folwarku i młyna. Obrońcy Rakoniewic, 
wzmocnieni posiłkami z Wielichowa, przeszli do natarcia, wypierając Niem-
ców z zajmowanych pozycji. Jednak po krótkim czasie nastąpiło przeciwna-
tarcie. Główny kierunek uderzenia został skierowany na dworzec kolejowy. 

12 APL, Starostwo Powiatowe Śmigiel, sygn. 5/317, Oszacowanie wartości…, s. 17, rys. 15; 
Załącznik do protokołu…, s. 22.
13 Archiwum Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej (dalej: AŚKW), Karta maszynowa tokarki, nr 
inw. 13/400; AŚKW, Ewidencja podręczna środków trwałych 1972–1981, grupa 4. 
14 AŚKW, Karta maszynowa strugarki poprzecznej, nr inw. 63/404; AŚKW, Ewidencja podręcz-
na...
15 K. Szcześniak, Wielichowianie w walce o wolność, [w:] Materiały do historii Powstania Wiel-
kopolskiego 1918/1919, z. I, red. T. Jabłoński, Poznań 1938, s. 77-78.
16 Tamże, s. 78.
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Atak przeprowadzono z dwóch stron, 
pod osłoną wałów i zarośli. Siły po-
wstańcze składające się z pododdzia-
łu pod dowództwem plutonowego 
Antoniego Janusa, byłego marynarza 
Cesarskiej Floty Wojennej (Kaiser-
liche Marine), i kaprala Józefa Apoli-
narka (obydwaj z Grodziska Wielko-
polskiego), a także I plutonu drużyny 
wielichowskiej pod dowództwem 
sierżanta Ludwika Domagały zajęły 
pozycje między wagonami na dwor-
cu kolejowym (najprawdopodobniej 
również wąskotorowymi, stojącymi 
w części przeładunkowej ŚKP, wy-
suniętej przed stację normalnotoro-
wą w kierunku Rostarzewa), silnym 
ogniem zmuszając Niemców do od-
wrotu. Szczególną chwałą w obronie 
dworca okrył się wspomniany Antoni 
Janus, za co został odznaczony Krzy-

żem Srebrnym Orderu Virtuti Militari17.
Około godziny drugiej w nocy 5 stycznia do Wielichowa przybyła dru-

żyna krzywińska starszego sierżanta Antoniego Ciesielskiego, licząca cztery 
plutony z ok. 160 ludźmi. Powstańcy przemieścili się furmankami przez Ko-
ścian i Czacz. Po krótkim postoju, kilka minut po godzinie trzeciej w nocy, 
zarządzono alarm. Trzy plutony i dwie sekcje (pozostałe dwie miały wyprzeć 
Niemców ze wsi Prochy), pod dowództwem sierżanta Władysława Nędzewi-
cza, wyruszyły pociągiem kolei powiatowej do Rakoniewic, by wesprzeć wal-
czące oddziały. Jeszcze tego samego dnia powstańcy krzywińscy, obok innych 
pododdziałów, w tym drużyny wielichowskiej, wzięli udział w zakończonych 
sukcesem walkach o Wolsztyn. Po krótkim odpoczynku drużyna krzywińska 
udała się w drogę powrotną w dwóch kolumnach. Jedna odjechała na wozach 
konnych, natomiast druga, razem z dowódcą − koleją wąskotorową z Rako-
niewic do Krzywinia18.

17 G. Kubacki, Antoni Janus (1891–1942), [w:] Grodziski słownik biograficzny powstańców wiel-
kopolskich 1918–1919 roku, Grodzisk Wielkopolski 2014, s. 91; D. Wajs, Powstanie wielkopol-
skie w Rakoniewicach, Rakoniewice 2008, s. 28-30; K. Szcześniak, Wielichowianie w walce…, 
s. 79-80.
18 Przedstawione informacje zostały oparte na wspomnieniach dowódcy kompanii krzywiń-
skiej starszego sierżanta Antoniego Ciesielskiego, bezpośredniego uczestnika walk o Wolsz-
tyn. Jednocześnie należy zaznaczyć, że opis wydarzeń sporządzony przez dowódcę kompanii 
wielichowskiej podporucznika Kazimierza Szcześniaka, który przybył do Wielichowa dopiero 

Dowódca drużyny wielichowskiej star-
szy sierżant Stanisław Bobkiewicz. Fot. 
z 1915 roku
Źródło: ze zbiorów autora.
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Ponadto w tym dniu do Wielichowa przybyła kolejką powiatową kolejna, 
duża liczba powstańców – ochotników z Wilkowa Polskiego, Kluczewa, Że-
grówka, Śniat, Karśnic i Białcza Nowego, pod dowództwem księdza Francisz-
ka Foreckiego, wikarego z Wilkowa Polskiego i aspiranta oficerskiego Lucja-
na Mroczkowskiego, nauczyciela z Żegrówka. Po drodze, w Zieminie, o godz. 
14.30 dosiadł się podporucznik Kazimierz Szcześniak z drużyną ziemińską 
składającą się z 16 ochotników. Na stacji w Wielichowie uformowano ko-
lumnę liczącą łącznie 234 nowo przybyłych powstańców i ruszono na rynek, 
dołączając do innych powstańczych oddziałów. Wielichowo stało się garni-
zonem powstańczym. Wieczorem, po reorganizacji oddziałów, podporucznik 
Kazimierz Szcześniak (skierowany przez POW) objął dowództwo frontowej 
kompanii wielichowskiej. Pod względem taktycznym podlegała mu również 
kompania wilkowska sierżanta Jana Szymanowskiego, licząca 95 ochotni-
ków. Obydwie kompanie wzięły udział w bitwach o Kopanicę – 11 stycznia 
i Kargowę – 12 lutego 1919 roku (łącznie 314 ludzi), położonych na jednym 
z głównych kierunków niemieckich uderzeń19. W walkach o Kopanicę uczest-
niczyli również powstańcy z plutonu rakoniewickiego dowodzonego przez 
kaprala Żaka20. W trakcie prowadzenia walk, poza wydzielonymi zaprzęgami 
z wozami, na miejscowym dworcu pod parą stał skład wąskotorowej kolei po-
wiatowej, w każdej chwili gotowy do jazdy i przewożenia transportów. Było 
to możliwe dzięki okazanemu zaangażowaniu ówczesnych pracowników ko-
lejki: kierownika parowozu, podwerkmistrza Ludwika Szulca, i asystenta sta-
cyjnego w Wielichowie, konduktora Józefa Moszki21.

Dnia 6 stycznia 1919 roku Niemcy wysadzili wiadukt kolejowy nad drogą 
Górka Duchowna – Sierpowo, co wywołało niepokój Polaków. Jeszcze tego 
samego dnia Bolesław Płócieniak wysłał ze Śmigla do Starego Bojanowa 
30-osobowy pluton powstańczy pod dowództwem członka Powiatowej Ko-
mendy Straży Ludowej w Śmiglu Władysława Bromki, który po zajęciu miej-
scowości wraz z oddziałem Jana Przybylskiego z Chełkowa obsadził i zabez-
pieczył stację kolejową (styczną z linią Śmigielskich Kolei Powiatowych). Na 
miejscu zorganizowano placówkę powstańczą i utworzono Komendę Placu22.

5 stycznia po południu i nie brał udziału w walce, nie jest z nim spójny; por. Szkice z dziejów 
Krzywinia…, s. 61-64; K. Szcześniak, Wielichowianie w walce…, s. 81-83.
19 P. Jakuboszczak, Działalność patriotyczno-niepodległościowa mieszkańców Wielichowa w la-
tach 1900–1945, „Grodziskie Zapiski Regionalne” 1998, nr 8, s. 42-43; K. Szcześniak, Wielicho-
wianie w walce…, s. 84-85.
20 G. Łukomski, B. Polak, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919: działania bojowe – aspekty po-
lityczne, kalendarium, Koszalin–Warszawa 1995, s. 238.
21 P. Jakuboszczak, Pracownicy kolei śmigielskiej w okresie międzywojennym, „Witryna Śmigiel-
ska” 2016, nr 9, s. 13; tenże, Pracownicy kolei śmigielskiej w okresie zaboru pruskiego, „Witryna 
Śmigielska” 2016, nr 8, s. 12; K. Szcześniak, Wielichowianie w walce…, s. 78.
22 Do ostatniej kropli krwi, Kościan 2008, s. 6; P. Bauer, W. Omieczyński, Śmigiel w Powsta-
niu…, s. 5-6.
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Pracownicy Śmigielskich Kolei Powiatowych znajdowali się również 
w szeregach powstańczych, walcząc bezpośrednio na froncie. Wiadomo, że 
w składzie drużyny wielichowskiej, a następnie frontowej kompanii wieli-
chowskiej znajdowali się m.in.: szeregowy Kazimierz Bzyl – palacz kolejowy 
(ur. 26 lutego 1900 roku w Wielichowie, dowódca sekcji IV plutonu, poległ 
12 lutego 1919 roku w bitwie pod Kargową, został pochowany w kwaterze 
wojennej przy pomniku Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafial-
nym w Wielichowie), szeregowy Ludwik Bzyl – maszynista kolejowy i szere-
gowy Adam Kiciński – palacz kolejowy (obsługa karabinu maszynowego)23.

Jeżeli chodzi o powstańców śmigielskich, to z licznych ochotników zor-
ganizowano batalion w składzie czterech kompani, który walczył na froncie 
południowym powstania. Wcześniej jednak, 10 stycznia 1919 roku, podod-
działy powstańcze ze Śmigla i Krzywinia – kompania śmigielska, licząca 
ok. 130 powstańców, dowodzona przez Józefa Łukomskiego, oraz kompania 
krzywińska, w sile ok. 160 ludzi, pod dowództwem podporucznika Jana Na-
mysła, wzmocniły siły powstańcze w rejonie zagrożonej Osiecznej. Kom-
pania krzywińska została tam skierowana po zakończeniu walk o Wolsztyn. 
Następnego dnia, 11 stycznia, doszło do bitwy. Dzięki przybyłym posiłkom 

23 P. Jakuboszczak, Pracownicy kolei śmigielskiej w okresie zaboru pruskiego…, s. 12; Do ostat-
niej kropli krwi, s. 4; Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego 1918–1919: wybór mate-
riałów źródłowych, red. B. Woszczyński, Poznań 1985, s. 314-315, 317; Spis imienny drużyn 
powstańczych, które wchodziły w skład kompanii wielichowskiej, sporządził ppłk K. Szcześniak, 
[w:] Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, z. I, red. T. Jabłoński, Poznań 
1938, s. 137-138.

Dworzec kolejowy w Starym Bojanowie na pocztówce z początku XX wieku 
Źródło: ze zbiorów M. Adamczak.
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atak niemiecki na miasto został odparty24. Wśród powstańczych oddziałów 
znaleźli się także pracownicy śmigielskiej kolejki. Jednymi z nich byli: ma-
szynista parowozu Stanisław Sobański ze Śmigla (ur. 17 września 1882 roku 
w Borzejewiczkach koło Żnina, uczestnik walk pod Osieczną w składzie 
kompanii śmigielskiej), jak również późniejsi pracownicy ŚKP, m.in. peł-
niący obowiązki zawiadowca stacji Wielichowo i zawiadowca stacji Stare 
Bojanowo Antoni Skrzypczak ze Starego Bojanowa (ur. 13 maja 1898 roku 
w Śmiglu, uczestnik walk pod Lipnem Nowym w składzie batalionu śmigiel-
skiego), kowal i maszynista parowozu Franciszek Szymanowski ze Śmigla 
(ur. 20 marca 1898 roku w Koszanowie, uczestnik walk pod Lipnem No-
wym i Klonówcem w składzie batalionu śmigielskiego), a także torowy Fran-
ciszek Łakomy ze Śmigla (ur. 31 grudnia 1894 roku w Spławiu, uczestnik 
walk w rejonie Włoszakowic, Brenna, Krzycka Wielkiego i Krzycka Małego 
w składzie kompanii przemęckiej)25.

W tym miejscu warto wspomnieć o niechętnej, a nawet wrogiej posta-
wie pruskich urzędników kolejowych okazywanej powstańcom. Przykładem 
może być domaganie się pieniędzy przez naczelnika stacji w Jerce (położonej 
na linii Kościańskiej Kolei Powiatowej – Kostener Kreisbahn) Hoehlema za 
przewóz 8 stycznia pociągiem do Lubinia pododdziału Józefa Ceptowskiego, 
który następnie przyłączył się do powstańców krzywińskich26.

Należy również zaznaczyć, że w toku walk ukształtowało się samodzielne, 
regularne Wojsko Wielkopolskie, które stopniowo wchłaniało w swoje struk-
tury organizacyjne ochotnicze oddziały powstańcze27.

Po zakończonym powstaniu w Śmiglu doszło do nietypowej sytuacji: przez 
pewien czas urzędowało w nim dwóch starostów powiatowych – wybrany 
przez Polaków po oswobodzeniu miasta Józef Kopczyński i dotychczasowy 
niemiecki landrat Höpker. Obydwaj obecni byli podczas posiedzenia Komisji 
Kolejowej 22 marca 1919 roku, której przewodniczył Höpker. Podpisy obu 
starostów widnieją jeszcze w dokumentach z początku lipca 1919 roku. Sa-
modzielne urzędowanie Józef Kopczyński rozpoczął dopiero w połowie 1919 
roku, będąc jednocześnie starostą powiatowym i przewodniczącym Komisji 
Kolejowej28.

24 G. Łukomski, B. Polak, Powstanie Wielkopolskie…, s. 238-239; A. Czubiński, Powstanie 
Wielkopolskie…, s. 309-310; A. Czubiński, Z. Grot, B. Miśkiewicz, Powstanie Wielkopolskie…, 
s. 296-298; Szkice z dziejów Krzywinia…, s. 65-67.
25 W. Omieczyński, H. Zbierski, Powstanie Wielkopolskie…, s. 172, 184-185, 188; P. Jakubosz-
czak, Pracownicy kolei śmigielskiej w okresie międzywojennym…, s. 12-13; tenże, Pracownicy 
kolei śmigielskiej w okresie zaboru pruskiego…, s. 12.
26 Z. Pawłowski, Ta głęboka wieś… Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego, okręg lubiński, 
powiat Kościan, 1918–1919, Poznań 1935, s. 18.
27 Szerzej na ten temat pisze M. Rezler, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. Po 100 latach, 
Poznań 2018, s. 204-221.
28 W. Omieczyński, H. Zbierski, Powstanie Wielkopolskie…, s. 56-57; M. Sprungala, Die Ges-
chichte…, s. 75; M. Matuszewski, Z dziejów…, s. 7.
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W odrodzonej Polsce kolej śmigielska znalazła się w trudnej sytuacji. Mimo 
intensywnej eksploatacji, szczególnie w latach wojny, w minimalnym stopniu 
zajmowano się remontami taboru i torów. Powodowało to wykolejenia i zwięk-
szało koszty eksploatacji. Poza tym kolej musiała spłacić jeszcze należności 
z tytułu rozbudowy warsztatów. Aby poprawić sytuację, zdecydowano się za-
ciągnąć pożyczki. W lipcu 1919 roku była to kwota 60 tys. marek, a w 1920 
roku − 930 tys. marek29. Takie działania powtarzały się jeszcze w kolejnych la-
tach. Niestabilną sytuację finansową kolei śmigielskiej pokazują dane dotyczą-
ce wykonania budżetów. Rok 1919 zamknięto z niedoborem w wysokości 18 
010,83 zł przy dochodach 92 404,62 zł i wydatkach 110 415,45 zł. W  kolejnym 
roku wyniki finansowe nie przyniosły zysków ani strat. Dochody i wydatki za-
mknęły się w równych kwotach wynoszących 73 611,98 zł. 

Ruch pociągów pasażerskich w pierwszych latach po odzyskaniu niepod-
ległości był niewielki, jednak stopniowo wzrastał. Według rozkładu jazdy 
obowiązującego od 24 lutego 1920 roku codziennie kursowały cztery pary 
pociągów, w tym dwie na linii Stare Bojanowo – Śmigiel, jedna na odcinku 
Wielichowo – Stare Bojanowo i jedna między Wielichowem i Rakoniewicami. 
Odcinek ze Starego Bojanowo do Krzywinia był nieczynny. Otwarto go wraz 
z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy, który obowiązywał od 1 września 
1921 roku30.

29 APL, Wydział Powiatowy w Kościanie, IV Referat drogowy, sygn. 8/556, Posiedzenia Zarzą-
du Kościańskiej Wąskotorowej Kolei Powiatowej w Śmiglu 1926–1935, Sprawozdanie o stanie 
kolei powiatowej z dnia 17 grudnia 1926 roku [brak paginacji].
30 Rozkład jazdy Śmigielskiej Kolejki Powiatowej, „Orędownik Powiatowy – Urzędowy Organ 
Powiatu Śmigielskiego” 1920, nr 23; Rozkład jazdy Śmigielskiej Kolejki Powiatowej, „Orędow-
nik Powiatowy – Urzędowy Organ Powiatu Śmigielskiego” 1921, nr 201.

Pracownicy ŚKP przy jednym z parowozów Lokomotivfabrik Krauss & Co. Fot. z lat 
20. XX wieku
Źródło: ze zbiorów E. Szczepaniaka.
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Ponowne wsparcie śmigielskiej kolei dla powstańców wielkopolskich 
nastąpiło już w okresie pokojowym, kiedy to w niedzielę 23 sierpnia 1925 
roku ze Starego Bojanowa i Rakoniewic odjechały pociągi nadzwyczajne do 
Wielichowa na uroczystość poświęcenia sztandaru Towarzystwa Uczestni-
ków Powstania 1918/19. Dla pociągu, który odjechał ze Starego Bojanowa 
o godzinie 8.25 zaplanowano postój w Śmiglu, skąd o 8.40 nastąpił odjazd 
w dalszą drogę. Na miejsce pociąg przybył o 9.35. Po dziesięciu minutach 
postoju w Wielichowie o godz. 9.45 odjechał kolejny skład do Rakoniewic, 
dokąd dotarł o 10.05. W drogę powrotną odjazd odbył się o godzinie 10.20. 
Pociągi kursowały również po południu, po zakończeniu uroczystości. Od-
jazd jej uczestników z Wielichowa do Rakoniewic miał miejsce o godz. 18.45, 
a przyjazd na miejsce o 19.05. Po krótkim postoju o 19.08 pociąg odjechał 
w kierunku Starego Bojanowa. Po zatrzymaniu się na stacji w Wielichowie 
skład osobowy ruszył o 19.32. Przyjazd pozostałych uczestników do Starego 
Bojanowa o godzinie 20.30 zakończył przejazdy pociągów nadzwyczajnych31.

W związku z 100. rocznicą wymarszu kompanii śmigielskiej na front 
powstańczy 12 stycznia 2019 roku w sąsiedztwie torów kolejowych przy 
ul. Leszczyńskiej w Śmiglu zorganizowano plenerową inscenizację historycz-
ną przygotowaną przez Grupę Rekonstrukcji Historycznych z Leszna. Podczas 
pokazu nie zabrakło akcentów kolejowych, przypominających o wsparciu, ja-
kie zapewniała śmigielska kolej podczas transportu oddziałów powstańczych. 
Pojawiła się drezyna ręczna i wagon kryty. Na śmigielskiej stacji urządzono 
m.in. punkt, w którym wypisywano pamiątkowe przepustki, nawiązując do 
dokumentów wystawianych w okresie powstania wielkopolskiego, umożli-
wiających przejazd pomiędzy miejscowościami.

31 Kolej Powiatowa, „Orędownik Śmigielski” 1925, nr 132.



„Pamiątka z wojny”, wiosna 1919 roku. Nie dla wszystkich żołnierzy 8. kompanii pie-
choty 9. Pułku Strzelców Wielkopolskich była to ich pamiątka, ale dla ich bliskich... 
Na pierwszym planie widoczna sekcja lekkiego karabinu maszynowego Maxim MG 
08/15
Źródło: ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN.



Tomasz Kościański

LISTA STRAT  
NA FRONCIE  POŁUDNIOWO- ZACHODNIM 

POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918–1919

Opracowanie listy strat powstania wielkopolskiego 1918–1919 nie należy 
do najłatwiejszych zadań. Jest to w dużej mierze rezultat pewnego paradok-
su. Z jednej strony brakuje bezpośredniej bazy źródłowej dla takiego zada-
nia, z drugiej natomiast istnieje cała masa pośrednich przekazów źródłowych 
oraz publikacji o bardzo różnorodnej wartości. Sprawia to, że badacz próbu-
jący stworzyć listę poległych i zmarłych powstańców oraz poległych i zmar-
łych uczestników powstania spotyka wiele trudności w postaci nierzadkich 
sprzeczności i niedomówień. Niewątpliwie wymaga to od niego wysokiej 
sprawności i kwalifikacji. Takie badania stanowią szeroko zakrojone pro-
jekty, wymagające dobrego rozeznania w terenie oraz znajomości przebiegu 
walk i ich chronologii. Pożądane są głęboki kwerendy, obejmujące m.in. akta 
urzędów stanu cywilnego oraz akta parafialne. Uważa się, że właśnie od tych 
dwóch źródeł należy oczekiwać szczególnie interesujących wyników. Dotych-
czasowe doświadczenia pokazują, że ważne jest również dotarcie do napisów 
na nagrobkach, pomnikach i tablicach pamiątkowych1. Jednym z dylematów 
towarzyszących takim pracom może być kłopot z powiązaniem śmierci danej 
osoby z działaniami powstańczymi. Innym będzie zasadność uwzględniania 

1 W. Olszewski, Ł. Jastrząb, „Lista strat Powstania Wielkopolskiego od 27.12.1918 r. do 
8.03.1920 r.”, Koszalin 2009 i W. Olszewski, Ł. Jastrząb, „Lista strat Powstania Wielkopolskie-
go od 27 grudnia 1918 roku do 8 marca 1920 roku. Ze słowem wstępnym Lecha Kaczyńskiego 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, wyd. 2, Koszalin 2009 [recenzja P. Andersa], „Studia 
Historica Slavo-Germanica” 2012–2013, t. XXIX, s. 117-122. Zob. m.in. Mogiły powstańców 
wielkopolskich poległych i zmarłych w czasie walk powstańczych. (Stan badań nad grobownic-
twem powstania wielkopolskiego 1918/1919 na koniec 2002 roku), red. Z. Kościański, Z. Wartel, 
Poznań 2002; Z. Kościański, Z. Wartel, Zachowane mogiły powstańców wielkopolskich poleg-
łych i zmarłych w czasie walk powstańczych 1918/1919, Poznań 2003; K. Handke, P. Hand-
ke, J. Wawrzyniak, Kwatera powstańców wielkopolskich 1918–1918 na cmentarzu w Lesznie, 
Leszno 2005; Tobie, Polsko, na śmierć i na życie! Mogiły powstańców wielkopolskich poległych 
i zmarłych w latach 1918–1920, red. A. Pleskaczyński, Poznań–Warszawa 2018; Ł. Jastrząb, 
Cena niepodległości. Pamięć historyczna o żołnierzach Wielkiej Wojny i walk o granice nie-
podległej Polski. Ewidencja mogił żołnierskich w zasobach archiwów państwowych w Gnieźnie, 
Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu, Poznań 2018.
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w takich zestawieniach cywili. Osobną, równie ważną kwestię stanowi przy-
jęcie metody kwalifikowania osoby jako „poległ”, „zmarł z ran” itp.2

Na podstawie rozkazu dziennego nr 46 Dowództwa Głównego z 19 lute-
go 1919 roku powołane zostały 3 nowe okręgi wojskowe: północny, zachodni 
i południowy. Grupa południowo-zachodnia „Leszno”, dotychczas występują-
ca jako samodzielna jednostka, włączona została do okręgu zachodniego3. Ni-
niejsza lista obejmuje okres od stycznia 1919 do stycznia 1920 roku. Dotyczy 
zatem strat związanych z obszarem, na którym w ciągu stycznia i lutego 1919 
roku rozciągał się front południowo-zachodni. Oznacza to, że np. nie zostały 
w niej uwzględnione straty 6. Pułku Strzelców Wielkopolskich, sformowanego 
na bazie Grupy „Leszno”, od momentu, kiedy oddział nie znajdował się na 
tym terenie, a uwzględniono śmierć osoby w Poznaniu, która odniosła ranę na 
odcinku „Osieczna”. Warto zauważyć, że nie jest to pierwsza próba przedsta-
wienia takiego opracowania. Wcześniej podejmowali się tego zadania Bogu-
sław Polak, który przyjął podobne bariery czasowe4, oraz Witold Omieczyński 
(do początku lipca 1919 roku)5. Na szczególną uwagę zasługują też prace Ja-
rosława Wawrzyniaka, który wymienił straty dla wybranych odcinków6. Do 
likwidacji frontu wielkopolskiego (8 marca 1920 roku) listę strat w szerszej 
skali opracowali w 2009 roku Wiesław Olszewski i Łukasz Jastrząb7. Nadal 
warto korzystać także z publikacji firmowanej nazwiskiem Tadeusza Jabłoń-
skiego z 1936 roku8. Nie sposób nie wspomnieć o innej liście strat opracowanej 
także przed II wojną światową. Jej autorem jest Zygmunt Wygocki a dostępna 
była ona w Centralnym Archiwum Wojskowym (dziś część Wojskowego Biu-
ra Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego). Listy Tadeusza 
Jabłońskiego i Zygmunta Wygockiego są dwoma osobnymi opracowaniami9.

2 Więcej: W. Olszewski, Ł. Jastrząb, Badanie strat Powstania Wielkopolskiego: dzieje i uwarun-
kowania, [w:] W. Olszewski, Ł. Jastrząb, Lista strat Powstania Wielkopolskiego od 27 grudnia 
1918 roku do 8 marca 1920 roku. Ze słowem wstępnym Lecha Kaczyńskiego Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, wyd. 2, Koszalin 2009, s. 7-9, 13-14 (dalej posługuję się tym drugim wyda-
niem); Ł. Jastrząb, Badania strat oddziałów powstańczych i Wojska Wielkopolskiego grudzień 
1918–marzec 1920 r., [w:] Walki Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, red. B. Polak, M. Re-
zler, Koszalin 2010, s. 77-99; tenże, Problematyka strat osobowych powstania wielkopolskiego, 
[w:] Tobie, Polsko..., s. 25-31.
3 Wojskowe aspekty powstania wielkopolskiego 1918–1919. Wybór materiałów źródłowych, red. 
nauk. B. Woszczyński, Poznań 1985, s. 174, dok. 95, s. 320, dok. 231; A. Czubiński, Powstanie 
Wielkopolskie 1918–1919. Geneza – charakter – znaczenie, Poznań 2002, s. 276.
4 B. Polak, Front południowo-zachodni Grupa „Leszno” Powstania Wielkopolskiego 1919 r., 
Kościan 1971, załącznik IV, s. 70-72.
5 W. Omieczyński, Poległych lista pamięci, „Przyjaciel Ludu” 1988, z. IV (XV), s. 30-32.
6 J. Wawrzyniak, Pawłowice i gmina Krzemieniewo w powstaniu wielkopolskim 1918–1919, 
Krzemieniewo–Leszno 2007; tenże, Osieczna w powstaniu wielkopolskim 1918–1919, Osieczna 
2008.
7 W. Olszewski, Ł. Jastrząb, Lista strat Powstania Wielkopolskiego od 27.12.1918 r. do 
8.03.1920 r., Koszalin 2009; W. Olszewski, Ł. Jastrząb, Lista strat...
8 Lista strat powstania wielkopolskiego 1918/1919, oprac. T. Jabłoński, Warszawa 1936.
9 W. Olszewski, Ł. Jastrząb, Badanie strat..., s. 7-9.



 Lista strat na froncie  południowo- zachodnim Powstania Wielkopolskiego ... 95

Podstawą niniejszej pracy była lista strat autorstwa Wiesława Olszewskie-
go i Łukasza Jastrząba. Jej rubryki zostały skonfrontowane z dostępną literatu-
rą, w szczególności z listami opracowanymi przez Bogusława Polaka, Witolda 
Omieczyńskiego i Jarosława Wawrzyniaka (pełny spis wykorzystanych prac 
znajduje się pod tabelą). W przypisach odnotowano występujące w literaturze 
warianty (m.in. nazwisk, dat i miejsc urodzenia, dat i miejsc śmierci, stopni) 
oraz inne uwagi (również zamieszczone przez autorów w przypisach jako wa-
rianty). Zastosowano skrócony zapis miejsca śmierci poległych i zmarłych, 
np. zamiast „pod Kąkolewem” jest „Kąkolewo”. Uwzględniono osoby cywil-
ne, jeżeli pojawiły się wcześniej na listach strat. Lista nie rości sobie prawa 
do kompletności, stara się jedynie uporządkować dotychczasowy stan wiedzy, 
bowiem temat wymaga dalszej, niezwykle skomplikowanej i czasochłonnej 
pracy.

Zastosowane skróty:
b.d. – brak danych
kpr. – kapral
plut. – plutonowy
ppor. – podporucznik
sierż. – sierżant
sierż. sztab. – sierżant sztabowy
st. szer. – starszy szeregowy
szer. – szeregowy 
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Elżbieta Olender

POWSTANIE SIECI ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH 
NA TERENIE WIELKOPOLSKI

Problemy rozwoju sieci archiwalnej na terenie Polski były podejmowa-
ne już wcześniej. Dziejami archiwów polskich i siecią archiwalną zajmował 
się przede wszystkim Andrzej Tomczak w swoim dwutomowym dziele Za-
rys dziejów archiwów polskich1. Archiwom w okresie II Rzeczypospolitej 
poświęciła swą pracę Irena Mamczak-Gadkowska2, a na temat powstawania 
i rozwoju sieci archiwów powiatowych pisał Kazimierz Bielecki3. Rozwojo-
wi sieci archiwalnej były również poświęcone liczne artykuły w czasopiśmie 
„Archeion”. Na ten temat pisali m.in.: Maria Bielińska, Kazimierz Bielecki, 
Eugenia Barańska. Część funkcjonujących na terenie Wielkopolski archiwów 
doczekała się szerszych opracowań: archiwum w Kaliszu opracowania Gra-
żyny Schlender Sześćdziesiąt lat działalności Archiwum Państwowego w Ka-
liszu. Zarys dziejów, archiwum w Lesznie niepublikowanego opracowania 
Elżbiety Olender „Powstanie i działalność Archiwum Państwowego w Lesz-
nie w latach 1950–2002”4. Pozostałym archiwom poświęcone były artyku-
ły: archiwum poznańskiemu autorstwa Kazimierza Kaczmarczyka, Czesława 
Skopowskiego i Ireny Radke, oddziałowi w Pile Stefana Oziemblewskiego, 
oddziałowi w Gnieźnie Waldemara Markiewicza i Marka Szczepaniaka, od-
działowi w Koninie Piotra Rybczyńskiego. Żadna z omawianych publikacji 
nie omawiała jednak w sposób szczegółowy okoliczności powstania sieci ar-
chiwów powiatowych w Wielkopolsce, ukształtowania się sieci w roku 1975, 
a także oddziaływania na system archiwów przemian administracyjnych, jakie 
miały miejsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.

Pierwszym nowoczesnym archiwum, jak podaje Andrzej Tomczak, było 
powołane w Księstwie Warszawskim 2 września 1808 roku Archiwum Ogólne 

1 A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich, cz. I: Do wybuchu I wojny światowej, Toruń 
1975; tenże, Zarys dziejów archiwów polskich, cz. II: Od wybuchu I wojny światowej do roku 
1978, Toruń 1980.
2 I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe II Rzeczypospolitej, Poznań 2006.
3 K. Bielecki, Organizacja i działalność terenowych archiwów państwowych w Polsce 1950–
1970, Warszawa 1975.
4 G. Schlender, Sześćdziesiąt lat działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu. Zarys dziejów, 
Kalisz 2011; E. Olender, „Powstanie i działalność Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 
1950–2002”, Wrocław 2016 [mps znajduje się w Archiwum Państwowym w Lesznie].

STULECIE DZIAŁALNOŚCI  
POLSKICH ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH – 

SKARBCA NARODOWEJ PAMIĘCI
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Krajowe (potem Archiwum Główne Akt Dawnych). Dekret powołujący je do 
życia podpisał w Pilnitz pod Dreznem książę warszawski Fryderyk August. 
Archiwum to, za wyjątkiem tzw. Archiwum Sekretnego, miało być ogólno-
dostępne. Miała to być instytucja służąca potrzebom urzędów i obywateli, 
widziano w niej także wartość naukową. Pierwsze polskie archiwum histo-
ryczne było wynikiem rodzącej się polskiej myśli archiwalnej. Wraz z powsta-
łym archiwum padły pomysły stworzenia sieci archiwalnej, jednak wówczas 
nie zostały zrealizowane. Dopiero zorganizowana w Królestwie Polskim sieć 
10 archiwów akt dawnych wraz z Archiwum Głównym Akt Dawnych tworzy-
ła pierwszą polską sieć archiwalną podległą wspólnemu kierownictwu – resor-
towi sprawiedliwości. Na terenie Galicji społeczeństwo polskie brało udział 
w tworzeniu archiwów we Lwowie i Krakowie. Archiwa te pozostawały na 
utrzymaniu władz krajowych. W 1878 roku przyjęły nazwę Archiwa Krajowe 
Aktów Grodzkich i Ziemskich5. 

Na terenie Wielkopolski początków archiwów historycznych należy szukać 
w okresie zaborów. Pierwszym utworzonym przez władze na obszarze dzisiej-
szej Wielkopolski było archiwum w Kaliszu. W wyniku postanowień kongresu 
wiedeńskiego Kalisz znalazł się na terenie zaboru rosyjskiego i wszedł w skład 
Królestwa Polskiego. Na mocy decyzji namiestnika Królestwa 16 marca 1825 
roku utworzono w Kaliszu Archiwum Akt Dawnych działające przy Trybuna-
le Cywilnym. Na początku kierownikiem archiwum kaliskiego był J. Szreder, 
a następnie Józef Szaniawski. Po reformie sądownictwa z 1876 roku Rada Pań-
stwa 12 listopada 1880 roku podjęła uchwałę o likwidacji archiwów akt daw-
nych, w tym archiwum kaliskiego. Zgromadzone akta wywieziono w latach 
1883–1888 do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie6.

Na terenie Wielkopolski, włączonej do zaboru pruskiego, także pojawiały 
się działania zmierzające do utworzenia archiwum. W latach dwudziestych 
XIX wieku Karl August kanclerz von Hardenberg planował utworzenie ar-
chiwów w poszczególnych pruskich prowincjach. Plany te jednak nie doszły 
do skutku. Podobna propozycja odnośnie do Poznania pojawiła się ponownie 
w latach pięćdziesiątych XIX wieku, lecz nie zyskała poparcia dyrektora ar-
chiwów pruskich Carla Wilhelma von Lancizolle’a i nie została zrealizowa-
na7. Ostatecznie dziesięć lat później dyrektor archiwów pruskich Maksymilian 
von Duncker przy poparciu kanclerza Ottona von Bismarcka doprowadził do 
przyjęcia na posiedzeniu Rady Ministrów 24 sierpnia 1868 roku propozycji 
o utworzeniu w Poznaniu archiwum. Efektem tej decyzji było przybycie do 
Poznania 1 lutego 1869 roku Carla Schucharda, który przy pomocy Józefa 
Lekszyckiego i woźnego rozpoczął organizowanie archiwum8. W ten sposób 

5 A. Tomczak, Zarys dziejów..., cz. I, s. 99, 105-106, 153-154.
6 Tamże, s. 109; G. Schlender, Sześćdziesiąt lat działalności..., s. 18-19.
7 I. Radke, Dzieje Archiwum Państwowego w Poznaniu (1869–1999), „Poznański Rocznik Ar-
chiwalno-Historyczny” 1999/2000, r. VI/VII, s. 25.
8 Tamże, s. 25-26.
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doprowadzono do powołania na terenie Wielkopolski archiwum, które pod 
różnymi nazwami funkcjonuje do dziś. W okresie zaborów poznańskim archi-
wum kierowali archiwiści niemieccy, jedynym Polakiem zatrudnionym w tym 
czasie był wspomniany już Józef Lekszycki.

Jeszcze w momencie trwania I wojny światowej rozpoczęła się organiza-
cja polskich władz archiwalnych. W wyniku powstania w Warszawie 6 grud-
nia 1916 roku Tymczasowej Rady Stanu w kwietniu 1917 roku doszło do 
utworzenia Komisji Archiwalnej. Jej zadaniem było przygotowanie różnych 
normatywów, w tym przede wszystkim ustawy archiwalnej. Po powołaniu 
Rady Regencyjnej w zorganizowanym Ministerstwie Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego powołano Wydział Archiwów, a 7 lutego 1919 roku 
naczelnik państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji archiwów 
państwowych i opiece nad archiwaliami. Stał się on podstawą do organizacji 
archiwów państwowych aż do 29 marca 1951 roku9. 

Sytuacja w Wielkopolsce również diametralnie się zmieniła po zakończe-
niu wojny. Powstała w Poznaniu Rada Robotniczo-Żołnierska 15 listopada 
1918 roku mianowała Józefa Kostrzewskiego referentem do spraw archiwum. 
Jego zadaniem było zapobieżenie ewentualnej próbie wywozu akt do Niemiec. 
W tym samym roku, 27 grudnia, na podstawie zarządzenia Naczelnej Rady Lu-
dowej na czele Decernatu Archiwalnego przy Komisariacie Rady postawiono 
Stanisława Kozierowskiego. Zarząd archiwum nadal pozostawał w rękach pru-
skich10 i dopiero 16 kwietnia 1919 roku nastąpiło przejęcie archiwum. Zlikwi-
dowano decernat, a jego miejsce zajął Zarząd Archiwów działający w ramach 
Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej. Zarząd ten działał do 1 stycznia 1922 roku, 
czyli do chwili przejęcia przez Wydział Archiwów. Na czele Zarządu stanął 
Józef Paczkowski11, który kierował także Wydziałem Archiwów Państwowych 
w Warszawie. W 1920 roku kierownictwo Archiwum Państwowego w Pozna-
niu w zastępstwie Naczelnego Dyrektora Józefa Paczkowskiego przejął Ka-
zimierz Kaczmarczyk12. Oficjalną nominację na stanowisko otrzymał dopiero 
26 maja 1925 roku, po ustąpieniu Józefa Paczkowskiego. Archiwum poznań-
skie w okresie dwudziestolecia międzywojennego obejmowało swym zasię-
giem terytorialnym Wielkopolskę i Pomorze w ówczesnych granicach13. 

W Kaliszu okresie dwudziestolecia międzywojennego dzieje archiwum 
potoczyły się inaczej. Do 1938 roku Kalisz wchodził w skład województwa 

 9 A. Tomczak, Zarys dziejów..., cz. II, s. 15-18, 23-24.
10 Tamże, s. 28; K. Kaczmarczyk, Archiwum Państwowe w Poznaniu w latach 1919–26, „Ar-
cheion” 1928, t. 4, s. 145-146; C. Skopowski, Archiwum Miasta Poznania i Województwa Po-
znańskiego, „Kronika Miasta Poznania” 1969, nr 37, s. 72.
11 O działalności J. Paczkowskiego pisała I. Mamczak-Gatkowska, Józef Paczkowski i jego 
wkład w budowę polskiej służby archiwalnej, Poznań–Łódź 1990.
12 O działalności K. Kaczmarczyka pisał J. Matysiak, „Kazimierz Kaczmarczyk – biografia ar-
chiwisty” [mps w Archiwum Państwowym w Poznaniu].
13 K. Kaczmarczyk, Archiwum..., s. 147.
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łódzkiego. Dopiero w 1938 roku włączono go do województwa poznańskiego. 
Na mocy Dekretu o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archi-
waliami powołano w roku 1920 Archiwum Państwowe w Kaliszu14. Funkcjo-
nowało ono przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, a jego kierownikiem został 
prof. dr Leon Białkowski. Archiwum nie działało jednak długo. W 1926 roku 
na mocy zarządzenia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego zostało zlikwidowane. Związane było to z oszczędnościami w budże-
cie państwa. Zgromadzone archiwalia wywieziono do Poznania i archiwów 
stołecznych15.

Okres okupacji niemieckiej to tragiczny czas dla archiwaliów z Wielko-
polski. Poznańskie archiwum 10 września 1939 roku zostało przejęte przez 
Niemców. Dyrektorem został dr Hermann Gollub z Wrocławia. Do pracy po-
zostawiono kilku polskich archiwistów – Adama Kaletkę, Leona Siuchniń-
skiego i Stefana Peternowskiego. Do Generalnej Gubernii zostali wywiezieni 
Kazimierz Kaczmarczyk i Franciszek Paprocki. Po rozpoznaniu akt zebranych 
w archiwum Niemcy przystąpili do gromadzenia w Poznaniu akt z całego te-
rytorium przyłączonego do Rzeszy. Przejmowano akta administracji państwo-
wej i samorządowej, szkolne, różnych organizacji, cechów, osób i rodzin szla-
checkich, również akta kościelne. W obliczu zagrożenia bombardowaniem 
najcenniejsze akta wywieziono już w 1942 roku i ostatecznie trafiły one do 
kopalni soli w Grasleben. Materiały po 1500 roku wywieziono do kościołów 
w powiecie poznańskim i szamotulskim. Pozostawione archiwalia spaliły się 
29 stycznia 1945 roku podczas wyzwalania Poznania16.

Po wyzwoleniu z okupacji niemieckiej reaktywowano Wydział Archiwów 
Państwowych, któremu dowodził przedwojenny Naczelny Dyrektor Archi-
wów Państwowych Witold Suchodolski. Archiwom przyszło działać w nowej 
rzeczywistości. Zachowane podjęły działalność17. W Poznaniu ocalały perso-
nel archiwalny przystąpił do odszukiwania, zabezpieczania i przywożenia do 
przejściowych magazynów archiwaliów, które przetrwały zawieruchę wojen-
ną. Na czele archiwum stanął jego przedwojenny kierownik Kazimierz Kacz-
marczyk. Problemem dla odradzającego się archiwum był brak pomieszczeń 
magazynowych. Z dawnego budynku zostały tylko piwnice, teraz służące 
jako przejściowe magazyny. W związku z trudną sytuacją lokalową archi-
wum otrzymało najpierw pomieszczenia w Zamku Cesarskim, następnie przy 
ul. Stawnej 10. W lipcu 1951 roku archiwum przeniesiono do odbudowanego 

14 S. Sierpowski, D. Matelski, Dzieje archiwistyki polskiej. Wybór źródeł, Poznań 1988, s. 31-40; 
G. Schlender, Sześćdziesiąt lat działalności..., s. 20.
15 A. Tomczak, Zarys dziejów..., cz. II, s. 73; G. Schlender, Sześćdziesiąt lat działalności..., s. 21-
22.
16 K. Kaczmarczyk, Archiwum Państwowe w Poznaniu w okresie okupacji hitlerowskiej, „Ar-
cheion” 1948, t. 17, s. 84-100.
17 A. Tomczak, Zarys dziejów..., cz. II, s. 126. Wznowiły działalność istniejące przed wojną ar-
chiwa w Krakowie, Kielcach, Piotrkowie, Radomiu, Poznaniu i Bydgoszczy.
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budynku byłego Sądu Apelacyjnego, który przeznaczono na cele archiwalne. 
Archiwum znajduje się tam do dziś18. 

Przez cały okres 1945–1950 Archiwum Państwowe w Poznaniu w miarę 
możliwości organizacyjnych i kadrowych starało się opiekować archiwalia-
mi pozostawionymi na terenie Wielkopolski oraz współpracować z wojewodą 
poznańskim w sprawie organizacji i prowadzenia składnic akt. Nadzór nad tak 
dużym terenem nastręczał wiele trudności, a przemiany społeczno-polityczne 
w Polsce po II wojnie światowej spowodowały, że archiwa państwowe stanęły 
przed nowymi wyzwaniami. Pojawiła się potrzeba zabezpieczenia znacznie 
szerszego kręgu archiwaliów. Archiwa tylko w dużych miejscowościach nie 
były wstanie kontrolować całości dokumentacji, która stała się własnością 
państwa i którą należało zabezpieczyć. Konieczna była rozbudowa istniejącej 
dotąd sieci archiwów także o miasta powiatowe, aby sprostać rosnącej szyb-
ko ilości archiwaliów. Nowe oddziały miały powstać w pierwszej kolejności 
w tych rejonach państwa, gdzie występowało dużo materiałów archiwalnych. 
Chodziło także o objecie nadzorem instytucji administracji państwowej i go-
spodarki narodowej wytwarzających na bieżąco materiały archiwalne19. Po-
wstanie oddziałów zostało usankcjonowane Zarządzeniem Ministra Oświa-
ty z dnia 21 lipca 1950 roku w sprawie utworzenia powiatowych oddziałów 
wojewódzkich archiwów państwowych20. W punkcie 9 zostały wymienione 
oddziały powiatowe, jakie miały powstać przy Archiwum Państwowym w Po-
znaniu, a mianowicie w: Gorzowie, Jarocinie, Kaliszu, Kole, Koninie, Lesznie 
i Zielonej Górze. Już 3 czerwca wpłynął do Archiwum Państwowego w Pozna-
niu telegram podpisany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 
Rafała Gerbera informujący o nowych zarządzeniach i nakazujący przystąpie-
nie do prac organizacyjnych21. Na przełomie czerwca i lipca 1950 roku dyrek-
tor archiwum poznańskiego dr Kazimierz Kaczmarczyk otrzymał stosowne 
upoważnienia do negocjowania i zawierania umów o najem lokali w związku 
z tworzeniem oddziałów powiatowych archiwum oraz do przeprowadzania 

18 I. Radke, Dzieje..., s. 36-38; Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej APP), Archiwum Pań-
stwowe w Poznaniu, sygn. 161, s. 7.
19 A. Tomczak, Zarys dziejów..., cz. II, s. 142-143; B. Woszczyński, Z dziejów archiwów pań-
stwowych w okresie powojennym, „Archeion” 1986, t. 80, s. 94. Szerzej o okolicznościach po-
wstawania archiwów powiatowych E. Olender, Powstanie Powiatowego Archiwum Państwo-
wego w Lesznie jako element rozwoju sieci archiwalnej, „Rocznik Leszczyński” 2017, nr 17, 
s. 139-142.
20 Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 lipca 1950 r., Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty z 27 
października 1950 r., nr 19, poz. 243, § 3 informował, iż zarządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 1950 roku. 
21 APP, Archiwum..., sygn. 29, s. 7. Wobec tego, że pismo Naczelnego Dyrektora wpłynęło 
3 czerwca do archiwum w Poznaniu, a wysłane zostało 2 czerwca, formalnie podpisane 21 lipca, 
ogłoszone natomiast drukiem 27 października 1950 roku, przypuszczać należy, że zarządze-
nie zostało uzgodnione wcześniej, aby można było przystąpić do prac; Dz. Urz. Ministerstwa 
Oświaty z 1950 r., nr 19, poz. 253.
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rozmów dotyczących organizacji składnic akt urzędów państwowych na te-
renie województwa poznańskiego, a także do ich wizytowania22. Przekazane 
upoważnienia spowodowały podjęcie działań zmierzających do ustanowienia 
oddziałów powiatowych, a także rozpoczynały proces tworzenia w dzisiej-
szym rozumieniu archiwów zakładowych urzędów i pozwalały na ich kontro-
lowanie, co miało służyć zabezpieczeniu materiałów archiwalnych znajdują-
cych się w terenie – w miastach, powiatach i gminach. 

Organizowanie oddziałów archiwum poznańskiego i nie tylko powodowa-
ło wiele problemów, zwłaszcza związanych z pozyskaniem lokali i zapewnie-
niem obsady kadrowej. Kwestie te były omawiane podczas konferencji dyrek-
torów archiwów państwowych, która odbyła się w dniach 28-29 lipca 1950 
roku w Ministerstwie Oświaty. Przedstawiciel ministerstwa i Naczelny Dyrek-
tor Archiwów Państwowych apelowali wówczas, by zwracać się do komitetów 
wojewódzkich PZPR o powzięcie uchwał mających na celu zabezpieczenie 
archiwom odpowiednich lokali dla tworzących się oddziałów powiatowych23. 
W związku z tą prośbą, jak i trudną sytuacją na terenie województwa dyrektor 
Archiwum Państwowego w Poznaniu 10 sierpnia 1950 roku wystąpił z pi-
smem do Komitetu Wojewódzkiego PZPR, w którym wskazał, iż w 1950 roku 
na terenie województwa poznańskiego ma powstać 5 oddziałów terenowych: 
Jarocin, Kalisz, Koło, Konin i Leszno, a ponadto jeszcze 7 oddziałów na ob-
szarze województwa poznańskiego i zielonogórskiego w roku 1952. W związ-
ku z taką sytuacją prosił o powzięcie uchwały o dostarczenie archiwom od-
powiednich lokali. W piśmie tym określono także, jak powinny one wyglądać 
i jaką mieć powierzchnię24. Wbrew oczekiwaniom wystosowanie pisma nie 
przyniosło natychmiastowego efektu, gdyż tworzone oddziały powiatowe na 
terenie Poznańskiego jeszcze przez kilka miesięcy borykały się z problemem 
pozyskania obiektów. W piśmie sprawozdającym stan organizacji archiwów 
powiatowych wysłanym do Naczelnego Dyrektora AP kierownik archiwum 
poznańskiego napisał 19 września 1950 roku: 

1) Gorzów – ul. 30 Stycznia 2a, około 70 m² jeszcze komisyjnie nie ustalona 
powierzchnia, kier. Kazimierz Bielecki, woźnego szuka się.
2) Jarocin, lokal jeszcze nie przyznany, kier. Aleksander Bykowski, woźny 
upatrzony, ale jeszcze niezaangażowany.
3) Kalisz – lokalu jeszcze nie ma, kandydatka na kierownika zrezygnowała 
z powodu przewlekanie się zaangażowania jej, z nowym kandydatem na kie-
rownika toczą się pertraktacje, woźnego jeszcze nie upatrzono.
4) Koło – lokalu jeszcze nie ma, przyszły kierownik Zygmunt Hoppe czeka na 
zatwierdzenie kontraktu przez Ministerstwo, woźnego jeszcze nie ma.

22 APP, Archiwum..., sygn. 29, s. 8-10.
23 Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), Ministerstwo Oświaty, sygn. 29, s. 13.
24 Tamże.
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5) Konin – lokalu jeszcze nie ma, przyszły kierownik Jan Romantowski czeka 
na zatwierdzenie kandydatury przez Ministerstwo, woźnego jeszcze nie ma.
6) Leszno – lokalu jeszcze nie ma, kandydatka na kierownika odrzucona przez 
Ministerstwo, nowego szuka się, woźnego jeszcze nie ma25.

Jak widać podstawową trudnością był problem lokalowy – tylko jeden 
oddział nim dysponował. Ponadto pojawiał się poważny problem kadro-
wy – w dwóch oddziałach nadal nie było osób, którym powierzono by funk-
cję kierownika, a w żadnym nie zaangażowano jeszcze wówczas woźnego. 
Realizacja zarządzenia nie przychodziła zatem łatwo. W celu przyspieszenia 
działań pracownicy Archiwum Państwowego w Poznaniu prowadzili podróże 
służbowe do miast mających być siedzibą przyszłych oddziałów powiatowych 
w celu zatrudnienia pracowników i pozyskania lokali. I tak np. 14 i 15 wrze-
śnia 1950 roku podróż służbową do Kalisza odbył Tadeusz Mencel. Jego za-
daniem było znalezienie odpowiedniego kandydata na kierownika. Komitet 
Miejski PZPR proponował na to stanowisko Mariana Cerekwickiego, drugim 
kandydatem był Marian Walecki. Komitet poparł kandydaturę Cerekwicke-
go, który był również członkiem PZPR, w przeciwieństwie do Waleckiego – 
członka Stronnictwa Demokratycznego. Ostatecznie kierownikiem oddziału 
w Kaliszu nie został Marian Cerekwicki, a poszukiwana przeciągnęły się do 
grudnia. Oficjalnie 15 grudnia na kierownika oddziału powołano Władysła-
wa Michałka26. Tadeusz Mencel udał się również do Koła – 4 października 
i 20 grudnia. Celem podróży były sprawy związane z wynajęciem lokalu na 
działalność archiwum. W Kole oddziałałem kierował już Zygmunt Hoppe. 
Oddział miał wynajmować pomieszczenia od oo. bernardynów, nie spełniały 
one jednak oczekiwań. W związku z tym T. Mencel podjął rozmowy w Pre-
zydium Miejskiej Rady Narodowej, gdzie uzyskał zapewnienia o przyznaniu 
mu ewentualnie innego lokalu, jeśli miasto będzie takim dysponowało. Osta-
tecznie oddział w Kole mieścił się przy ul. PZPR 2827. Mniejsze trudności 
były w Koninie. Archiwum miało już kierownika, którym był wspomniany 
w piśmie do Naczelnego Dyrektora AP Jan Romantowski, oraz lokal przy 
ul. Bohaterów Stalingradzkich 6.

Według Naczelnego Dyrektora AP prace nad organizacją oddziałów po-
wiatowych posuwały się za wolno. W piśmie wystosowanym 4 października 
1950 roku do archiwum poznańskiego polecił ich przyspieszenie i zawiado-
mienie o wynikach działań28. W odpowiedzi na to ponaglenie dyrektor APP 
7  października 1950 roku pisał: 

25 APP, Archiwum..., sygn. 29, s. 18. Nie udało się ustalić, kto był kandydatką na kierownika 
w Lesznie. 
26 Tamże, k. 1, 45.
27 Tamże, sygn. 29, s. 3, 5.
28 Tamże, s. 25.
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[...] przydział lokali dla archiwów powiatowych w Jarocinie i Kole jest na do-
brej drodze i będzie w najbliższym czasie załatwiony, w Koninie przydzielono 
lokal złożony z 2 pokoi przy ul. Bohaterów Leningradzkich [Stalingradzkich 
– E.O.] nr 6, o powierzchni 40 m². W Kaliszu i w Lesznie nie poczyniono 
jeszcze starań o lokal, gdyż niemożliwe jest wysłanie delegatów archiwalnych 
na miejsce, by wyszukali i zabiegali w urzędach mieszkaniowych o lokal dla 
archiwów, bo to wymagałoby dłuższego pobytu na miejscu i odrywało urzęd-
ników archiwalnych od innych koniecznych i pilnych spraw, a powiatowe 
komitety PZPR, do których zwróciło się archiwum, nie wytypowały jeszcze 
kandydatów na kierowników i opinii o nich nie nadesłały. Przydział lokali we 
wszystkich miejscowościach napotyka na trudności wielkie z powodu napływu 
ludności i zmian organizacyjnych sądownictwa i administracji, a prezydia rad 
narodowych nie dysponują na ogół wolnymi lokalami29. 

Naczelny Dyrektor AP wykazywał jednak stałe zainteresowanie proble-
mem zorganizowania oddziałów powiatowych w Lesznie i Kaliszu. W ko-
lejnym piśmie z 21 października 1950 roku pisał, iż do końca miesiąca 
oczekuje informacji o zatrudnieniu kierowników oddziałów. W tej sytuacji 
dyrektor Kaczmarczyk przyspieszył działania i 30 października odpowiedział, 
iż wyszukano kandydatów na kierowników – byli nimi Władysław Chojnacki 
w Lesznie i wspomniany wcześniej Marian Cerekwicki w Kaliszu. Oczekiwa-
no jeszcze na opinię komitetu partii o kandydatach30. Dyrektor Kaczmarczyk 
20 grudnia 1950 roku w sprawozdaniu z prac nad organizowaniem oddziałów 
powiatowych napisał: 

2) Jarocin. Za kilka dni osobne sprawozdania złożę.
3) Kalisz. Kierownik Władysław Michałek, umowa od 15.12 – przedłożona 
7.12 Ministerstwu do zatwierdzenia, woźnego szuka się, lokal upatrzony przy 
ul. Parczewskiego 2 – po restauracji ob. Walczak, są trudności ze strony Prezy-
dium MRN, Archiwum interweniowało.
4) Koło. Lokal tymczasowy przy ul. PZPR nr 28, wynoszący 28,5 m² z dre-
wutnią 6 m², kontrakt będzie przedłożony do zatwierdzenia ND. Kandydat 
na woźnego Szurgat zrezygnował, jest nowy Stefan Malczyk, z którym zrobi 
się kontrakt od 1.1.1951 roku. Wysłałem delegata na miejsce celem bliższego 
zbadania.
5) Konin. Umowa z woźnym Muszałkiewiczem od 15 grudnia 1950 przesłana 
12/12 do zatwierdzenia w Ministerstwie.
6) Leszno – kierownik Władysław Chojnacki od 15.11. zatwierdzony, woźny 
Antonina Peciak umowa od 1.01. – 1951 przesłana 19.12 do zatwierdzenia 
ministerstwu. Lokal magazynowy 64 m² przy ul. Bolesława Chrobrego 29, bez 

29 Tamże, s. 30.
30 Tamże, s. 31-32.
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kancelarii, która tymczasowo znajduje się w mieszkaniu kierownika Bolesława 
Chrobrego 31. Przyznanie upatrzonego na kancelarię małego pokoju w tym 
samym domu co magazyn natrafia na trudności ze względu na zakaz Mini-
sterstwa Gospodarki Komunalnej zajmowania mieszkań na biura. Poczyniono 
kroki w Prezydium WRN w tej sprawie31.

Jak widać, proces rozbudowy sieci archiwalnej postępował żmudnie, co 
zapewne miało związek z małą siłą przebicia środowiska archiwalnego. We 
wszystkich miejscowościach podległych archiwum poznańskiemu napotyka-
no na trudności związane z pozyskaniem lokalu i brakiem odpowiednich kadr. 
Jednocześnie kandydaci na kierowników oddziału i woźni Archiwum Pań-
stwowego musieli być zatwierdzani przez Ministerstwo Oświaty, co pokazuje, 
że władze chciały mieć wpływ na obsadzanie stanowisk.

Sześcioletni plan rozwoju sieci archiwów w Polsce zakładał utworzenie 
274 nowych placówek w latach 1950–1955. Według początkowych założeń 
w każdym powiecie miało być zorganizowane archiwum powiatowe32. Jeszcze 
w sierpniu, a potem w listopadzie 1950 roku, dyrektor APP, zgodnie z ustną 
instrukcją wydaną na ostatniej naradzie dyrektorów oraz pismem informują-
cym, iż APP ma w roku 1951 zorganizować 7 oddziałów powiatowych, zapro-
ponował utworzenie oddziałów powiatowych w województwie poznańskim 
w: Gnieźnie, Gostyniu, Ostrowie, Pile oraz w województwie zielonogórskim 
w: Zielonej Górze, Międzyrzeczu i Żaganiu. Powołanie oddziałów uzasad-
niał różnie. Gniezno miało posiadać archiwum z uwagi na to, iż było więk-
szym ośrodkiem miejskim, Gostyń był znaczącym ośrodkiem przemysłowym, 
w którym działała fabryka maszyn, mebli, duża cukrownia i młyn, Ostrów 
z kolei z uwagi na większy ośrodek miejski i przemysłowy (fabryka wagonów, 
browar, fabryka maszyn, mebli, cegielnia parowa), za Piłą przemawiało to, iż 
była większym ośrodkiem miejskim i przemysłowym (fabryka maszyn, tartak 
i cegielnia), ale przede wszystkim była byłą siedzibą rejencji, władz szkolnych 
i skarbowych wyższego rzędu przed 1939 rokiem33. Propozycja ta jednak nie 
doczekała się pełnej realizacji, ponieważ część oddziałów działałby na stosun-
kowo małym obszarze. 

Wraz z wydaniem w marcu 1951 roku Dekretu o archiwach państwowych 
oddziały powiatowe poznańskiego Archiwum Państwowego zostały przemia-
nowane na powiatowe archiwa państwowe34. W uzasadnieniu projektu dekretu 
o organizacji służby archiwalnej napisano: 

31 Tamże, s. 54.
32 K. Bielecki, Organizacja i działalność..., s. 12-13.
33 APP, Archiwum…, sygn. 29, s. 20, 26, 28; Zarządzenie Nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów 
Państwowych z 28 lipca 1952 r. w sprawie utworzenia i zwinięcia niektórych archiwów państwo-
wych, [w:] Zbiór przepisów archiwalnych, pod red. Z. Kolankowskiego, z. 1, Warszawa 1954, 
s. 22.
34 Dz. U. R.P. z 1951 r., nr 19, poz. 149.
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Na to, aby służba archiwalna mogła włączyć do Zasobu Archiwalnego to 
wszystko, co doń należeć powinno, musi ona mieć do dyspozycji odpowied-
nio zbudowany aparat wykonawczy, t.j. wystarczająco gęstą sieć archiwalną. 
Służy temu sieć archiwów centralnych, wojewódzkich i powiatowych, ostatnie 
stanowią w służbie archiwalnej polskiej nową formę organizacyjną. Przy jej 
pomocy Naczelna Dyrekcja Archiwów będzie mogła wykonywać nadzór nad 
fachowo-archiwalną stroną działalności kancelarii i składnic w najniższych na-
wet komórkach organizacyjnych, a, co najważniejsze, dozór nad brakowaniem 
akt i zabezpieczaniem ich przed niefachowym niszczeniem, wreszcie przy po-
mocy archiwów powiatowych Naczelna Dyrekcja będzie mogła przeprowadzić 
całkowite gromadzenie akt w Zasobie Archiwalnym35.

Zasady organizacji sieci archiwalnej, więc i umiejscowienie PAP-ów 
zostały sprecyzowane w Zarządzeniu nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
14 stycznia 1952 roku w sprawie sieci archiwalnej. W jego myśl sieć stanowi-
ły archiwa centralne, wojewódzkie archiwa państwowe i powiatowe archiwa 
państwowe. Powiatowe archiwa państwowe miały działać w miejscowościach 
będących siedzibami powiatowych rad narodowych i miały zabezpieczać, po-
rządkować i przekazywać do wojewódzkich archiwów państwowych materia-
ły archiwalne z terenu ich właściwości, która miała obejmować jeden lub kilka 
powiatów36. Dotychczas funkcjonujące PAP-y miały zróżnicowany zasięg te-
rytorialny: od dwóch do kilku powiatów. PAP w Lesznie początkowo obejmo-
wał powiaty: leszczyński, rawicki, kościański, wschowski i wolsztyński, PAP 
w Kaliszu powiat kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, PAP w Koninie 
powiaty koniński, gnieźnieński i wrzesiński, PAP w Kole kolski i turecki, PAP 
w Jarocinie powiaty jarociński i średzki, pozostałe powiaty obejmowało WAP 
w Poznaniu37. 

W 1952 roku Naczelna Dyrekcja rozpoczęła prace zmierzające do nowego 
podziału województwa między kompetencje archiwum wojewódzkiego i ar-
chiwa powiatowe. Propozycje podziału zostały wysłane 5 kwietnia do poznań-
skiego archiwum z prośbą o ustosunkowanie się do nich. Przy rozpatrywaniu 
nowego podziału terenowego proponowano wziąć pod uwagę zwłaszcza sieć 
komunikacyjną, ponieważ kontrole terenu odbywały się przy wykorzystaniu 
lokalnych środków komunikacji. Zgodnie z projektem podziału kompetencji 
miały zostać zlikwidowane dwa PAP-y: w Jarocinie i Kole oraz miały powstać 
dwa nowe: w Pile i Gnieźnie. 

35 AAN, Ministerstwo..., sygn. 217, s. 40.
36 Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z 14 stycznia 1952 r., „Monitor Polski”, Nr A-9 
z 1952 r., poz. 87.
37 Archiwum Powiatowe w Lesznie (dalej APL), Powiatowe Archiwum Państwowe w Lesznie, 
sygn. 8, k. 18.
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Projekt podziału terenu województwa między kompetencje archiwum 
wojewódzkiego i archiwa powiatowe
PAP Zasięg terytorialny
Gniezno – nowy miasto Gniezno, powiaty: gnieźnieński, wągrowiecki, wrzesiński 

oraz mogileński (z województwa bydgoskiego)
Kalisz miasto Kalisz, Ostrów Wlkp., powiaty: kaliski, ostrowski, 

jarociński
Leszno miasto Leszno, powiaty: leszczyński, kościański, gostyński, 

rawicki oraz górowski (z województwa wrocławskiego)
Konin powiaty: kolski, koniński, turecki
Piła – nowy miasto Piła, powiaty: pilski, czarnkowski, chodzieski oraz 

złotowski, wałecki (z województwa koszalińskiego)
WAP Poznań miasto Poznań, powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, 

średzki
Oprac. własne na podstawie: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archiwum Państwowe 
w Poznaniu, sygn. 13, s. 9.

Archiwum poznańskie ustosunkowało się do projektu, rozważając go 
pod względem geograficznego położenia poszczególnych powiatów oraz 
rozmieszczenia sieci komunikacyjnej. Okazało się, że projekt nie uwzględ-
niał wszystkich powiatów. Propozycje podziału przesłane do Poznania nie 
uwzględniały powiatów: kępińskiego, krotoszyńskiego, nowotomyskiego, 
śremskiego, wolsztyńskiego, wschowskiego, z województwa zielonogórskie-
go powiatów: strzeleckiego, słubickiego, świebodzińskiego, gubińskiego, 
krośnieńskiego i zielonogórskiego (należy też mieć na uwadze, że do czasu 
powstania WAP w Zielonej Górze teren tego województwa podlegał WAP 
w Poznaniu). Archiwum poznańskie zaproponowało włączenie powiatów 
wschowskiego i wolsztyńskiego do archiwum leszczyńskiego, powiatów no-
wotomyskiego i śremskiego do WAP w Poznaniu. Zwracano także uwagę, że 
jeżeli powiaty kępiński i krotoszyński nie mają być włączone do WAP we 
Wrocławiu, a zostały tylko omyłkowo pominięte, to prosi o ich włączenie do 
PAP w Kaliszu. Dyrektor poznańskiego archiwum nie odniósł się do kwestii 
powiatów przydzielonych do PAP w Koninie ze względu na pismo Naczelnej 
Dyrekcji nakazujące zlikwidować ten oddział38. 

Na tym przykładzie widać brak konsekwencji Naczelnej Dyrekcji, która 
5 kwietnia 1952 roku przesłała projekt podziału terytorialnego wojewódz-
twa, a cztery dni później pismo nakazujące zlikwidować PAP Koninie. Wo-
bec propozycji zmian sieci powiatów, które podlegały PAP w Lesznie, ów-
czesny kierownik W. Chojnacki zgłosił swoje uwagi w czerwcu 1952 roku 
archiwum poznańskiemu. Zwracał on szczególną uwagę, że wobec zapropo-
nowanych zmian należy pamiętać o stałym kontrolowaniu powiatu wschow-
skiego, a zwłaszcza składnicy akt Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. 
Na strychu ratusza znajdowały się bowiem 3 m³ akt Magistratu Wschowy 

38 APP, Archiwum..., sygn. 13, s. 10-11. 
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z lat 1772–1850, w tym kilka tomów akt w języku polskim z lat 1772–1793 
i 1806–1815. Istniała obawa, że akta te nie zostaną spisane przez urzędników 
wschowskich i w konsekwencji nie zostaną przekazane do archiwum w Po-
znaniu. Sytuacja braku stałych kontroli ze strony władz archiwalnych mogła 
doprowadzić do „znikania” cennych akt w miejscowym skupie makulatury, co 
miało miejsce w roku 1951, a także w 1952, kiedy to podczas kontroli punktu 
skupu makulatury znaleziono najpierw 2 a potem 7 tomów ksiąg cechowych 
wschowskich z lat 1678–1885. Dodatkowym argumentem za pozostawieniem 
powiatu wschowskiego pod opieką archiwum leszczyńskiego był dogodny 
dojazd z Leszna, który trwał zaledwie 20 minut. Dojazd z innych oddziałów 
powiatowych zająłby cały dzień. Natomiast skomunikowanie Leszna z Górą 
Śląską w tamtym okresie było trudne (gorsze, jak pisał W. Chojnacki, niż 
Głogowa czy Wrocławia). Z Leszna na podróż tam i z powrotem trzeba było 
poświęcić 14 godzin. Jeszcze w tym samym miesiącu archiwum poznańskie 
poinformowało, że na podstawie otrzymanych wytycznych z NDAP do czasu 
ustalenia ostatecznego zasięgu terytorialnego poszczególnych archiwów PAP 
w Lesznie miało tymczasowo obejmować: miasto Leszno, powiat gostyński, 
kościański, leszczyński, rawicki, a z województwa wrocławskiego powiat gó-
rowski oraz – do czasu dalszych poleceń – powiat wschowski z województwa 
zielonogórskiego39. Pismo przesłane do PAP w Lesznie było nadinterpretacją 
stanowiska poznańskiego archiwum, gdyż NDAP wysłało do archiwów woje-
wódzkich tylko propozycję nowego podziału terytorium państwa między po-
szczególne archiwa. Ostatecznie właściwość terytorialna archiwów państwo-
wych została ustalona Okólnikiem nr 26 Naczelnego Dyrektora Archiwów 
Państwowych z dnia 26 lipca 1952 roku w sprawie tymczasowego ustalenia 
właściwości terytorialnej archiwów państwowych. 

Tymczasowy podział obszaru państwa według okólnika nr 26 w sprawie 
tymczasowego ustalenia właściwości terytorialnej archiwów państwowych
PAP Zasięg terytorialny
Gniezno – nowe miasto Gniezno, powiaty: gnieźnieński, wągrowiecki, wrzesiński
Kalisz miasto Kalisz, Ostrów Wlkp., powiaty: kaliski, ostrowski, 

jarociński, kępiński, krotoszyński
Leszno miasto Leszno, powiaty: leszczyński, kościański, gostyński, 

rawicki, wolsztyński
Konin powiaty: kolski, koniński, turecki
Piła – nowe miasto Piła, powiaty: pilski, czarnkowski, chodzieski 
WAP Poznań miasto Poznań, powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, 

średzki, nowotomyski, śremski, międzychodzki

Opracowanie własne na podstawie: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archiwum Pań-
stwowe w Poznaniu, sygn. 13, s. 41.

39 APL, Powiatowe…, sygn. 8, k. 24.
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Zgodnie z nowym tymczasowym podziałem zostały zlikwidowane archi-
wa powiatowe w Kole i Jarocinie, a na ich miejsce na terenie województwa 
poznańskiego powstały dwa nowe archiwa: w Gnieźnie i Pile. Zmienił się rów-
nież zasięg terytorialny archiwów już funkcjonujących. Z PAP w Lesznie został 
wyłączony powiat wschowski. Powiat ten do czasu utworzenia Archiwum Pań-
stwowego w Zielonej Górze, tj. 1953 roku, znalazł się pod opieką Archiwum 
Państwowego w Poznaniu. W imieniu archiwum poznańskiego opiekę nad tą 
jednostką sprawowało Archiwum Powiatowe w Lesznie. Opieka ta miała pole-
gać na załatwianiu spraw związanych z brakowaniem i ekspertyzą akt przezna-
czonych na makulaturę oraz kontroli zbiornic i podzbiornic Centrali Odpadków 
Użytkowych, a także m.in. na załatwianiu spraw niecierpiących zwłoki, np. 
grożących utratą akt. Zasięg terytorialny PAP w Kaliszu został powiększony 
o powiat jarociński, a PAP w Koninie zmienił prawie całkowicie swój zasięg 
terytorialny: został mu tylko powiat koniński z poprzedniego podziału, zy-
skał dwa nowe powiaty – kolski i turecki – po zlikwidowanym PAP w Kole. 
Nowy PAP w Pile został utworzony z terenów będących pod nadzorem WAP 
w Poznaniu, a nowy PAP w Gnieźnie powstał z terenów PAP podległych PAP 
w Koninie (powiaty wrzesiński i gnieźnieński) oraz WAP w Poznaniu (powiat 
wągrowiecki). PAP w Pile sprawował także nadzór nad powiatami wałeckim, 
złotowskim i częściowo człuchowskim z województwa koszalińskiego. Okól-
nik dotyczący podziału wchodził w życie 1 sierpnia 1952 roku40. 

Kolejny raz zasięg terytorialny niektórych PAP-ów został zmieniony 
1 marca 1956 roku Zarządzeniem nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pań-
stwowych w sprawie zasięgu terytorialnego archiwów państwowych. W za-
łączniku do zarządzenia potwierdzono dotychczasowy zasięg terytorialny PAP 
w Lesznie. PAP w Kaliszu otrzymało dwa nowo powstałe powiaty: ostrze-
szowski i pleszewski, a powiat jarociński podlegał PAP-owi w Gnieźnie. Do 
PAP-u w Koninie należał nowo powstały powiat słupecki. Według zarządze-
nia wszelkie zmiany zasięgu terytorialnego archiwów powiatowych mogły 
wynikać jedynie ze zmian podziału administracyjnego państwa (tworzenie, 
znoszenie granic powiatu) lub innych uzasadnionych przyczyn, mogły być 
dokonane przez dyrektora właściwego wojewódzkiego archiwum państwowe-
go, a o ich dokonaniu należało powiadomić NDAP41. Ustalenie właściwości 
terytorialnej w przypadku PAP w Lesznie, PAP w Gnieźnie, PAP w Koninie 
i PAP w Kaliszu okazało się nadzwyczaj trwałe42. PAP w Pile od 1 stycznia 
1958 do 30 czerwca 1961 roku ponownie sprawował nadzór nad powiatem 

40 APP, Archiwum…, sygn. 13, s. 39-41. Opieka nad powiatem wschowskim trwała do roku 
1953, kiedy to utworzono Wojewódzkie Archiwum w Zielonej Górze. Natomiast opieka PAP 
w Pile nad powiatami z województwa koszalińskiego trwała do 1 lutego 1953 roku, kiedy utwo-
rzono PAP w Szczecinku.
41 Tamże, sygn. 1, s. 26-28.
42 Utworzenie powiatu słupeckiego nie zmieniło terenu działania PAP w Koninie. Powiat słupec-
ki został wydzielony z dużego powiatu konińskiego.



118 Elżbieta Olender 

złotowskim, aby ostatecznie powrócić do zasięgu terytorialnego z przed 
1 stycznia 1958 roku. Tereny wokół Poznania przynależały bezpośrednio do 
WAP w Poznaniu, a 1 września 1959 roku zostało utworzone PAP w Pozna-
niu43. Od 1 stycznia 1959 roku PAP w Kaliszu zostało przekształcone w Od-
dział Terenowy (OT) Archiwum Państwowego Miasta Poznania i Wojewódz-
twa Poznańskiego w Poznaniu44. Taki stan utrzymał się do roku 1975, kiedy 
to miała miejsce reforma administracyjna kraju. Z dniem 1 czerwca tego roku 
zlikwidowano 314 powiatów, a w miejsce 17 województw i 5 miast wydzie-
lonych (Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław i Poznań) wprowadzono podział 
administracyjny na 49 województw45. 

Reforma administracyjna wywołała dyskusje nad reorganizacją struktury 
organizacyjnej państwowej służby archiwalnej. Podczas narady 17 kwietnia 
1975 roku ówcześni dyrektorzy archiwów zostali zobowiązani do przedsta-
wienia propozycji zmian. Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu dr 
Stanisław Kłys proponował w nowo powołanych województwach, gdzie dzia-
łają archiwa powiatowe, czyli w Lesznie, Koninie, Pile i Kaliszu (tu działał 
OT), powołać wszędzie oddziały terenowe podległe bezpośrednio pod wzglę-
dem formalnym, merytorycznym i naukowym Archiwum Państwowemu Mia-
sta Poznania i Województwa Poznańskiego46. Rozwiązanie to nie zostało przy-
jęte. Dyskusja nad reorganizacją sieci trwała nadal i została ponownie podjęta 
na naradzie dyrektorów 4–5 czerwca 1975 roku w Łodzi, a także 9 czerwca 
podczas zebrania aktywu doradczego w Archiwum Państwowym w Poznaniu. 
W toku dyskusji kierownicy archiwów terenowych opowiadali się za utrzy-
maniem dotychczasowego stanu, czyli oddziałów terenowych, a nie archi-
wów wojewódzkich, ze względu na problemy lokalowe i kadrowe. Dyrektor 
S. Kłys widział jednak możliwość utworzenia archiwów wojewódzkich w Ka-
liszu i Lesznie oraz konieczność utworzenia na obecnym etapie po jednym 
etacie w oddziałach terenowych w nowych województwach. Przeciwna two-
rzeniu nowych archiwów wojewódzkich była Irena Radke, która twierdziła, że 
nowo powstałe archiwa wojewódzkie powinny być samodzielnymi jednostka-
mi, a ich możliwości kadrowe i lokalowe to wykluczają. Ponadto sugerowała, 
że zasób archiwalny wytworzony do 1945 roku powinien być przechowywany 

43 Tamże, sygn. 31, s. 2, Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych nr 10 
z 13 lipca 1959; K. Bielecki, Powstanie i działalność powiatowych archiwów państwowych 
podległych archiwum państwowemu w Poznaniu w latach 1950–1960 z uzupełnieniem danych 
o zasobie za lata 1961–1965, „Archeion” 1968, t. 49, s. 69.
44 O utworzenie oddziału terenowego wnioskowało archiwum poznańskie. Zarządzenie nr 24 
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 15 września 1959 r.; APP, Archiwum..., 
sygn. 30, s. 41; G. Schlender Sześćdziesiąt lat działalności..., s. 31.
45 S. Sierpowski, Leszno w latach 1945–1989, [w:] Historia Leszna, pod red. J. Topolskiego, 
Leszno 1997, s. 330-331.
46 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (dalej NDAP), Archiwum zakładowe, sygn. 
113/3, Pismo dyrektora dr S. Kłysa do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 
24 maja 1975 roku.



 Powstanie sieci archiwów państwowych na terenie Wielkopolski  119

w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Ostatecznie jednak dyrektor Kłys po-
informował Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych: 

dokonałem ponownej analizy możliwości utworzenia WAP w Kaliszu, Koni-
nie, Lesznie i Pile. Sprawa ta była również przedmiotem dyskusji na posiedze-
niu zespołu doradczego. Po przeanalizowaniu powyższej sprawy doszedłem 
do wniosku, że już obecnie istnieje możliwość utworzenia WAP w Kaliszu, 
Lesznie i Pile, a w Koninie uzależnione to jest otrzymaniem odpowiednich 
pomieszczeń47. 

Dodatkowo dyrektor proponował także przydzielenie z Archiwum Pań-
stwowego w Poznaniu po jednym etacie do Kalisza i Leszna oraz półtora etatu 
do Piły i Konina. Przyjęcie takiego rozwiązania spowodowało także wystą-
pienie do wojewody leszczyńskiego. Dzięki działaniom Naczelnego Dyrek-
tora Archiwów Państwowych dr. Leona Chajna i dr. S. Kłysa Powiatowe 
Archiwum Państwowe w Lesznie i Oddział Terenowy w Kaliszu mogły prze-
kształcić się w samodzielne jednostki – Wojewódzkie Archiwum Państwowe 
w Lesznie i Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kaliszu. PAP-y w Koninie 
i Pile zostały oddziałami Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Pozna-
niu, a PAP w Gnieźnie został ekspozyturą archiwum poznańskiego.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych 13 czerwca 1975 roku powo-
łał zespół do przeprowadzenia reorganizacji sieci archiwalnej w celu dosto-
sowania jej do nowego podziału administracyjnego kraju48. Zespół powstał 
w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 roku 
w sprawie dostosowania organizacji i zakresu działania terenowych jedno-
stek organizacyjnych do nowego podziału administracyjnego Państwa oraz 
planami Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i miał następujący 
skład: dr Leon Chajn (przewodniczący), dr Kazimierz Krzos (przewodniczą-
cy), mgr Tadeusz Nizielski, Urszula Laudańska, mgr Maria Lewandowska, 
mgr Elżbieta Kobierska-Motasowa, Irena Karlicka, mgr inż. Władysław Le-
wandowski, mgr Józef Śląski. W wyniku prac zespołu i propozycji dyrekto-
rów wojewódzkich archiwów państwowych 21 stycznia 1976 roku minister 
nauki, szkolnictwa wyższego i techniki wydał zarządzenie w sprawie utworze-
nia wojewódzkich archiwów państwowych. Na mocy zarządzenia utworzono 
16 dodatkowych wojewódzkich archiwów państwowych: w Częstochowie, 

47 NDAP, Archiwum..., sygn. 113/3, Pismo dyrektora dr S. Kłysa do Naczelnego Dyrektora Ar-
chiwów Państwowych z dnia 16 czerwca 1975 roku.
48 Decyzja nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 13 czerwca 1975 roku 
w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia reorganizacji sieci archiwalnej archiwów 
państwowych celem dostosowania jej do nowego podziału administracyjnego Państwa; APL, 
Powiatowe…, sygn. 5, s. 194; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie 
dostosowania organizacji i zakresu działania terenowych jednostek organizacyjnych do nowego 
podziału administracyjnego Państwa, Dz. U. z 1975 r., nr 17, poz. 95.
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Elblągu z siedzibą w Malborku, Jeleniej Górze, Kaliszu, Lesznie, Nowym 
Sączu z siedzibą w Nowym Targu, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Prze-
myślu, Radomiu, Siedlcach, Skierniewicach z siedzibą w Rawie Mazowiec-
kiej, Suwałkach, Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu, Toruniu i Zamościu. 
Jednocześnie określono, że skutki finansowe utworzenia nowych archiwów 
nie mogą spowodować przekroczenia środków określonych w planach finan-
sowych na lata 1976–198049.

W związku z zarządzeniem ministra Naczelny Dyrektor AP wydał pismo 
okólne dotyczące reorganizacji sieci archiwalnej. Wojewódzkie archiwa pań-
stwowe, które działały do wejścia w życie zarządzenia w sprawie utworzenia 
archiwów wojewódzkich, miały udzielić nowo powstającym archiwom wo-
jewódzkim najdalej idącej pomocy50. W wyniku przeprowadzonej kwerendy 
archiwalnej nie odnaleziono żadnych dokumentów, które wskazywałyby przy-
czyny powołania archiwów wojewódzkich w wymienionych wyżej miastach. 
Możliwe, że na poszczególne wybory mieli wpływ, tak jak to było w przypad-
ku Leszna i Kalisza, dyrektorzy dotychczasowych archiwów wojewódzkich. 
Dokumenty nie zawierają informacji, dlaczego S. Kłys na siedziby archiwów 
wojewódzkich wybrał tylko Leszno i Kalisz, pomijając Konin i Piłę. Sam dy-
rektor Aleksander Piwoń stwierdził, że nie są mu znane okoliczności, któ-
re spowodowały, że PAP w Lesznie zostało podniesione do rangi archiwum 
wojewódzkiego, bowiem nikt nigdy nie udzielił mu takich informacji51. Na-
tomiast dyrektor S. Kłys stwierdził, że przy wyborze jednostek, które miały 
zostać samodzielne, brał pod uwagę kilka kryteriów. Decydowała wielkość 
zasobu archiwalnego, kadra archiwum oraz baza lokalowa. Nie bez zna-
czenia były także ambicje lokalnych władz administracyjnych i partyjnych, 
które chciały stworzyć na terenie nowo powstałych województw najbardziej 
adekwatną liczbę instytucji o charakterze wojewódzkim. Ponadto stwierdził, 
że Leszno miało bogate tradycje archiwalne w postaci archiwum braci cze-
skich i to także miało wpływ na jego decyzję52. Zasięg terytorialny nowych 
wojewódzkich archiwów państwowych obejmował teren ówczesnych nowo 

49 Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 21 stycznia 1976 r. 
w sprawie utworzenia wojewódzkich archiwów państwowych, [w:] S. Sierpowski, D. Matelski, 
Dzieje..., s. 200-201.
50 Pismo okólne nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 stycznia 1976 r. 
w sprawie realizacji zarządzeń dotyczących reorganizacji sieci archiwalnej, APL, Archiwum…, 
sygn. 90, s. 21-26.
51 Wywiad z dr. Aleksandrem Piwoniem przeprowadzony 25 marca 2016 roku. Dyrektor stwier-
dził jedynie, że najprawdopodobniej przyczyną usamodzielnienia archiwum kaliskiego było 
podniesienie go do rangi oddziału terenowego.
52 Wywiad z dr S. Kłysem przeprowadzony 7 kwietnia 2016 roku. Dyrektor stwierdził ponadto, 
że o podniesieniu archiwów do rangi wojewódzkiej decydowali zasadniczo dyrektorzy funkcjo-
nujących wówczas archiwów wojewódzkich. Ich podejście do sprawy było zróżnicowane. Nie 
wszyscy uważali, że istnieje potrzeba podniesienia do rangi wojewódzkiej dotychczasowych 
oddziałów terenowych czy archiwów powiatowych. 
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powstałych województw. Oddziały Wojewódzkiego Archiwum Państwowego 
w Poznaniu – Piła i Konin – obejmowały swym zasięgiem właśnie teren nowo 
powstałych województw. Na terenie województwa poznańskiego działały 
wspomniany WAP w Poznaniu i jego ekspozytura, a później (od 1997 roku) 
oddział w Gnieźnie. 

Dnia 24 lipca 1998 roku uchwalono ustawę o zmianie niektórych ustaw 
określających kompetencje organów administracji publicznej, w wyniku cze-
go doszło do reformy podziału administracyjnego państwa, która wprowadzi-
ła strukturę 3-stopniowego podziału terytorialnego z dniem 1 stycznia 1999 
roku. Utworzono wówczas 16 samorządowych województw i 315 samorzą-
dowych powiatów. Reforma miała na celu budowę samorządności i uspraw-
nienie działań władz w terenie. Jednocześnie ustawa na podstawie art. 49 roz-
ciągnęła kompetencje nadzorczo-kontrolne archiwów państwowych w całej 
pełni na samorządowe jednostki organizacyjne i organy jednostek samorządu 
terytorialnego53.

Archiwum Państwowe w Lesznie i Kaliszu, podobnie jak część innych ar-
chiwów, w wyniku reformy znalazły się w nowej sytuacji. Z dniem 1 stycznia 
1999 roku zlikwidowano województwa leszczyńskie, kaliskie, pilskie i koniń-
skie, a ich tereny w większości włączono do województwa wielkopolskiego. 
Nasuwały się w związku z tym obawy o zmianę struktury sieci archiwów pań-
stwowych. W piśmie z 10 września 1998 roku dyrektor generalny NDAP dr An-
drzej Biernat napisał: „Przewiduję, że sieć ta generalnie nie ulegnie zmianie 
wraz z wejściem w życie nowego podziału administracyjnego kraju”54. Mimo 
tych zapewnień 9 lutego 1999 roku Naczelny Dyrektor Archiwów Państwo-
wych powołał komisję do opracowania rozwiązań w zakresie dostosowania 
sieci oraz organizacji archiwów państwowych do nowego podziału terytorial-
nego. W skład zespołu weszli dr hab. Kazimierz Kozłowski (przewodniczący), 
dr Zygmunt Partyka, dr Sławomir Radoń, mgr Tadeusz Radziwinowicz, dr Anna 
Stogowska55. W związku z pracami nad aktualizacją opisu zasięgu terytorialne-
go archiwów państwowych dyrektor generalny Biernat 25 lipca napisał: 

Obecna sieć archiwów państwowych ukształtowała się w rozwoju historycz-
nym. Zgromadzone w nich archiwalia nie powinny podlegać przemieszcze-
niom wraz ze zmianą podziału terytorialnego kraju, dlatego uważam, że korek-
ta obecnego zasięgu terytorialnego archiwów powinna być prowadzona tylko 
w niezbędnym zakresie56. 

53 Dz. U. z 1998 r., nr 106, poz. 668.
54 APL, Archiwum..., sygn. 112, s. 184.
55 Decyzja nr 2 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie 
powołania komisji do opracowania propozycji rozwiązań w zakresie dostosowania sieci oraz 
organizacji archiwów państwowych do nowej organizacji terytorialnej administracji publicznej 
kraju; tamże, sygn. 11, s. 21.
56 Tamże, sygn. 116, s. 177.
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Ostatecznie zasięg terytorialny archiwów w Lesznie, Kaliszu i Poznaniu 
wraz z oddziałami nie zmienił się. Do dziś istnieją jako samodzielne jednostki 
Archiwum Państwowe w Kaliszu, Archiwum Państwowe w Lesznie i Archi-
wum Państwowe w Poznaniu z oddziałami w Koninie, Pile i Gnieźnie. Tak 
ukształtowana sieć archiwów państwowych na terenie Wielkopolski funkcjo-
nuje już 42 lata, na trwale wpisując się w świadomość historyków, regionali-
stów i społeczności lokalnej.

Elewacja południowa siedziby Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lesznie 
przy ul. B. Chrobrego 32, 1979 r.
Źródło: APL, Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 810-2.
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ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

Wstęp
Dokumentacja towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat, od czasu pierw-

szych systemów prawnych. Jest nierozerwalnie związana z pismem, narzę-
dziem, które daje możliwość trwałego zachowywania istotnych treści. Istnie-
nie pisma i informacji nie byłoby jednak możliwe bez nośnika, na którym 
można je powielić. Na przestrzeni wieków człowiek stosował różne nośni-
ki, począwszy od tabliczek glinianych i ceramiki, poprzez papirus, pergamin 
i papier, który się upowszechnił. Dzisiaj, mówiąc o dokumentacji, najczęściej 
mamy na myśli tę aktową, czyli taką, która powstała na papierze. Wszyst-
kie z wymienionych nośników mają jedną wspólną cechę – są nierozerwalnie 
związane z informacją, która jest na nich zawarta. Na przestrzeni ostatnich 
dziesięcioleci na masową skalę zaczęto stosować nowy rodzaj zapisu infor-
macji, niezależny od fizycznego nośnika. Mowa o zapisie cyfrowym, czyli 
o kodzie binarnym, który powiela dane za pomocą ciągu liczb. Jego podstawą 
jest dwójkowy system liczbowy oparty na zapisie zerojedynkowym, pozwa-
lającym na utrwalenie każdego rodzaju informacji. Ciąg zer i jedynek tworzy 
kod – to zapis pierwotny – który następnie możemy powielić na nieskończo-
nej liczbie nośników cyfrowych, magnetycznych lub optycznych, a nawet 
na dziurkowanych perforowanych kartach. Pierwotną formę zapisu możemy 
również przesłać światłowodem albo wysłać sygnałem radiowym. Kod binar-
ny jest niezniszczalny, jego istnienie jest jednak zależne od trwałości nośni-
ków, na których jest zapisany.

Trwająca rewolucja cyfrowa oddziałuje na niemal każdy rodzaj aktywności 
człowieka. Jest to widoczne również w stosowanych formach kancelaryjnych. 
Zmienia się tradycyjne postrzeganie dokumentacji, jej tworzenia, gromadze-
nia, ewidencjonowania, opracowania, przechowywania, zabezpieczania i udo-
stępniania. Odmienne jest także znaczenie takich pojęć jak oryginał i kopia. 
Powstają nowe definicje: certyfikatu kwalifikowanego, metadanych, odwzoro-
wania cyfrowego czy paczki archiwalnej. Zmienia się też sposób postępowa-
nia z dokumentacją. Istnieje konieczność rozróżnienia dokumentacji w formie 
tradycyjnej, której zmierzch dokonuje się na naszych oczach, od dokumenta-
cji w formie cyfrowej. Pojawia się także problem integralności dokumentacji 
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w formie elektronicznej. Macierze dyskowe z terabajtami danych powoli za-
stępują szafy biurowe i regały archiwalne. Informacja z segregatorów, teczek 
i skoroszytów trafia do środowiska wirtualnego, tworząc „kancelaryjno-archi-
walny matrix”. 

Podpis elektroniczny
Pierwszą zapowiedzią zmian, które miały nastąpić w zakresie postępowa-

nia z dokumentacją, była ustawa o podpisie elektronicznym. Została uchwa-
lona 18 września 2001 roku, a regulacje w niej zawarte zaczęły obowiązywać 
po dziewięciu miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy. Do systemu prawnego 
wprowadzone zostało nowe pojęcie. Podpis elektroniczny miał stać się instru-
mentem obrotu prawnego w zmieniającym się cyfrowo świecie. Nowe prze-
pisy przewidywały m.in. warunki jego stosowania oraz skutki prawne, które 
wywołuje1.

Definicja sformułowana w ustawie przewidywała, że nowa forma pod-
pisu to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do któ-
rych zostały dołączone lub z którymi zostały logicznie powiązane, służą do 
identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Kod binarny zawarty 
w specjalnym certyfikacie został zrównany z tradycyjnym podpisem składa-
nym odręcznie. Dodatkowo zostały również określone wymogi, jakie musi 
spełniać podpis elektroniczny mający status bezpieczny. Ten rodzaj podpisu 
jest przyporządkowany do składającej go osoby, podlega wyłącznej jej kon-
troli, a do jego sporządzenia niezbędne są bezpieczne urządzania służące do 
składania podpisu elektronicznego. Sposób powiązania danych w postaci cy-
frowej, stanowiących podpis elektroniczny, z danymi, do których został dołą-
czony, powinien umożliwiać rozpoznanie zmian powstałych w dokumencie 
po jego podpisaniu2. Dzięki temu zapewniona zostaje integralność danych 
opatrzonych tym podpisem. Jego weryfikacja odbywa się za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. Zgodnie z ustawą dane w postaci elektronicznej 
podpisane bezpiecznym podpisem są równoważne pod względem skutków 
prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.

Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwa-
lifikowanego certyfikatu stanowi dowód, że został on złożony przez osobę 
określoną w tym certyfikacie jako składająca podpis elektroniczny3. Nie moż-
na odmówić ważności i skuteczności podpisowi elektronicznemu tylko na tej 
podstawie, że istnieje w postaci elektronicznej lub dane służące do jego wery-
fikacji nie mają kwalifikowanego certyfikatu4. 

1 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, Dz.U. 2001, nr 130, poz. 1450, 
art. 1.
2 Tamże, art. 3.
3 Tamże, art. 6.
4 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie..., art. 8.
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Dokument elektroniczny
Dane w postaci elektronicznej, uwiarygodnione podpisem elektronicz-

nym, wywołują skutki prawne równoważne tym, które wywołuje dokument 
w formie tradycyjnej, ale czy podpisane w ten sposób dane będą dokumentem 
elektronicznym? Kiedy możemy powiedzieć, że dokument będzie miał sta-
tus dokumentu elektronicznego? Czy będzie nim wydruk komputerowy, czy 
może będzie nim plik danych? Przepisy ustawy o podpisie elektronicznym 
nie dawały odpowiedzi na tak zadane pytania. W obrocie prawnym pojawił 
się nowy instrument, jakim był podpis elektroniczny, ale system prawny nie 
przewidywał istnienia dokumentacji w formie elektronicznej.

W rozumieniu potocznym dokumentem elektronicznym będą wszystkie 
dane w formie pliku będącego wynikiem pracy z programem komputerowym 
do edycji tekstu, wykonywania obliczeń i prezentacji danych liczbowych czy 
obsługi baz danych. Będą nim zarówno pliki tekstowe, jak i kalkulacyjne czy 
graficzne. Pod względem przekazywanych treści dokument elektroniczny bę-
dzie się różnił od papierowego tylko techniką wykonania. Dokument trady-
cyjny jest materialnym przedmiotem, natomiast dokument elektroniczny jest 
zbiorem danych. Fakt istnienia danych w formie cyfrowej nie stanowi jednak 
przesłanki do uznania takiego dokumentu za prawnie wiążący. Treści w nim 
zawarte nie wywołują skutków prawnych.

Regulacje w tym zakresie pojawiły się cztery lata po uchwaleniu przepisów 
o podpisie elektronicznym. Pojęcie dokumentu elektronicznego zdefiniowane 
zostało w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie z ustawą zapis cyfro-
wy może uzyskać status dokumentu elektronicznego po spełnieniu czterech 
warunków:
 – musi być zbiorem danych,
 – musi stanowić odrębną całość znaczeniową,
 – musi mieć określoną strukturę wewnętrzną,
 – musi być zapisany na jakimkolwiek informatycznym nośniku danych.

Ustawodawca zadbał również o definicję nośnika danych, który określany 
jest jako materiał służący do zapisywania, przechowywania i odczytywania 
danych w postaci cyfrowej. Funkcję tę może również spełniać urządzenie5. 
Z zakresu pojęciowego dokumentu elektronicznego wykluczony został wy-
druk komputerowy. Jego status nie ma doniosłości prawnej. Wydruk będzie 
więc jedynie wizualizacją dokumentu elektronicznego, a wartość dowodową 
uzyska dopiero po opatrzeniu go własnoręcznym podpisem. Dokument taki 
będzie jednak stanowił dokumentację w formie tradycyjnej.

Dokument elektroniczny stał się pełnoprawnym bytem prawnym w sfe-
rze publicznej. W świecie zdominowanym przez dokumentację w postaci 

5 Ustawa z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pu-
bliczne, Dz.U. 2005, nr 64, poz. 565, art. 3.
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papierowej pojawiła się jej nowa, alternatywna forma – cyfrowa. Pozostało 
ustalić metody postępowania z dokumentacją elektroniczną gwarantujące 
integralność dokumentów elektronicznych, jak i odpowiadające na potrzebę 
ich długotrwałego przechowywania. W pierwszej kolejności należało ustalić 
niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych. Konieczne stało 
się również określenie zasad, zgodnie z którymi nowa forma dokumentacji bę-
dzie ewidencjonowana, przechowywana, klasyfikowana, kwalifikowana i bra-
kowana. Potrzebne było także ustalenie sposobu, w jaki materiały archiwalne 
w nowej, cyfrowej postaci będą przekazywane do archiwów państwowych. 
Do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wprowadzone 
zostały stosowne delegacje umożliwiające właściwym organom określenie 
wszystkich niezbędnych regulacji koniecznych do postępowania z dokumen-
tacją w formie elektronicznej. Wprowadzone w roku 2006 przepisy wykonaw-
cze stały się podwaliną przyszłych rozwiązań dla systemów elektronicznego 
zarządzania dokumentacją.

Struktura dokumentów elektronicznych
Dokument elektroniczny to nie tylko informacje, które można wygenero-

wać na wydruku komputerowym. To również zestaw usystematyzowanych 
informacji, które logicznie się z nim wiążą. Opisują dokument elektroniczny, 
ułatwiając jego wyszukiwanie, kontrole, zrozumienie i długotrwałe przecho-
wywanie6. Metadane, bo o nich tu mowa, nie są uchwytne w tradycyjny spo-
sób, widoczne są natomiast na poziomie systemów gromadzenia i przechowy-
wania dokumentacji w formie elektronicznej i stanowią niezbędny element 
ich struktury. Metadane niezbędne do opisania każdego dokumentu elektro-
nicznego, to:
 – identyfikator, czyli znacznik dokumentu umożliwiający jego identyfikację;
 – twórca, czyli podmiot odpowiedzialny za treść dokumentu;
 – tytuł, czyli nazwa nadana dokumentowi;
 – data, czyli data zdarzenia związanego z tworzeniem dokumentu;
 – format, czyli nazwa formatu danych zastosowanego przy tworzeniu 

dokumentu;
 – dostęp, czyli określenie, komu można dokument udostępnić;
 – typ, czyli określenie podstawowego typu dokumentu (np. tekst, dewizka, 

obraz)7.
Informacje zawarte w metadanych w dużym stopniu odpowiadają danym od-
notowywanym w stosowanych tradycyjnie pomocach kancelaryjnych, takich 
jak spisy spraw, rejestry, skorowidze czy repertoria. 

6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. 
w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych, Dz.U. 2006, nr 206, 
poz. 1517, § 2.1.
7 Tamże.
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Dokument elektroniczny można powiązać z dodatkowymi danymi, opisu-
jącymi go precyzyjniej. Pomocnicze metadane to informacje określające:
 – relację, czyli powiązanie z innym dokumentem oraz rodzaj tego powiązania;
 – odbiorcę, czyli podmiot, do którego dokument jest adresowany;
 – grupowanie, czyli wskazanie przynależności do zbioru dokumentów;
 – kwalifikację, czyli kategorię archiwalną dokumentu;
 – język, czyli opis języka naturalnego za pomocą kodu;
 – opis, czyli streszczenie, spis treści lub krótki opis treści dokumentu;
 – uprawnienia, czyli wskazanie uprawnień do dysponowania dokumentem8.

Dokumenty elektroniczne przeznaczone do wysyłki za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej sporządza się w formacie XML (eXtensible Markup 
Language). Ich struktura powinna umożliwiać automatyczne wyodrębnienie 
treści dokumentu i jego metadanych. Umieszczanie w strukturze dokumentu 
elektronicznego innych metadanych nie może wpływać na zmianę wartości 
niezbędnych metadanych ani utrudniać ich automatycznego wyodrębnienia9. 
Format XML to standard opisu i strukturyzacji dokumentów w środowisku 
sieciowym. Jest językiem formalnym, który do opisu dokumentów wykorzy-
stuje system znaczników stanowiących sposób prezentacji elementów doku-
mentu, identyfikujących jego cechy strukturalne oraz odnoszących się do jego 
zawartości. To język operujący na strukturze logicznej dokumentu. Znacznik 
jest systemowym wykładnikiem metadanych bezpośrednio umieszczonym 
w strukturze dokumentu, który nie jest prezentowany użytkownikom10.

Postępowanie z dokumentami elektronicznymi
W sposobie postępowania z dokumentami elektronicznymi uwzględniony 

został wymóg ich ewidencjonowania w systemie teleinformatycznym. Przez 
system należy rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informa-
tycznych i oprogramowania zapewniających przetwarzanie, przechowywanie, 
a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne11. Wy-
mogiem ewidencjonowania objęte zostały dokumenty elektroniczne odzwier-
ciedlające przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw. Należy je przecho-
wywać razem z opisującymi je metadanymi. Dokumenty ewidencjonowane 
w systemie mogą być materiałami archiwalnymi przechowywanymi wieczy-
ście lub innymi dokumentami, które można brakować po upływie okresu ich 
przechowywania12. Powielona została w ten sposób zasada podziału doku-

 8 Tamże, § 3.2.
 9 Tamże, § 5.
10 M. Roszkowski, Reprezentacja metadanych bibliograficznych w środowisku sieciowym, Insty-
tut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski 2017.
11 Ustawa z dnia 17 lutego o informatyzacji..., art. 3.
12 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi, Dz.U. 2006, 
nr 206, poz. 1518, §§ 2, 4.
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mentacji na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną. Reguła ta ma 
swoje potwierdzenie w zapisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach, zgodnie z którą materiałami archiwalnymi wchodzącymi do naro-
dowego zasobu archiwalnego są m.in. dokumenty elektroniczne.

Zasadnicze wymagania, które muszą zostać spełnione w przypadku sys-
temów teleinformatycznych przeznaczonych do postępowania z dokumen-
tacją elektroniczną, określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi. Tego 
typu systemy muszą zapewniać ochronę dokumentów elektronicznych przed 
wprowadzaniem zmian, w tym zmian w dokumentach spraw załatwionych. 
Dokumenty muszą być również chronione przed ich usunięciem z systemu. 
Wyjątek stanowią zmiany wprowadzane w ramach ustalonych i udokumento-
wanych procedur. Możemy wśród nich wymienić usuwanie dokumentów, dla 
których upłynął okres przechowywania, mylnie zapisanych lub mogących sta-
nowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu. Wyjątki mogą 
także dotyczyć dokumentów, których usunięcie wymagane jest na podstawie 
przepisu prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji orga-
nu administracji publicznej13.

Określone w roku 2006 wymagania dla systemów teleinformatycznych 
stanowiły podstawę do ustalenia przyszłych funkcjonalności systemów elek-
tronicznego zarządzania dokumentacją. Można je podzielić na trzy kategorie, 
które dotyczą:
 – wyszukiwania i odczytywania dokumentów elektronicznych,
 – kontroli dostępu do systemów,
 – wspomagania postępowania z dokumentami ewidencjonowanymi i meta-

danymi. 
Zapewnienie dostępu do dokumentów stanowi kluczowy element funkcjo-

nalności tego typu systemów. Powinien być on stały i skuteczny oraz obej-
mować wyszukiwanie dokumentów i ich odczytywanie bez zniekształcania 
treści, możliwe powinno być również odczytywanie metadanych dla każdego 
dokumentu. W tym kontekście istotna jest możliwość odtworzenia przebiegu 
i rozstrzygania prowadzonych spraw. Należy zadbać o zachowanie struktury 
dokumentów i metadanych w systemie w sposób umożliwiający właściwą ich 
prezentację. Kontrola dostępu do systemów powinna natomiast obejmować 
kwestie związane z identyfikowaniem użytkowników, ustalaniem dostępu do 
poszczególnych dokumentów i metadanych oraz dokumentowaniem zmian, 
które zostały w nich dokonane. 

Wspomaganie postępowania z dokumentacją w formie elektronicznej obej-
muje czynności związane z klasyfikowaniem i kwalifikowaniem dokumentów 
oraz grupowaniem ich w akta spraw. Podstawę wymienionych czynności, 

13 Tamże, § 6.
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podobnie jak w przypadku dokumentacji tradycyjnej, winien stanowić rze-
czowy wykaz akt. System teleinformatyczny odpowiedzialny za zarządzanie 
dokumentacją elektroniczną powinien zapewniać możliwość ich wykonania. 
Wspomaganie postępowania z dokumentacją obejmuje również automatyza-
cję procesu brakowania dokumentów stanowiących dokumentację niearchi-
walną, w tym:
 – wyodrębnienie dokumentów przeznaczonych do brakowania,
 – przygotowanie spisów dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do 

zniszczenia. 
Podobny rodzaj systemowego wspomagania powinien także dotyczyć czyn-
ności związanych z przygotowaniem dokumentów stanowiących materiały 
archiwalne i ich metadane, podlegających przekazaniu do archiwum państwo-
wego. Proces automatyzacji winien obejmować w tym zakresie:
 – wyodrębnienie dokumentów przeznaczonych do przekazania,
 – przygotowanie spisu zdawczo-odbiorczego w postaci dokumentu elektro-

nicznego,
 – eksport dokumentów i ich metadanych,
 – oznaczenie dokumentów przekazanych w sposób umożliwiający ich od-

różnienie od dokumentów nieprzekazanych;
Realizując wymienione zadania, system teleinformatyczny spełnia w isto-

cie funkcje archiwum zakładowego lub składnicy akt dla dokumentów ewi-
dencjonowanych14. W przypadku wspomagania procesów związanych z po-
stępowaniem z dokumentacją istotne są również możliwości interoperacyjne 
systemu, który powinien umożliwiać eksport dokumentów i ich metadanych 
do innych systemów teleinformatycznych oraz ich zapis w formacie XML15.

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD)
Regulacje prawne wprowadzone w latach 2001–2006 dały realną możli-

wość wdrażania rozwiązań elektronicznego zarządzania dokumentacją w pod-
miotach realizujących zadania publiczne. W systemie prawa znalazły się in-
strumenty pozwalające na przeniesienie do środowiska wirtualnego czynności 
kancelaryjnych dotychczas wykonywanych w sposób tradycyjny. Stworzenie 
kancelarii cyfrowej stało się możliwe nie tylko na poziomie informatycz-
nym, ale również prawnym. Można było zacząć myśleć o systemach telein-
formatycznych, dzięki którym zarządzanie dokumentacją odbywać się będzie 
w sposób kompletny, obejmujący każdy etap postępowania.

Na gruncie prawa zaczęły obowiązywać dwa alternatywne systemy kance-
laryjne. Obok systemu tradycyjnego, w którym czynności kancelaryjne, doku-
mentowanie przebiegu załatwiania spraw, gromadzenie i tworzenie dokumen-
tacji wykonywane są w postaci nieelektronicznej, możliwy do zastosowania 

14 Tamże, § 7.
15 Tamże, § 6.
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stał się system elektronicznego zarządzania dokumentacją, pozwalający na wy-
konywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu spraw oraz 
gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych. Wymienione czynno-
ści wykonywane są w ramach systemu EZD i obejmują w szczególności:
 – prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących,
 – prowadzenie spisów spraw,
 – wykonywanie dekretacji i akceptacji,
 – gromadzenie przyporządkowanych do właściwych spraw wszelkich doku-

mentów elektronicznych.
Oba systemy, mimo istotnych różnic, mogą spełniać wobec sobie funkcję 
komplementarną. Narzędzie informatyczne, jakim jest system EZD, może 
wspomagać proces zarządzania dokumentacją w systemie tradycyjnym. Sys-
tem tradycyjny może natomiast stanowić uzupełnienie elektronicznego zarzą-
dzania dokumentacją, kiedy podjęta zostanie decyzja o prowadzeniu pewnych 
kategorii spraw w postaci papierowej.

Kompleksowa próba regulacji postępowania z dokumentacją w ramach 
systemów EZD pojawiła się w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczo-
wych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych. Instrukcje będące załącznikami do rozporządzenia 
przewidywały możliwość funkcjonowania systemu tradycyjnego albo syste-
mu elektronicznego zarządzania dokumentacją. Każdy podmiot zobowiązany 
do zastosowania tych przepisów musiał dokonać wyboru systemu kancelaryj-
nego z zastrzeżeniem, że wybór elektronicznego zarządzania dokumentacją 
nie może zostać wycofany. 

Postępowanie z dokumentacją w systemach klasy EZD
Zarządzanie dokumentacją w systemach klasy EZD zastępuje postępowa-

nie z dokumentacją w ramach systemów tradycyjnych. Istota czynności kan-
celaryjno-archiwalnych pozostaje bez zmian, inny jest natomiast sposób ich 
wykonywania. Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji w teczkach papiero-
wych, skoroszytach i segregatorach zanika. Funkcje kancelaryjno-archiwalne 
przejmują systemy teleinformatyczne. Poniżej przedstawiono czynności cha-
rakterystyczne dla systemów EZD, istotnie odróżniające je od wykonywania 
czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym.

Przesyłki wpływające, podobnie jak w przypadku systemu tradycyjnego, 
rejestruje punkt kancelaryjny. Czynności te wykonywane są jednak bezpo-
średnio w systemie EZD. Nie prowadzi się żadnego dodatkowego rejestru 
w postaci papierowej dla przesyłek wpływających. Rejestrowanie polega na 
przyporządkowaniu do każdej przesyłki określonego zestawu opisujących ją 
metadanych. Podstawą są dane zawarte w treści pisma, wiadomości poczty 
elektronicznej lub dane na kopercie. Metadane mogą być dodawane auto-
matycznie lub mogą być uzupełniane w trakcie załatwiania sprawy. Każda 
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przesyłka otrzymuje w systemie EZD automatycznie nadany identyfikator. 
Jest on unikatowy w całym zbiorze przesyłek wpływających. Rejestr prowa-
dzony jest dla danego roku kalendarzowego16. W przypadku nośników papie-
rowych nadany identyfikator umieszcza się na przesyłce. Można powiedzieć, 
że identyfikator odpowiada numerowi z rejestru przesyłek wpływających sto-
sowanego w systemie tradycyjnym.

Dla dokumentacji nieelektronicznej sporządza się odwzorowania cyfrowe. 
To dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną dowolnej treści za-
pisanej w postaci tradycyjnej17. Jeżeli to możliwe, najlepiej sporządzić peł-
ne odwzorowanie obejmujące wszystkie strony wraz załącznikami i kopertą. 
Można jednak ustalić listę przesyłek, dla których skanowanie całej treści nie 
musi być wykonywane. Odwzorowanie cyfrowe sporządza się z należytą sta-
rannością i jakością techniczną umożliwiającą zapoznanie się z treścią oraz 
jej zrozumienie bez potrzeby sięgania do pierwowzoru papierowego18. Doku-
mentacja nieelektroniczna, dla której sporządzony zostały obraz elektronicz-
ny, przechowywana jest  w składzie chronologicznym. Jest to uporządkowany 
zbiór dokumentacji w układzie wynikającym  z kolejności wprowadzania do 
systemu EZD, tzn.  w układzie według nadanych identyfikatorów. 

Dla odróżnienia dokumentu elektronicznego od dokumentu elektroniczne-
go będącego odwzorowaniem cyfrowym wprowadzone zostało pojęcie natural-
nego dokumentu elektronicznego. To dokument będący od początku swojego 
istnienia zbiorem zapisanym w postaci elektronicznej, możliwym do odczyta-
nia wyłącznie za pośrednictwem odpowiednich urządzeń elektronicznych. Na-
turalny dokument elektroniczny nie ma pierwowzoru w postaci nieelektronicz-
nej. Przesyłki wpływające w formie dokumentu elektronicznego naturalnego 
i odwzorowania cyfrowe wprowadzane zostają do systemu EZD. Punkt kan-
celaryjny dokonuje rozdziału przesyłek wpisanych do rejestru do właściwych 
komórek organizacyjnych lub osób. Właściwość komórek organizacyjnych lub 
osób wynika z podziału zadań i kompetencji w podmiocie. Rozdział przesyłek 
może być realizowany automatycznie w ramach systemu EZD. 

Prowadzący sprawę sprawdza, czy przekazana bezpośrednio lub w dro-
dze dekretacji przesyłka dotyczy sprawy już wszczętej czy rozpoczyna nową 
sprawę. W przypadku sprawy wszczętej przesyłkę dołącza do akt sprawy, 
a w przypadku nowej sprawy rejestruje ją, wybierając właściwą końcową kla-
sę z wprowadzonego do systemu EZD wykazu akt. Jeżeli przesyłka kończy 
sprawę, to znaczy, że osoba ją prowadząca po włączeniu pisma do akt sprawy 
kończy sprawę w systemie EZD. Czynność zakończenia sprawy w systemie 

16 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kan-
celaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych, Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67, Załączniki nr 1 do rozporządzenia, 
§ 13.
17 Tamże, § 2.
18 Tamże, Załączniki nr 1 do rozporządzenia, § 17.
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EZD powoduje przyporządkowanie do sprawy daty jej ostatecznego załatwie-
nia. System EZD pozwala na wygenerowanie spisu spraw19.

Dekretacja przesyłek i akceptacja projektów pism dokonywana jest wy-
łącznie w systemie EZD. Potwierdza się je podpisem elektronicznym w spo-
sób polegający na dołączeniu lub logicznym powiązaniu danych identyfikują-
cych imię, nazwisko i stanowisko osoby dokonującej tej czynności w systemie 
EZD do akceptowanej lub dekretowanej treści wraz z określeniem daty wy-
konywania tej czynności. W trakcie załatwiania sprawy gromadzi się wszel-
kie dokumenty elektroniczne z nią związane. Do akt sprawy w systemie EZD 
dołącza się:
 – przesyłki zarejestrowane
 – notatki służbowe
 – protokoły
 – pocztę elektroniczną
 – projekty pism odrzuconych w toku akceptacji
 – uwagi i adnotacje.

Prowadzący sprawę dba o kompletność metadanych odnoszących się do spra-
wy oraz przesyłek lub pism włączonych do akt sprawy. Nadaje sprawie tytuł, 
wpisuje do systemu EZD metadane dla przesyłek lub pism, jeżeli nie zostały 
określone automatycznie, lub je uzupełnia. Podobnie postępuje w przypadku 
przesyłek przeznaczonych do wysyłki. Uzupełnia dla nich metadane, jeżeli nie 
zostały określone automatycznie20. W systemach EZD szczególnie ważne jest 
czytelne nadanie tytułu sprawy, ponieważ w odróżnieniu od systemu tradycyj-
nego ewidencja kancelaryjno-archiwalna nie odbywa się na poziomie tytułów 
teczek, ale na poziomie tytułów spraw.

Pisma przeznaczone do wysyłki w postaci papierowej tworzy się przez 
wydrukowanie ich ostatecznie zaakceptowanej wersji oraz podpisanie od-
ręczne wydruku. Nie wykonuje się drugiego egzemplarza pisma w postaci 
papierowej. W aktach sprawy w systemie EZD zachowana natomiast zostaje 
ostatecznie zaakceptowana wersja elektroniczna21. Punkt kancelaryjny doko-
nujący wysyłki odnotowuje w systemie EZD sposób wysłania przesyłki, np. 
list polecony lub list priorytetowy, oraz uzupełnia metadane odnoszące się do 
przesyłki, jeżeli nie zostały określone automatycznie lub przez prowadzącego 
sprawę22.

W systemie EZD przejmowanie dokumentacji w postaci elektronicznej do 
„archiwum zakładowego” polega na przejęciu nadzoru nad nią w tym sys-
temie przez przekazanie archiwiście uprawnień komórki organizacyjnej do 
zarządzania dokumentacją w postaci elektronicznej. Dokumentacja spraw 

19 Tamże, § 25-27.
20 Tamże, § 31.
21 Tamże, § 35.
22 Tamże, § 36.
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zakończonych uznana zostaje za dokumentację archiwum zakładowego23. Za-
rządzanie tą dokumentacją przez archiwistę polega na:
 – udostępnianiu dokumentacji tworzącej akta spraw i ich nietworzącej, 
 – przeprowadzaniu procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej, 
 – przeprowadzaniu procedury przekazania materiałów archiwalnych do ar-

chiwum państwowego, 
 – uzupełnianiu metadanych, jeśli jest taka potrzeba. 

Archiwum dokumentów elektronicznych
Elektroniczne zarządzanie dokumentacją pociąga za sobą konieczność 

przekazywania materiałów archiwalnych sporządzonych w formie elektro-
nicznej do archiwów państwowych. Przekazanie powinno nastąpić po dzie-
sięciu latach od ich wytworzenia. Materiały archiwalne należy wówczas prze-
kazać do wskazanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 
archiwum państwowego24. Docelowo będzie nim Archiwum Dokumentów 
Elektronicznych – system teleinformatyczny do zarządzania dokumentami ar-
chiwalnymi w postaci elektronicznej. Dnia 11 maja 2018 roku zawarte zostało 
porozumienie pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Naczelną Dy-
rekcją Archiwów Państwowych o dofinansowaniu projektu „Archiwum Doku-
mentów Elektronicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014–202025.

Przygotowanie materiałów archiwalnych w formie elektronicznej do 
przekazania archiwum państwowemu polega na zapisaniu dokumentów ewi-
dencjonowanych w sposób uporządkowany, w strukturze umożliwiającej au-
tomatyczne wyodrębnienie treści dokumentu26. Przekazywane materiały zapi-
suje się w formacie, w którym były ostatnio przechowywane przez podmiot 
przekazujący. Dopuszczalne formaty określa rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno-
ści, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów telein-
formatycznych. Uporządkowanie materiałów archiwalnych polega na przy-
pisaniu do każdego dokumentu elektronicznego niezbędnych metadanych. Są 
one dołączone do dokumentu lub w nim zawarte. Metadane zapisane zostają 
w formacie XML27. 

23 Tamże, § 37.
24 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu..., § 15.
25 „Archiwum Dokumentów Elektronicznych”, <https://www.archiwa.gov.pl/>.
26 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu..., § 18. 
27 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. 
w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na 
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Materiały archiwalne przekazywane są na podstawie spisu zdawczo-od-
biorczego przygotowanego w postaci dokumentu elektronicznego. Do spisu 
dołącza się informacje zawierające podstawowe dane dotyczące zmian or-
ganizacyjnych, jakie nastąpiły w okresie, z którego pochodzą przekazywane 
materiały archiwalne. Spis zdawczo-odbiorczy również musi mieć postać do-
kumentu elektronicznego28.

Struktura zapisu przekazywanych materiałów archiwalnych powinna skła-
dać się trzech folderów definiowanych jako: Dokumenty, Metadane i Spra-
wy. W folderze Dokumenty należy umieścić przynajmniej jeden dokument 
elektroniczny składający się z jednego lub więcej plików. Folder Metadane 
zawiera pliki z metadanymi opisującymi dokumenty elektroniczne znajdujące 
się w folderze Dokumenty. Każdy dokument elektroniczny musi być opisany 
przez dokładnie jeden plik z metadanymi. Folder Sprawy służy do gromadze-
nia metadanych spraw lub innych grup dokumentów. Każdy dokument musi 
przynależeć przynajmniej do jednej sprawy lub innej grupy dokumentów. 
Nazwa pliku dla metadanych sprawy jest zespoleniem identyfikatora sprawy 
lub innej grupy dokumentów oraz rozszerzenia XML. W celu umożliwienia 
podpisania całej partii przekazywanych materiałów archiwalnych podpisem 
elektronicznym przekazywane materiały archiwalne mogą być spakowane 
w nieskompresowanym pliku zwanym paczką archiwalną29.

Zakończenie
Podsumowując, można powiedzieć, że kancelaria cyfrowa stała się moż-

liwa dzięki systemom klasy EZD pozwalającym na efektywne zarządzanie 
dokumentacją elektroniczną w środowisku wirtualnym. W przyszłości dowie-
my się, które z prezentowanych rozwiązań przetrwają próbę czasu. Można 
jednak z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że już dziś część z nich wyda-
je się archaiczna i wymaga zmiany. Regulacje prawne pochodzące z pierw-
szej dekady XXI wieku traktują nośnik cyfrowy jako powszechne narzędzie 
stosowane do migracji danych. Marginalnie odnoszą się natomiast do ruchu 
sieciowego. Dzisiaj, u progu technologii mobilnej piątej generacji, wydaje 
się to wręcz niezrozumiałe. W prezentowanych rozwiązaniach nie znajdzie-
my również tych, które mogą być oparte na metodach chmurowych. Palącym 
problemem do rozwiązania jest także kwestia narastających składów chro-
nologicznych służących do gromadzenia pierwowzorów odwzorowań cyfro-
wych. Dzisiaj muszą być one przechowywane tak długo, jak długo w systemie 
EZD przechowywane są ich odwzorowania cyfrowe. Wydaje się, że zmiany 

których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych, Dz.U. 2006, 
nr 206, poz. 1519 § 3.
28 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu..., § 18.
29 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. 
w sprawie wymagań technicznych..., Załącznik do rozporządzenia.
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kancelaryjno-archiwalne zachodzące w wyniku powszechnej elektronizacji 
życia codziennego są nieuniknione. Możliwości narzędzi informatycznych 
będą stale wzrastały. Kwestia rozwoju form kancelaryjnych jest wciąż otwar-
tym zagadnieniem. Można zabawić się w futurystę i zaryzykować twierdze-
nie, że kolejny etap rewolucji cyfrowej, która będzie miała swój wpływ na 
postępowanie z dokumentacją, rozpocznie się w momencie upowszechnienia 
sztucznej inteligencji. 

Nowoczesne regały z księgami urzędów stanu cywilnego w magazynie Archiwum 
Państwowego w Lesznie. Fot. A. Bodylska (2019)



20 LAT ODRODZONEGO POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

Powiat leszczyński obchodzi w 2019 r. 20-lecie swej reaktywacji i uzyska-
nia samorządności. 

Teren dzisiejszego powiatu leszczyńskiego przez wieki należał do powiatu 
kościańskiego i ziemi wschowskiej, wyodrębnionej jeszcze przez króla Kazi-
mierza Wielkiego w 1343 r. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 r. obszar ten 
przejęły Prusy. W 1887 r. nastąpiła reorganizacja pruskiej administracji tery-
torialnej, w wyniku której powołany został (wydzielony ze wschowskiego) 
powiat leszczyński z siedzibą w Lesznie. 

Po zakończeniu I wojny światowej w grudniu 1918 r. wybuchło Powsta-
nie Wielkopolskie, które objęło swym zasięgiem znaczącą część powiatu 
leszczyńskiego. Rozejm ustalający linię demarkacyjną podpisano 16 lutego 
1919 r. Leszno pozostało w rękach niemieckich, ale na terenie części powiatu 
leszczyńskiego zaczęła organizować się administracja polska. Już 1 czerwca 
1919 r. na pierwszego polskiego starostę leszczyńskiego powołany został Ta-
deusz Sobeski. Siedzibą starostwa aż do czasu przejęcia Leszna przez wojska 
polskie 17 stycznia 1920 r. była Osieczna. W skład powiatu weszły cztery 
miasta (Leszno, Rydzyna, Osieczna i Święciechowa), 76 gmin wiejskich i 41 
obszarów dworskich. 

W czasie II wojny światowej powiat leszczyński został włączony do 
III Rzeszy. Na przełomie stycznia i lutego 1945 r. ziemie powiatu leszczyń-
skiego zostały wyzwolone spod okupacji hitlerowskiej. Zorganizowano pol-
ską administrację terenową, powołano powiatową radę narodową i wydział 
powiatowy, mianowano pierwszego powojennego starostę Kazimierza Rosz-
kiewicza. Powiat leszczyński funkcjonował do 1975 r., gdy w wyniku reformy 
administracyjnej kraju zlikwidowano wszystkie powiaty, powołując 49 woje-
wództw, w tym m.in. leszczyńskie. 

Powiat leszczyński ziemski z siedzibą w Lesznie reaktywowano z po-
czątkiem 1999 r. W jego skład wchodzi siedem gmin: Krzemieniewo, Lipno, 
Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo i Włoszakowice. Powiaty mają 
ustrój samorządowy – mieszkańcy wybierają radnych, którzy z kolei powołują 
organ wykonawczy – zarząd, ze starostą jako jego przewodniczącym. Pierw-
szym samorządowym starostą powiatu leszczyńskiego był w latach 1999–
2006 Zbigniew Haupt. Od 2014 r. starostą jest Jarosław Wawrzyniak. 

Starostwo Powiatowe w Lesznie
pl. Kościuszki 4B
64-100 Leszno
tel. 65 529 68 00; fax 65 529 68 09
e-mail: starostwo@powiat-leszczynski.pl 
www.powiat-leszczynski.pl
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PROBLEMY OGÓLNE I REGIONALNE ZWIĄZANE 
Z KSZTAŁTOWANIEM ZASOBU ARCHIWALNEGO

Wstęp
Materiały archiwalne zgromadzone w zasobach archiwów państwowych 

stanowią bogate źródło wiedzy o czasach, które przeminęły. Można wśród 
nich znaleźć takie perełki, jak Akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej 
z 1573 roku przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych w War-
szawie czy Akta Braci Czeskich z XVI–XIX wieku znajdujące się w zasobie 
Archiwum Państwowego w Poznaniu. Wymienione obiekty stanowią dowód 
dziedzictwa kultury dokumentacyjnej, która rozwija się w Polsce od przeszło 
tysiąca lat. To również niezaprzeczalny przykład dziedzictwa narodowego. 
Nikt nie ma wątpliwości, jak cenne dla kultury materialnej państwa i narodu są 
te dokumenty. Ich wartość dla wspólnoty międzynarodowej została potwier-
dzona wpisem na międzynarodową listę programu UNESCO Pamięć Świata1. 
W archiwach można również odnaleźć takie ciekawostki, jak pergamin z ko-
mentarzem do retoryki Cycerona z X wieku, który odnaleziony został w Ar-
chiwum Narodowym w Krakowie w roku 20132. Cenne archiwalia stanowią 
zasób każdego archiwum państwowego.

Bogactwo dokumentacyjne zgromadzone w archiwach państwowych służy 
nauce, kulturze, gospodarce narodowej oraz potrzebom obywateli3. Służebny 
charakter zasobu archiwalnego zdefiniowany został w ustawie o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach. Jego udostępnianie stanowi cel nadrzędny 
realizowany przez wszystkie archiwa. Prawo dostępu do materiałów archiwal-
nych przysługuje każdemu4. Wiedzą o tym doskonale wszyscy użytkownicy, 
którzy mieli okazję korzystać ze źródeł przechowywanych w archiwach pań-
stwowych. Świadomość tego, w jaki sposób archiwalia trafiają do archiwów 

1 Międzynarodowa lista programu UNESCO Pamięć Świata, <http://www.unesco.pl/komunika 
cja-i-informacja/lista-swiatowa/> [dostęp: 12.01.2019]. 
2 Niezwykłe odkrycie. Najstarszy pergamin w Polsce znaleziony w archiwum w Krakowie, 
<http:// gazetakrakowska.pl /> [dostęp: 1.07.2013]. 
3 Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r., tj. Dz.U. 2018, 
poz. 217, art. 2. 
4 Tamże, art. 16a.
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państwowych, jaką drogę przemierza dokumentacja aktowa, a dzisiaj również 
elektroniczna, od chwili jej wytworzenia do momentu, kiedy trafia na biurko 
użytkownika archiwum, jak wygląda „cykl życia” dokumentacji nie jest jed-
nak powszechna. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że dokumentacją, 
zarówno tą wytworzoną, jak i powstającą, można zarządzać, w sposób świa-
domy wpływać na proces jej tworzenia, a co za tym idzie, mieć wpływ na 
kształt przyszłego narodowego zasobu archiwalnego.

Łatwo sobie wyobrazić, że akta pochodzące sprzed sześciuset, czterystu, 
dwustu czy stu lat mają bezcenną wartość. Trudniej przychodzi nam jednak 
wyobrażenie, że dokumenty wytworzone współcześnie mogą w przyszłości 
okazać się równie cenne. Powstająca obecnie dokumentacja otacza nas ze-
wsząd, jest przytłaczająca, a jej historyczna wartość często zostaje przesłonię-
ta przez istniejące przerosty biurokratyczne.

Masowość dokumentacji współczesnej
Pisząc o kształtowaniu zasobu archiwalnego, nie sposób nie wspomnieć 

o istocie dokumentacji współczesnej. Jej wzrost ilościowy, obserwowany od 
wielu lat, jest imponujący. Wymiar tego zjawiska ma charakter masowy, wręcz 
produkcyjny i stanowi efekt rosnącej specjalizacji sektora publicznego. Kom-
petencje państwa obejmują kolejne obszary życia społecznego, a co za tym 
idzie, poszerza się również paleta publicznych aktotwórców. Trwającej rozbu-
dowie struktur administracyjnych towarzyszy rozrost stosowanych procedur. 
Nie można też zapominać o intensywnej modernizacji narzędzi biurowych. 
Pojawienie się techniki kserograficznej, wydajnych urządzeń informatycz-
nych i efektywnego oprogramowania tylko zwielokrotniło produkcję doku-
mentacyjną. Dynamika wszystkich wymienionych czynników, które ujawniły 
się w wieku XX, powoduje, że proces masowego narastania dokumentacji 
jest trudny do zatrzymania. Można powiedzieć, że produkcja aktowa stanowi 
istotę współczesnych instytucji publicznych. Konsekwencją opisywanego zja-
wiska jest ciągły wzrost kosztów administracyjnych związanych z zapewnie-
niem miejsca na przechowywanie akt. 

Szybki rozwój biurowości oraz tworzenie nowych podmiotów życia spo-
łeczno-gospodarczego wpływa nie tylko na ilość powstającej dokumentacji, 
ale także na jej różnorodność. Pojawia się więc kwestia oceny powstających 
materiałów, oszacowania ich przydatności praktycznej oraz określenia war-
tości poznawczej, w tym historycznej. Częstym źródłem problemów w tym 
przypadku jest nadmiar informacji oraz ich powtarzalność. Masowa skala do-
kumentacji współczesnej stanowi istotne utrudnienie w poszukiwaniu treści 
aktualnie potrzebnych. 

Narastanie dokumentacji musi odbywać się w sposób zorganizowany i za-
planowany, dzięki czemu można zapobiec negatywnym tendencjom pojawia-
jącym się w przypadku niekontrolowania tego zjawiska. Konieczna jest inge-
rencja w procesy zachodzące u twórców dokumentacji zarówno na poziomie 
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jej tworzenia, jak również na poziomie jej gromadzenia, przechowywania 
i zabezpieczania. Podejmując te działania, nie tylko zapobiegamy wzrosto-
wi kosztów przechowywania dokumentacji, ale również w sposób świadomy 
wpływamy na kształt powstającego zasobu archiwalnego. Zwiększa się także 
wówczas dostępność do istotnych treści i informacji. 

Kształtowanie zasobu archiwalnego powinno prowadzić do wyselekcjo-
nowania dokumentacji o niezaprzeczalnych walorach źródłowych, której 
istotne treści będą uzasadnieniem do trwałego jej przechowywania. Efektem 
ubocznym takiego działania jest świadoma zgoda na utratę informacji mniej 
istotnych stanowiących treść pozostałej dokumentacji. Proces ten przypomina 
zjawisko doświadczane przez każdego z nas. Można je przyrównać do funk-
cji realizowanych przez ludzką pamięć. Nasz umysł nie rejestruje wszystkie-
go, co zostało przetworzone przez nasze zmysły, ale oddziela wspomnienia 
ważne, które zapamiętuje, od całej reszty, która zostaje pominięta. Pamięć 
już na wstępnym etapie odrzuca wiele informacji, uznając je za pozbawio-
ne znaczenia. Ta kluczowa umiejętność ludzkiego mózgu była usprawniana 
przez miliony lat. Dzięki temu człowiekowi łatwiej uchwycić obraz całości 
jakiegoś zagadnienia zamiast analizować niezliczone, nieistotne detale5. Pro-
ces zapominania jest równie ważny jak zapamiętywania, służy do eliminacji 
niepotrzebnych informacji i utrzymania odpowiedniej plastyczności układu 
nerwowego6. Korzystając z tej analogii, można powiedzieć, że kształtując za-
sób archiwalny, formujemy zbiorową pamięć ludzkości zachowaną w doku-
mentach źródłowych, stoimy na straży pamięci zbiorowej zabezpieczonej dla 
przyszłych pokoleń.

Podstawowe kryteria, którymi należy się kierować w procesie kształtowa-
nia zasobu archiwalnego, zostały określone w ustawie o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. Materiałem archiwalnym tworzącym narodowy za-
sób archiwalny będzie każda dokumentacja

[...] bez względu na sposób jej wytworzenia, mająca znaczenie jako źródło 
informacji o wartości historycznej, o działalności Państwa Polskiego, jego po-
szczególnych organów i innych państwowych jednostek organizacyjnych oraz 
o jego stosunkach z innymi państwami, o rozwoju życia społecznego i gospo-
darczego, o działalności organizacji o charakterze politycznym, społecznym, 
gospodarczymi, zawodowym i wyznaniowym, o organizacji i rozwoju nauki, 
kultury i sztuki, a także działalności jednostek samorządu terytorialnego i in-
nych samorządowych jednostek organizacyjnych – powstała w przeszłości 
i powstająca współcześnie7.

5 Ł. Michalik, Pamięć służy nam do zapominania. Naukowcy znaleźli na to dowód, <https://tech.
wp.pl/> [dostęp: 24.09.2017].
6 Zapominanie jest równie ważne jak zapamiętywanie, < http://naukawpolsce.pap.pl/> [dostęp: 
18.03.2014]. 
7 Ustawa o narodowym zasobie..., art. 1. 
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Proces kształtowania zasobu odbywa się w dwóch obszarach: selekcji twór-
ców dokumentacji oraz poprzez wartościowanie akt. 

Selekcja aktotwórców
Selekcja twórców dokumentacji prowadzi do wyodrębnienia podmiotów 

publicznych, państwowych i samorządowych, których dokumentacja stano-
wi źródło informacji o wartości historycznej. Uzasadnieniem wyboru są ran-
ga i rola, którą odgrywa w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym 
czy naukowym ustalony podmiot. Wytypowane jednostki uznane zostają za 
wytwórców materiałów archiwalnych, a gromadzone przez nie archiwalia 
przeznaczone są do trwałego przechowywania. Dokumentacja powstała w po-
zostałych podmiotach gromadzona jest tylko przez określony czas. Po jego 
upływie może zostać zniszczona – nie przewiduje się jej zachowania. 

Kompetencje do prowadzenia tego typu selekcji ustalone zostały w usta-
wie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Twórców materiałów 
archiwalnych ustalają Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w odnie-
sieniu do podmiotów obejmujących działalnością obszar całego państwa oraz 
dyrektorzy właściwych archiwów państwowych w odniesieniu do pozosta-
łych podmiotów8. Archiwa państwowe prowadzą systematyczne rozpoznanie 
możliwych wytwórców materiałów archiwalnych. Objęte są nim podmioty 
publiczne znajdujące się w obszarze właściwości miejscowej każdego archi-
wum9. Rozpoznanie dotyczy także jednostek organizacyjnych, które mogły 
utracić status wytwórcy materiałów archiwalnych10. 

Przy ustalaniu potencjalnych twórców dokumentacji o wartości historycz-
nej ocenia się pochodzenie, typowość i unikatowość aktotwórców. Należy 
w tej ocenie uwzględnić takie czynniki, jak: 
 – funkcje jednostki organizacyjnej,
 – miejsce w ramach struktury administracyjnej i gospodarczej kraju bądź 

regionu,
 – charakter i przedmiot prowadzonej działalności oraz zasięg działania,
 – znaczenie społeczne, gospodarcze i kulturalne jednostki organizacyjnej, 
 – powtarzalność wytwarzanych materiałów archiwalnych,
 – wartość informacyjna dokumentacji,
 – znaczenie historyczne i regionalne materiałów archiwalnych dla dokumen-

towania dziejów kraju lub regionu (politycznych, społecznych, gospodar-
czych, kulturalnych, naukowych),

 – status prawny jednostki organizacyjnej11.

 8 Tamże, art. 33.3.
 9 Zarządzenie nr 2 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 12 lutego 2016 r. 
w sprawie trybu ustalania państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu tery-
torialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych jako jednostek organizacyjnych, w któ-
rych powstają materiały archiwalne, § 3.
10 Tamże, § 4.
11 Tamże, Załącznik nr 3, s. 9.
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Rozpoznanie aktotwórców prowadzone jest na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, takiego jak: statuty, regulaminy, 
rejestry sądowe, dokumenty organizacyjne, plany i programy rozwoju, umowy 
i porozumienia lokalne, międzynarodowe, materiały i publikacje Głównego 
Urzędu Statystycznego, różnego rodzaju opracowania określające np. zasady 
podziału terytorialnego kraju, organizację władz publicznych i ich kompeten-
cje12. Formalnym potwierdzeniem uznania jednostki organizacyjnej za twórcę 
materiałów archiwalnych jest akt ustalenia wydany w drodze administracyjnej13. 

Ustalony podmiot zobowiązany jest do utworzenia i prowadzenia archi-
wum zakładowego, w którym będzie narastał zasób materiałów archiwalnych 
powstających w związku z prowadzoną przez niego działalnością14. Trwałe 
przechowywanie archiwaliów wymaga zapewnienia gromadzenia, przecho-
wywania, ewidencjonowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów ar-
chiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej, tworzących zasób archiwum 
zakładowego15. Akt ustalenia traci moc obowiązującą w przypadku, gdy: 
 – jednostka organizacyjna straciła status wytwórcy materiałów archiwalnych 

na skutek zmian własnościowych, 
 – jednostka organizacyjna trwale zaprzestała działalności, 
 – jednostka organizacyjna straciła status wytwórcy materiałów archiwalnych 

na skutek istotnych zmian w zakresie jej działania, przez co jej dokumenta-
cja przestała mieć charakter materiałów archiwalnych16.

W przypadku pozostałych podmiotów, które nie zostały ustalone jako wytwór-
cy materiałów archiwalnych, powstającą dokumentację gromadzi się w skład-
nicach akt17.

Metody selekcji, o których mowa, dotyczą podmiotów tworzących pań-
stwowy zasób archiwalny. Prawo państwa polskiego do własności materiałów 
archiwalnych powstających w organach państwowych, państwowych jednost-
kach organizacyjnych, organach samorządowych i samorządowych jednost-
kach organizacyjnych, a co za tym idzie, prawo do typowania wytwórców tych 
materiałów nie może budzić wątpliwości18. Z powodów formalno-prawnych 
bardziej złożoną materię stanowi selekcja aktotwórców, którzy nie tworzą 
państwowego zasobu archiwalnego. Państwo nie może rościć sobie prawa do 
materiałów archiwalnych tworzonych w podmiotach prywatnych. Archiwa-
lia powstające w wyniku działalności takich jednostek, jak partie polityczne, 
organizacje spółdzielcze, społeczne i inne niepaństwowe jednostki organiza-
cyjne stanowią ich własność i tworzą ewidencjonowany niepaństwowy zasób 

12 Tamże, Załącznik nr 3, s. 9-10.
13 Tamże, § 3.
14 Ustawa o narodowym zasobie..., art. 35.
15 Tamże, art. 34.
16 Zarządzenie nr 2 Naczelnego Dyrektora..., Załącznik nr 3, s. 9 § 4.
17 Ustawa o narodowym zasobie..., art. 36.
18 Tamże, art. 15.
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archiwalny19. Ingerencja w proces tworzenia, gromadzenia, przechowywania 
i zabezpieczania dokumentacji jest w przypadku tych podmiotów bardzo ogra-
niczona, możliwa jest jednak współpraca z nimi20. W archiwach państwowych 
prowadzony jest wykaz jednostek ewidencjonowanego niepaństwowego za-
sobu archiwalnego. Prowadzi się również rozpoznanie podmiotów, z którymi 
wskazane jest nawiązanie współpracy. Z chwilą trwałego zaprzestania działal-
ności jednostek organizacyjnych ewidencjonowanego niepaństwowego zaso-
bu archiwalnego materiały archiwalne przez nie wytworzone stają się własno-
ścią państwa21 i wchodzą w ten sposób do państwowego zasobu archiwalnego 
oraz podlegają przekazaniu do wskazanego przez Naczelnego Dyrektora Ar-
chiwów Państwowych archiwum państwowego22.

Wartościowanie dokumentacji
Wartościowanie dokumentacji polega na wyborze jednostek archiwalnych 

o istotnym znaczeniu. Wartość treści stanowi argument dla długotrwałego ich 
przechowywania. Dokumentacja, która wykazuje walory źródła o wartości hi-
storycznej, przechowywana jest wieczyście23. Tylko takiej przysługuje miano 
materiału archiwalnego. Dla pozostałej dokumentacji, o znaczeniu jedynie prak-
tycznym, ustalone zostają krótsze okresy przechowywania, po upływie których 
może zostać zniszczona. Określana jest mianem dokumentacji niearchiwalnej, 
a cały proces wartościowania nazywany jest kwalifikacją archiwalną.

Podstawę prawną działań w zakresie wartościowania dokumentacji sta-
nowi art. 5 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Zapisy 
ustawy mówią wprost, że materiały archiwalne powstające w podmiotach 
państwowych i samorządowych przekazywane są do właściwego archiwum 
państwowego. Powinno się to odbywać niezwłocznie po upływie dwudziestu 
pięciu lat od ich wytworzenia. Pozostała dokumentacja może być brakowana 
po upływie okresu jej przechowywania oraz po utracie jej znaczenia, w tym 
utracie wartości dowodowej24. Do tego czasu podmiot, który dokumentację 
wytworzył lub do którego została ona nadesłana, obowiązany jest zapewnić 
odpowiednią jej ewidencję, przechowywanie oraz ochronę przed uszkodze-
niem, zniszczeniem bądź utratą w sposób odzwierciedlający przebieg zała-
twiania i rozstrzygania spraw25.

19 Tamże, art. 42.
20 Tamże, art. 45.
21 Tamże, art. 44.
22 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. 
sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych 
tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny, Dz.U. 2015, poz. 1733 § 2.
23 Ustawa o narodowym zasobie..., art. 3.
24 Tamże, art. 5.
25 Tamże, art. 6.
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Jednym z podstawowych narzędzi stosowanych w procesie kształtowania 
zasobu archiwalnego jest rzeczowy wykaz akt. Jego zadaniem jest klasyfiko-
wanie i kwalifikowanie powstającej w podmiotach publicznych dokumenta-
cji. Ustalone w wykazie akt klasy rzeczowe stanowią podstawę oznaczania, 
rejestrowania i grupowania prowadzonych spraw. Dzięki temu dokumentacja 
podlega podziałowi już na wczesnym etapie jej powstawania, a zasób akto-
wy narasta w z góry zaplanowanym układzie. Na wczesnym etapie określona 
zostaje również jej wartość źródłowa, ponieważ klasy końcowe w rzeczo-
wym wykazie akt odpowiadające tytułom teczek kwalifikowane są do jednej 
z dwóch kategorii archiwalnych. Dokumentacja mająca wartość historyczną 
kwalifikowana jest jako materiał archiwalny (kategoria A). Wartość pozo-
stałego zasobu aktowego ma charakter użytkowy. Jego znaczenie jest ogra-
niczone w czasie. Dokumentacja mająca wartość praktyczną kwalifikowana 
jest jako dokumentacja niearchiwalna (kategoria B), a w rzeczowym wykazie 
akt okreś lone zostają niezbędne okresy jej przechowywania26. Sposób klasy-
fikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitego rzeczowego 
wykazu akt określają kierownicy jednostek organizacyjnych w porozumieniu 
z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych. W tych sprawach na pod-
stawie udzielonego upoważnienia w imieniu Naczelnego Dyrektora występują 
dyrektorzy archiwów państwowych. Wyjątek stanowią:
 – organy gminy i związki międzygminne oraz urzędy obsługujące te organy 

i związki,
 – organy powiatu i starostwa powiatowe,
 – organy samorządu województwa i urzędy marszałkowskie, 
 – organy zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędy obsłu-

gujące te organy.
Dla wyżej wymienionych organów i jednostek rzeczowy wykaz akt ustala 
w rozporządzeniu Prezes Rady Ministrów27.

Rewizja procesu kwalifikacji archiwalnej prowadzona jest na etapie brako-
wania dokumentacji. Jej zniszczenie, w przypadku podmiotów publicznych, 
musi być poprzedzone wydaniem zgody na brakowanie dokumentacji. Zgoda 
stanowi potwierdzenie, że wśród dokumentów przeznaczonych do zniszczenia 
nie występują materiały archiwalne. Uprawniony do wydania takiej zgody jest 
właściwy dyrektor archiwum państwowego28. Na tym etapie z procedury bra-
kowania można wyłączyć dokumentację, której kwalifikacja archiwalna lub 
opis budzą wątpliwości29. Dopiero ekspertyza archiwalna, której zadaniem jest 

26 Tamże, art. 6.
27 Tamże, art. 6.
28 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. 
w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwal-
nych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, Dz.U. 2015, poz. 
1743 § 9.
29 Tamże, § 11.
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określenie wartości dokumentacji, może odpowiedzieć na pytanie, czy można 
ją zniszczyć, czy ze względu na jej wartość źródłową należy ją zachować.

Weryfikacja treści dokumentacji i wybór materiałów mających historyczną 
wartość źródłową odbywa się na podstawie dwóch kryteriów. Są nimi treść 
i stopień koncentracji informacji oraz dawność dokumentacji. Pierwsze z nich 
stosowane jest w celu ustalenia znaczenia ocenianej dokumentacji. Walor ma-
teriału archiwalnego będzie wykazywała dokumentacja, która:
 – odzwierciedla wszystkie ważniejsze wydarzenia w kraju, regionie, woje-

wództwie, powiecie, gminie czy danej instytucji;
 – zachowuje niezbędne dane, z których w przyszłości będzie można korzy-

stać w ważnych celach urzędowych;
 – dokumentuje w sposób syntetyczny zasady organizacji i funkcjonowania 

instytucji istotnych dla kraju bądź regionu.
Drugie z wymienionych kryteriów stanowi regułę, zgodnie z którą im starsza 
dokumentacja, tym większa jest jej wartość archiwalna. Zasada ta oznacza 
również, że nie brakuje się dokumentacji wytworzonej przed rokiem 1951. 
Przyjęcie takiego kryterium wynika ze strat poniesionych przez narodowy za-
sób archiwalny w czasie II wojny światowej. W tym okresie archiwa centralne 
w Warszawie zostały zniszczone blisko w 90%, a zasób Archiwum Państwo-
wego w Poznaniu zmniejszył się o ok. 60%. Podczas procesu wartościowania 
dokumentacji mogą zostać zastosowane również kryteria pomocnicze doty-
czące cech zewnętrznych ocenianych materiałów, sposobu ich wykonania lub 
stanu zachowania. 

Masowość dokumentacji, o której była już mowa, przejawia się również 
w tym, że w dużej części będzie ona dotyczyła podobnych lub zbliżonych 
zagadnień. Przykładem niech będą akta sądowe lub dokumentacja medyczna. 
W przypadku masowo występujących akt stosowana jest metoda zachowania 
reprezentatywności dokumentacji, polegająca na pozostawieniu pewnej ilości 
akt przykładowych stanowiących grup reprezentatywną. 

Kształtowanie zasobu archiwalnego w Archiwum Państwowym 
w Lesznie
Kształtowanie zasobu archiwalnego stanowi istotną kompetencję archi-

wów państwowych. Jego realizacja określona została w ustawie o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach. Zgodnie z art. 28 ustawy do zakresu 
działania archiwów państwowych należy m.in. kształtowanie państwowego 
zasobu archiwalnego. Działalność w tym zakresie wykracza poza tradycyjnie 
rozumianą działalność archiwalną, za którą uważa się gromadzenie, ewiden-
cjonowanie, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczanie i udostępnianie 
materiałów archiwalnych30. Aktywność w obszarze kształtowania zasobu ar-
chiwalnego podejmowana jest także w Archiwum Państwowym w Lesznie. 

30 Ustawa o narodowym zasobie..., art. 23.
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Na przestrzeni wielu lat archiwum w Lesznie prowadziło działania zmierza-
jące do rozpoznania twórców materiałów archiwalnych realizujących zadania 
na obszarze jego właściwości miejscowej. Liczba aktotwórców ciągle się zmie-
nia. Z jednej strony część podmiotów trwale zaprzestawała działalności, z dru-
giej strony pojawiały się też nowe podmioty. Nie bez znaczenia był również 
okres transformacji ustrojowej, kiedy obszar państwowego zasobu archiwal-
nego znacznie się uszczuplił. Za sprawą przekształceń własnościowych wiele 
podmiotów, głównie gospodarczych, przestało stanowić własność państwa. 

Działania związane z rozpoznaniem twórców materiałów archiwalnych 
realizowane są na bieżąco. Obecnie jest to 130 jednostek organizacyjnych. 
Wachlarz prowadzonej przez wytypowane podmioty działalności jest bar-
dzo szeroki. Wśród ustalonych twórców znajdziemy organy kontroli państwa 
i ochrony prawa, organy administracji rządowej w województwie, jednostki 
samorządu terytorialnego, jednostki wymiaru sprawiedliwości, urzędy stanu 
cywilnego, jednostki nauki i oświaty, jednostki kultury, sztuki i ochrony dzie-
dzictwa narodowego, podmioty ochrony zdrowia. Poniższa lista stanowi pre-
zentację wykazu twórców materiałów archiwalnych ustalonych w obszarze 
właściwości miejscowej Archiwum Państwowego w Lesznie31.
 –  Starostwo Powiatowe w Gostyniu
 –  Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu
 –  Urząd Miejski Borku Wielkopolskim
 –  Urząd Miejski w Gostyniu
 –  Urząd Miejski w Krobi
 –  Urząd Gminy Pępowo
 –  Urząd Gminy Piaski
 –  Urząd Miejski w Pogorzeli
 –  Urząd Miejski w Poniecu
 –  Starostwo Powiatowe w Kościanie
 –  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego 

w Kościanie
 –  Urząd Miejski Kościana
 –  I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie
 –  Urząd Gminy Kościan
 –  Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu
 –  Urząd Miejski Śmigla
 –  Urząd Miasta Leszna
 –  Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie
 –  Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie
 –  Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie
 –  Muzeum Okręgowe w Lesznie

31 Wykaz jednostek pod nadzorem Archiwum Państwowego w Lesznie <http://archiwum.leszno.
pl/new/> [dostęp: 7.02.2018].
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 –  Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
 –  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 –  I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie
 –  Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-

wicznego im. 55. Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie
 –  Starostwo Powiatowe w Lesznie
 –  Teatr Miejski w Lesznie
 –  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka 

w Rydzynie
 –  Urząd Gminy Krzemieniewo
 –  Urząd Gminy Lipno
 –  Urząd Gminy Osieczna
 –  Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
 –  Urząd Gminy w Święciechowie 
 –  Urząd Gminy Wijewo
 –  Urząd Gminy Włoszakowice
 –  Starostwo Powiatowe w Rawiczu
 –  Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicz-

nego w Bojanowie
 –  Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu
 –  Urząd Miejski w Bojanowie
 –  Dom Pomocy Społecznej w Pakówce
 –  Urząd Miasta i Gminy Jutrosin 
 –  Urząd Miejski w Miejskiej Górce
 –  Urząd Gminy Pakosław
 –  Urząd Miejski Gminy Rawicz
 –  Urząd Miejski w Kobylinie
 –  Urząd Gminy Przemęt
 –  Urząd Miasta i Gminy w Górze
 –  Urząd Gminy Jemielno
 –  Urząd Gminy Niechlów
 –  Urząd Miejski Wąsosza
 –  Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowej
 –  Urząd Miasta i Gminy Wschowa
 –  Sąd Rejonowy w Gostyniu
 –  Sąd Rejonowy w Kościanie
 –  Sąd Rejonowy w Lesznie
 –  Sąd Rejonowy w Rawiczu
 –  Zakład Karny w Rawiczu
 –  Ośrodek Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o.
 –  Stadnina Koni „Racot” Sp. z o.o.
 –  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 

w Lesznie
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 –  Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie
 –  Archiwum Państwowe w Lesznie
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Bojanowie
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Borku
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Gostyniu
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Górze
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Jutrosinie
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Kobylinie
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Kościanie
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Krobi
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Krzemieniewie
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Krzywiniu
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Lesznie
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Lipnie
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Miejskiej Górce
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Osiecznej
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Pakosławiu
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Pępowie
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Piaskach
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Pogorzeli
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Poniecu
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Przemęcie
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Rawiczu
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Rydzynie
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Śmiglu
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Święciechowie
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Szlichtyngowej
 –  Urząd Stanu Cywilnego w Wąsoszu
 –  Starostwo Powiatowe w Górze
 –  Urząd Stanu Cywilnego we Włoszakowicach
 –  Urząd Stanu Cywilnego we Wschowie
 –  Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
 –  Powiatowy Urząd Pracy w Górze
 –  Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie
 –  Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
 –  Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
 –  Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” w Gostyniu
 –  Dom Kultury w Górze
 –  Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie
 –  Dom Kultury w Rawiczu
 –  Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
 –  Muzeum w Gostyniu
 –  Muzeum Regionalne im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie
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 –  Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu
 –  Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie
 –  Starostwo Powiatowe we Wschowie
 –  Prokuratura Rejonowa w Gostyniu
 –  Prokuratura Rejonowa w Kościanie
 –  Prokuratura Rejonowa w Lesznie
 –  Prokuratura Rejonowa w Rawiczu
 –  Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie
 –  I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza 

Zana we Wschowie
 –  Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 –  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie
 –  Sąd Rejonowy we Wschowie
 –  Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Romana Maciejewskiego 

w Lesznie
 –  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze
 –  II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynaro-

dowymi im. Mikołaja Kopernika w Lesznie
 –  Nadleśnictwo Karczma Borowa
 –  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie
 –  I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
 –  Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu
 –  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie
 –  Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie
 –  Nadleśnictwo Włoszakowice
 –  Nadleśnictwo Góra Śląska
 –  Nadleśnictwo Kościan
 –  Nadleśnictwo Piaski
 –  Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego
 –  Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-

wicznego w Rawiczu
Archiwum Państwowe w Lesznie prowadzi również działania w zakresie 
kwalifikacji akt i brakowania dokumentacji. Wszystkie podmioty działające 
w sferze publicznej, mające swoją siedzibę na obszarze właściwości miejsco-
wej leszczyńskiego archiwum zobowiązane są do wprowadzenia przepisów 
kancelaryjnych. Należy je określić w porozumieniu z dyrektorem Archiwum 
Państwowego w Lesznie. Dotyczy to zarówno twórców materiałów archiwal-
nych, jak i pozostałych podmiotów, które nie mają takiego statusu. Każdo-
razowe niszczenie dokumentacji w tych jednostkach musi być poprzedzone 
wnioskiem o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji. Jest to możliwe 
w przypadku potwierdzenia, że wśród niszczonej dokumentacji nie znajdu-
ją się materiały archiwalne. W razie wątpliwości dyrektor archiwum zarzą-
dza ekspertyzę archiwalną. Liczba aktywnych podmiotów, które znajdują się 
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w tym obszarze działalności leszczyńskiej jednostki, oscyluje w granicach 
pięciuset. W samym roku 2018 uzgodnionych zostało 67 przepisów kance-
laryjnych (instrukcji kancelaryjnych, jednolitych rzeczowych wykazów akt, 
instrukcji archiwalnych lub ich zmian), wydanych zostało 188 zgód na brako-
wanie dokumentacji oraz wykonane zostały 53 ekspertyzy archiwalne32.

Zgromadzony w Archiwum Państwowym w Lesznie zasób obejmujący po-
nad 2 kilometry bieżące dokumentacji to efekt kształtowania zasobu archiwal-
nego prowadzonego w Lesznie od początku lat pięćdziesiątych. Zasób histo-
ryczny archiwum stale narasta. Dzisiaj to 2 kilometry i 150 metrów bieżących 
dokumentacji wytworzonej przez 1134 podmioty33. Materiały źródłowe, które 
go tworzą, stanowią pamięć wspólnoty lokalnej, narodu i świata.

32 Sprawozdanie Archiwum Państwowego w Lesznie za rok 2018.
33 Tamże.



WYSTAWA CZASOWA W MUZEUM OKRĘGOWYM W LESZNIE

Ach śpij kochanie…, Leszczyńskie sypialnie  
w latach 1900–1956

Budynek dawnej synagogi
ul. G. Narutowicza 31
12.06.2019–24.11.2019

To trzecia ekspozycja z cyklu wystaw poświęconych wnętrzom mieszkal-
nym tego okresu, która pozwala na podróż w czasie. Po kuchniach i łazien-
kach przyszedł czas na sypialnie: miejsca wypoczynku i relaksu. Na wystawie 
przedstawiono aranżacje sypialni odzwierciedlających pozycję społeczną, 
majątkową oraz wiek mieszkańców: zamożnej rodziny mieszczańskiej, nie-
zamężnej urzędniczki, ubogiej, kilkuosobowej rodziny. We wnętrzach prócz 
mebli zaprezentowano przedmioty związane z toaletą, bieliznę, ubrania, bi-
żuterię, bibeloty. Walor edukacyjny prezentują reprodukcje z czasopism wnę-
trzarskich pierwszej połowy XX wieku oraz plany konkretnych leszczyńskich 
mieszkań.

www.muzeum.leszno.pl
www.facebook.com/MuzeumLeszno



Barbara Ratajewska 

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOTYCZĄCE 
WYBORÓW CZERWCOWYCH 1989 ROKU 

W ZASOBIE ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO 
W LESZNIE

W 2019 roku obchodzimy 30. rocznicę wyborów parlamentarnych z czerw-
ca 1989 roku. Były one, bez względu na ich ocenę przez różne środowiska po-
lityczne, ważnym etapem transformacji ustrojowej Polski i przemian w całej 
Europie Środkowo-Wschodniej. Do wyborów doszło w wyniku ustaleń ob-
rad Okrągłego Stołu. Trudna sytuacja gospodarcza w kraju oraz fala strajków 
w 1988 roku motywowała władze PRL do szukania kompromisu, przynaj-
mniej z częścią ówczesnej opozycji. Ponadto należy pamiętać, że Związek 
Radziecki pod przywództwem Michaiła Gorbaczowa wprowadzał zmiany nie 
tylko wewnątrz kraju, ale prowadził także inną, bardziej umiarkowaną polity-
kę wobec państw bloku komunistycznego.

W Polsce do negocjacji władz z opozycją solidarnościową doszło w 1988 
roku – 31 sierpnia odbyło się pierwsze spotkanie pomiędzy ministrem spraw 
wewnętrznych gen. Czesławem Kiszczakiem i przywódcą Solidarności Le-
chem Wałęsą. Uczestniczyli w nim również bp Jerzy Dąbrowski oraz sekretarz 
Komitetu Centralnego PZPR Stanisław Ciosek. Kolejne spotkanie Lecha Wa-
łęsy i Czesława Kiszczaka miało miejsce 15 września, a już następnego dnia 
rozpoczęły się rozmowy w szerszym gronie, w których wzięli udział przed-
stawiciele PZPR, ZSL, SD, OPZZ, Solidarności i Kościoła. Prowadzono je 
w ośrodku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w podwarszawskiej Magdalen-
ce. Powzięto decyzję odnośnie do obrad Okrągłego Stołu, które rozpoczęły się 
6 lutego 1989 roku w Pałacu Namiestnikowskim (siedziba Urzędu Rady Mini-
strów) w Warszawie i zakończyły podpisaniem 5 kwietnia 1989 roku porozu-
mienia między stroną rządzącą a opozycją solidarnościową. Uzgodniono m.in. 
przeprowadzenie w czerwcu wyborów parlamentarnych. Wybory posłów nie 
miały być w pełni wolne – opozycja przy założeniu pełnego zwycięstwa mo-
gła zdobyć 35% miejsc w Sejmie. Nowością było odtworzenie Senatu, gdzie 
wybór 100 senatorów był w pełni demokratyczny. 

Rozmowy w Magdalence i obrady Okrągłego Stołu wzbudzały i na-
dal wzbudzają różne odczucia i emocje. Jak pisał prof. Antoni Dudek: „Dla 
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jednych [jest to] budzący szacunek wzór politycznego dialogu i źródło po-
zytywnej inspiracji, dla innych zaś symbol zdrady i zmowy złowrogich sił”1.

Wybory do Sejmu i Senatu przeprowadzono w dwóch turach: 4 i 18 czerw-
ca 1989 roku. Obowiązująca w nich ordynacja wyborcza z 7 kwietnia 1989 
roku potwierdzała w pełni demokratyczny charakter wyborów do Senatu 
i częściowo demokratyczny do Sejmu. Stu senatorów miało być wybranych 
w 49 okręgach wyborczych, pokrywających się z obszarem poszczególnych 
województw. Inaczej było w przypadku wyboru posłów – 425 z nich miało 
zostać wybranych w 108 okręgach. Z góry przeprowadzono podział manda-
tów dla poszczególnych ugrupowań koalicji rządzącej (przydzielono jej 264 
mandaty) oraz dla kandydatów bezpartyjnych (o te mandaty w liczbie 161 
mogli się ubiegać zarówno kandydaci opozycji, jak osoby bezpartyjne wspie-
rane przez koalicję rządzącą). Pozostałych 35 miejsc w Sejmie przeznaczono 
dla kandydatów z tzw. listy krajowej. Aby uzyskać mandat posła lub senatora 
w pierwszej turze głosowania należało uzyskać ponad połowę wszystkich od-
danych w okręgu ważnych głosów. Frekwencja wyborcza w pierwszej turze 
wyborów 4 czerwca 1989 roku nie była zbyt wysoka i wyniosła 62%. Kan-
dydaci Solidarności na posłów uzyskali w pierwszej turze wyborów 160 ze 
161 możliwych do zdobycia miejsc w parlamencie. W wyborach do Senatu 
opozycja solidarnościowa wywalczyła 92 mandaty. Koalicja rządząca nie zdo-
była natomiast ani jednego miejsca w Senacie, a wymaganą większość głosów 
w wyborach do Sejmu uzyskało tylko kilku jej kandydatów. Jednak najbar-
dziej dotkliwy dla obozu władzy był upadek listy krajowej. Druga tura wy-
borów odbyła się 18 czerwca. Przedstawiciel wystawiony przez Solidarność 
zdobył jedyny brakujący mandat poselski, opozycji przypadły zatem wszyst-
kie 161 mandatów przewidzianych dla kandydatów bezpartyjnych. Ponadto 
strona solidarnościowa uzyskała 7 z 8 obsadzanych mandatów senatorskich. 
W Senacie zatem stronę solidarnościową reprezentowało 99 senatorów na 100 
wybranych. 

W województwie leszczyńskim, podobnie jak w całym kraju zarówno ko-
alicja rządząca (pod przywództwem Komitetu Wojewódzkiego PZPR), jak 
i strona solidarnościowa (Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” 
powołał Komitet Obywatelski „Solidarność” Regionu Leszczyńskiego, dzia-
łały także komitety obywatelskie na szczeblu gmin) przygotowywały się do 
wyborów. Województwo leszczyńskie otrzymało okręg wyborczy nr 54. Wy-
bierano w nim 4 posłów i 2 senatorów. Mandat nr 212 był przewidziany dla 
PZPR – ubiegali się o niego: Józef Bąk, Hieronim Nowak i Kazimierz Paszek. 
W wyścigu o mandat nr 213 (dla ZSL) startowali: Krystyna Jachimowska, 
Janusz Maćkowiak i Kazimierz Zdonek. O mandat nr 214 (dla bezpartyjnych) 
walczyli: Tadeusz Cegielski, Adela Dankowska (kandydatka Solidarności), 

1 A. Dudek, Wokół Okrągłego Stołu, <https://dzieje.pl/aktualnosci/prof-antoni-dudek-wokol-
-okraglego-stolu> [dostęp: 25.02.2019].
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Teresa Grząślewicz, Sylwester Jańczak, Marian Juskowiak, Jan Krajka i Mi-
chał Misiewicz. O mandat nr 215 (dla bezpartyjnych) ubiegali się: Henryk 
Hrapek, Marek Jurek (Solidarność), Andrzej Kusztelak, Witold Omieczyński, 
Jacek Pytel, Jan Szczerbal, Bogdan Wróblewski i Regina Zapał. Startowało 
także 14 kandydatów na senatorów: Zenon Chudziński, Włodzimierz Folty-
nowicz, Stefan Grys, Stanisław Andrzej Hoffmann (kandydat Solidarności), 
Michał Jurga, Andrzej Klabiński, Wawrzyniec Kopczyński, Tadeusz Krempa, 
Zbigniew Michał Nawrocki, Jan Olejniczak, Kazimierz Szablewski, Feliks 
Marian Zielnik, Jerzy Zielonka i Antoni Żurawski (kandydat Solidarności). 
Waldemar Handke w książce Solidarność Region Leszczyński 1980–2005 
zwrócił uwagę, że: mimo „«Okrągłego Stołu» i mimo komunistycznych de-
klaracji, w których pełno było «dobrej woli» i «współpracy» władzy z opo-
zycją, policja polityczna gen. Kiszczaka robiła swoje. […] Tak też było 
w województwie leszczyńskim, gdzie SB 11 maja 1989 roku założyła sprawę 
obiektową pod kryptonimem «Organizacja»”2. Założenie sprawy uzasadniano 
koniecznością kontroli komitetów obywatelskich Solidarności, które utworzo-
no w miastach i gminach na terenie województwa3. 

W pierwszej turze wyborów na terenie województwa leszczyńskiego fre-
kwencja wyniosła ponad 70% i była wyższa niż średnia w kraju. Zgodnie 
z obwieszczeniem Okręgowej Komisji Wyborczej w Lesznie w przypadku 
mandatów nr 212 i 213 żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50% głosów 
i niezbędna była dogrywka. Mandaty nr 214 i 215 zostały obsadzone przez 
kandydatów Solidarności – Adelę Dankowską i Marka Jurka. Nie zostały nato-
miast rozstrzygnięte losy mandatów senatorskich. Zgodnie z obwieszczeniem 
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lesznie żaden z kandydatów nie zdobył 
ponad 50% poparcia i rozstrzygnięcie miało nastąpić w drugiej turze, do któ-
rej przeszli: kandydaci Solidarności – Stanisław Andrzej Hoffmann i Antoni 
Żurawski oraz Zenon Chudziński i Jerzy Zielonka4. W wyniku drugiej tury 
wyborów (18 czerwca 1989 roku) mandaty poselskie zdobyli Józef Bąk i Ja-
nusz Maćkowiak. Senatorami zostali natomiast Stanisław Andrzej Hoffmann 
i Antoni Żurawski5. 

Archiwum Państwowe w Lesznie, podobnie jak inne archiwa państwowe 
w Polsce, realizuje liczne zadania związane z gromadzeniem, zabezpiecza-
niem, opracowywaniem i udostępnianiem zasobu archiwalnego. Odgrywa 
ważną rolę w tworzeniu bazy źródłowej dla badań historycznych regionu. 
Uznając znaczenie przełomu 1989 roku we współczesnych dziejach Polski, 
stara się także gromadzić materiały archiwalne dotyczące tych wydarzeń na 

2 W. Handke, Solidarność Region Leszczyński 1980–2005, Leszno 2005, s. 119.
3 Tamże, s. 119-120.
4 Obwieszczenia komisji wyborczych zamieściła „Panorama Leszczyńska” 1989, nr 25 
z 18.06.1989, s. 5.
5 Obwieszczenia komisji wyborczych zamieściła „Panorama Leszczyńska” 1989, nr 26 
z 25.06.1989, s. 4.
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terenie ówczesnego województwa leszczyńskiego. W zbiorze nr 34/247/0 
Zbiór druków ulotnych pod sygn. I-106 znajduje się 41 obwieszczeń dotyczą-
cych wyborów z 1989 roku. Są to m.in. uchwały prezydiów rad narodowych 
w poszczególnych gminach województwa leszczyńskiego z kwietnia 1989 
roku w sprawie numerów i granic obwodów oraz siedzib obwodowych komi-
sji wyborczych. Ponadto znajdują się tam również obwieszczenia z maja 1989 
roku z listami kandydatów na posłów i senatorów wybieranych w okręgu wy-
borczym nr 54 obejmującym województwo leszczyńskie oraz lista kandyda-
tów na posłów wybieranych z krajowej listy wyborczej. W powyżej jednostce 
archiwalnej są także obwieszczenia o wynikach wyborów. 

W tym samym zbiorze druków ulotnych sygnaturami I-109 i I-134 oznaczo-
ne są ulotki i plakaty wyborcze wydane zarówno przez koalicję rządzącą, jak 
i opozycję solidarnościową. Zebrano w sumie ponad 280 plakatów i ulotek wy-
borczych (niektóre w dwóch lub kilku egzemplarzach) – zarówno wydane dla 
całego kraju, jak i lokalne, związane z promowaniem kandydatów do Sejmu 
i Senatu wybieranych w województwie leszczyńskim. Wśród ulotek ogólno-
polskich znajdują się m.in. te z hasłami: „Bądź niezależny – wybierz najlepsze-
go”, „Okrągły Stół – Umowy Zobowiązują. M.F. Rakowski”, „Koalicja Zbudu-
je, Niezgoda Zrujnuje”, „Głosuj na Program Zgody Narodowej”, „Bez koalicji 
nie ma opozycji! Sama opozycja to nie propozycja”, „Nie pójdziemy naprzód 
z głową odwróconą wstecz!”, „Spokój tak! Awantura nie!” czy „Porozumienie. 
Różne zdania – jedna Polska”. W omawianych jednostkach archiwalnych od-
naleźć można także ulotki promujące kandydatów koalicji rządzącej (lub przez 
nią wspieranych) startujących z województwa leszczyńskiego. Są to m.in. 
ulotki kandydatów na posłów (Józefa Bąka, Tadeusza Cegielskiego, Henryka 
Hrapka, Hieronima Nowaka, Witolda Omieczyńskiego, Kazimierza Paszka, 
Jana Szczerbala i Bogdana Wróblewskiego) oraz kandydatów na senatorów 
(Zenona Chudzińskiego, Andrzeja Klabińskiego, Feliksa Zielnika i Jerzego 
Zielonki). Z plakatów i ulotek wydanych przez stronę solidarnościową znajdu-
ją się te z hasłami ogólnokrajowymi (m.in.: „Głosuj na Solidarność – Lech Wa-
łęsa – Wybory ‘89”, „Żeby Polska była Polską 2+2 musi być zawsze cztery”, 
„Jutro wybory. Zachodźże czerwone słoneczko”), jak i promujące kandydatów 
do Sejmu i Senatu wystawionych w województwie leszczyńskim (Adelę Dan-
kowską, Marka Jurka, Stanisława Hoffmanna i Antoniego Żurawskiego).

Interesujący materiał archiwalny związany z wyborami z czerwca 1989 
roku zgromadzono także w zespole nr 34/468/0 Komitet Wojewódzki Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lesznie. Między innymi pod sygn. 
59 znajduje się dokumentacja z XIV plenarnego posiedzenia Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR w Lesznie z 9 maja 1989 roku (przekształconego w Woje-
wódzką Konwencję Wyborczą). Dokonano na niej wyboru kandydatów PZPR 
na posłów i senatorów. W przedstawionym na konwencji referacie podkreśla-
no nową sytuację, w jakiej znalazła się partia i konieczność nowego spojrzenia 
na wybory parlamentarne:
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Za nami kilkumiesięczny okres, który może przejdzie do historii jako okres 
drugiej od 1944 roku rewolucji społeczno-politycznej w Polsce. Partia nasza na 
swym X Plenum KC podjęła zdecydowane decyzje zmieniające strukturę par-
tii, formy jej działania, sprawowania kierowniczej roli w państwie i społeczeń-
stwie. Odrzuciliśmy te formy, które nie sprawdzały się w przeszłości, a które 
powodowały, że Kraj nasz tak często znajdował się na krawędzi wydolności 
politycznej, gospodarczej i społecznej. [...] Nie był to bynajmniej łatwy proces, 
miał i ma on wielu przeciwników, trzeba było przekonać i przekonywać do nie-
go wielu członków partii. Zdecydowana ich liczba zrozumiała istotę propono-
wanych przemian i poparła je. [...] Wyniki „okrągłego stołu” są nam wszystkim 
doskonale znane i przypominanie ich w całości nie jest konieczne – warto jed-
nak przypomnieć dwa podstawowe wyniki: pierwszy to oficjalne uznanie opo-
zycji i rejestracja „Solidarności”, zaś drugi to odbycie w czerwcu 1989 roku 
niekonfrontacyjnych wyborów do Sejmu i swobodnych do nowo utworzone-
go ciała przedstawicielskiego – do Senatu. Wybory do Sejmu i Senatu po raz 
pierwszy od 1947 roku odbywają się z udziałem legalnie działającej opozycji 
i odradzających się ogniw „Solidarności”. Także w naszym województwie do 
wyborów obok tradycyjnej koalicji PZPR, ZSL, SD, stowarzyszeń katolickich 
i bezpartyjnych przystępuje organizująca się leszczyńska „Solidarność”. [...] 
Kampania wyborcza trwa, przed nami, przede wszystkim członkami i ogniwa-
mi Leszczyńskiej Organizacji Partyjnej, dalsze ważne zadania: przede wszyst-
kim stać się musimy ofensywni, a nawet przebojowi w prowadzeniu kampanii 
na własny partyjny rachunek. Śmiało sięgać należy po atrakcyjne nowator-
skie formy oddziaływania na wyborców w prezentowaniu swoich kandydatów 
i „naszych” kandydatów bezpartyjnych, kształtowanie pozytywnych przedwy-
borczych nastrojów. Osobisty udział w kampanii wyborczej każdego członka 
PZPR to zadanie partyjne do wykonania od dziś6.

6 Archiwum Państwowe w Lesznie, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej w Lesznie, sygn. 59, s. 22-30.

 
Plakaty dotyczące wyborów samorządowych 4 czerwca 1989 roku
Źródło: Archiwum Państwowe w Lesznie.
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Wątki kampanii wyborczej 
i oceny klęski PZPR poruszane są 
także w protokołach Egzekutywy 
KW PZPR z 1989 roku (KW PZPR 
w Lesznie, sygn. 120). Obszerną 
(liczącą 46 stron) analizę przebiegu 
kampanii wyborczej do Sejmu i Se-
natu w województwie leszczyńskim 
opracował 20 czerwca 1989 roku 
Wydział Polityczno-Organizacyjny 
KW PZPR w Lesznie (KW PZPR 
w Lesznie, sygn. 525). Wśród przy-
czyn klęski wyborczej podkreś lano 
m.in.: trudną sytuację gospodar-
czo-ekonomiczną i związane z tym 
zniechęcenie społeczeństwa, błęd-
ną ocenę szans wyborczych kan-
dydatów PZPR i koalicji, determi-
nację i zdyscyplinowanie strony 
so lidarnościowej.

Ponadto w zespole Komitet Wo-
jewódzki PZPR w Lesznie pod sygn. 

1003 znajdują się również plakaty i ulotki wyborcze przygotowane przez ko-
alicję (25 sztuk). W zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie jest także 
zespół nr 34/478/0 Wybory do Sejmu i Senatu PRL w województwie leszczyń-
skim, który tworzy 127 jednostek archiwalnych. Są to protokoły głosowania 
na posłów i senatorów w poszczególnych obwodowych komisjach wybor-
czych na terenie województwa leszczyńskiego w 1989 roku.

Kilka zdjęć z wiecu wyborczego zorganizowanego przez Solidarność na 
rynku w Rawiczu (brak daty) archiwum otrzymało w czerwcu 2009 roku od 
Bronisława Lachowicza, jednego z działaczy NSZZ „Solidarność” w Rawi-
czu, internowanego w czasie stanu wojennego, a w 1989 roku zaangażowa-
nego w odtwarzanie struktur związkowych. Znajdują się one w zespole nr 
34/969/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Komi-
sja Koordynacyjna Ziemi Rawickiej (zespół zawiera 4 jednostki archiwalne).

Ostatni zespół archiwalny w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie, 
na który warto zwrócić uwagę w kontekście materiałów dotyczących wybo-
rów z czerwca 1989 roku, to zbiór nr 34/922/0 Jerzy Zielonka – spuścizna 
(dziennikarz „Panoramy Leszczyńskiej”). Pod sygn. 140 znajdują się: zdjęcia 
kandydatów strony koalicyjnej na posłów i senatorów z województwa lesz-
czyńskiego i ich życiorysy, „Biuletyn Informacyjny Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR w Lesznie. Wydanie wyborcze”, kilka ulotek lokalnych kandydatów 
koalicji oraz dwustronicowy informator wyborczy Komitetu Obywatelskiego 

Plakat wyborczy Adeli Dankowskiej 
z wyborów samorządowych 4 czerwca 
1989 roku
Źródło: Archiwum Państwowe w Lesznie.
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„Solidarność” Regionu Leszczyńskiego „Głos Wolny” (wydany przed drugą 
turą wyborów, zachęcający do oddania głosów na kandydatów Solidarności do 
Senatu: Stanisława Hoffmanna i Antoniego Żurawskiego). 

Archiwum Państwowe w Lesznie zebrało zatem całkiem bogaty materiał 
źródłowy związany z wyborami czerwcowymi. Nadal jednak konieczne jest 
jego uzupełnianie, dlatego archiwum zachęca do kontaktu osoby dysponujące 
zdjęciami i innymi materiałami dotyczącymi wyborów w czerwcu 1989 roku 
(np. zdjęciami z wieców wyborczych). Wspólnym wysiłkiem można dołożyć 
kolejne elementy do historycznej opowieści o ważnych wydarzeniach w histo-
rii współczesnej regionu. 



MIEJSKIE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W LESZNIE

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zajmuje się promocją 
i prezentacją sztuki współczesnej oraz edukacją kulturalną.

BWA w Lesznie powstało w 1976 r., w roku 1999 zostało przekształcone 
w Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych. Zapraszamy twórców z Polski oraz 
z zagranicy, reprezentujących różne opcje, nurty i środowiska. Prezentujemy 
wystawy indywidualne i zbiorowe o charakterze problemowym, konceptual-
nym, intermedialnym. Specjalnie skomponowana oferta wystawiennicza ad-
resowana jest do odbiorców w różnym wieku, uwzględniając to, co aktualnie 
dzieje się w sztuce najnowszej.

Stwarzając możliwość bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki, arty-
stami oraz wielostronnej edukacji artystycznej zapraszamy do kreatywnego 
działania, czerpania inspiracji oraz twórczych poszukiwań.

Działalność edukacyjno-oświatowa:
 – spotkania z artystami, kuratorami, krytykami i historykami sztuki, wykła-

dy przybliżające zagadnienia i wiedzę z zakresu sztuki współczesnej,
 – warsztaty i zabawy plastyczne,
 – zajęcia z rysunku dla młodzieży przygotowujące do egzaminów na uczel-

nie i kierunki artystyczne,
 – pokazy filmowe – promocja kina krótkometrażowego (animacje, krótkie 

fabuły, dokumenty, filmy eksperymentalne, teledyski, video art),
 – cykliczne działania o charakterze ogólnopolskim (m.in. Prezentacje, Noc 

Muzeów, Dzień Wolnej Sztuki).

Działalność wydawnicza
Dokumentowanie wystaw i działań organizowanych przez MBWA 

w Lesznie.

Sprzedaż dzieł sztuki oraz usługi
Możliwość zakupu dzieł sztuki z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeź-

by, ceramiki, szkła artystycznego, unikatowej biżuterii artystycznej. Usługi 
w zakresie oprawy prac w ramy i antyramy.

Galeria MBWA Leszno  Galeria MBWA w Ratuszu
ul. Leszczyńskich 5, 64-100 Leszno  Rynek 1, 64-100 Leszno
tel. +48 65 520 51 79 (Galeria)  
tel. +48 65 520 54 27 (biuro)  Galeria Inkubator
www.mbwa.leszno.pl (charakter promocyjny i oferta 
sekretariat@mbwa.leszno.pl  sprzedażowa)
facebook.com/MBWALeszno Leszczyńskie Centrum Biznesu
dyrektor: Marcin Kochowicz ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno



Joanna Baron-Grzesiak

LESZNO I ZIEMIA LESZCZYŃSKA NA ŁAMACH 
„AUS DEM POSENER LANDE” (1906–1915)

Wstęp
Obok niemieckich gazet codziennych ukazujących się w Wielkopolsce 

w XIX wieku, takich jak „Posener Zeitung”, „Posener Tageblatt” czy „Posener 
Neueste Nachrichten”, na przełomie XIX i XX wieku zaczęły ukazywać się 
również czasopisma traktujące m.in. o historii wielkopolskiego regionu, jego 
kulturze i zabytkach. Należały do nich przede wszystkim „Zeitschrift der Hi-
storischen Gesellschaft für die Provinz Posen” (1885–1918) oraz „Historische 
Monatsblätter für die Provinz Posen” (1900–1923).

„Aus dem Posener Lande” (dalej AdPL) ukazywało się raz w miesiącu od 
kwietnia 1906 roku jako liczący osiem lub szesnaście stron dodatek do „Po-
sener Lehrer-Zeitung” i nosiło podtytuł „Illustrierte Monatsschrift zur Pflege 
heimatlicher Interessen”. W lutym 1908 roku AdPL przekształciło się w samo-
dzielne czasopismo pod takim samym tytułem. W trzecim (1908) i czwartym 
(1909) roku istnienia periodyk, wydawany w formacie A-4, ukazywał się dwa 
razy w miesiącu, by od roku piątego (1910) do dziesiątego (1915) swojego ist-
nienia ponownie stać się miesięcznikiem. Periodyk miał numerację stron cią-
głą: rocznie było ich ok. 600. Nieznany pozostaje jednak nakład czasopisma, 
choć można przypuszczać, że krąg czytelników był dość znaczny. Od numeru 
z kwietnia 1912 roku zaczął ukazywać się nawet osobny, bogato ilustrowany 
zdjęciami, czterostronicowy dodatek „Dies und Das aus dem Posener Lan-
de” informujący o najważniejszych współczesnych wydarzeniach. W grudniu 
1915 roku ukazał się ostatni numer AdPL1, które od stycznia 1916 roku zmie-
niło tytuł i jako periodyk „Aus dem Ostlande” wychodziło do czerwca 1919 
roku. 

Redaktorem w dwóch pierwszych latach był księgarz i wydawca Oskar 
Eulitz z Leszna, później (1908–1910) nauczyciel gimnazjalny Paul Beer, rów-
nież z Leszna. Następni redaktorzy związani byli z rejencją bydgoską i byli to 

1 Dokładniejszą charakterystyką periodyku przedstawiłam w artykule „Aus dem Posener Lan-
de”. Niemieckie czasopismo krajoznawcze z lat 1906–1915, „Kronika Wielkopolski” 2003, nr 3 
(107), s. 54-62.
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kolejno: dr Georg Minde-Pouet, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy, 
następnie jego zastępca dr Wilhelm Christiani, historyk literatury dr Richard 
Messeleny i radca budowlany Paul Fischer z Grudziądza. Periodyk zmieniał 
więc dość często swoich redaktorów, ale zupełnie inaczej rzecz się miała 
z wydawcą: czasopismo przez cały czas ukazywało się w Oskara-Eulitz-Ver-
lag w Lesznie – wydawnictwie specjalizującym się w wydawaniu podręczni-
ków szkolnych oraz pomocy naukowych. 

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy miejsce 
ukazywania się periodyku, czyli Leszno, w sposób możliwy do uchwycenia 
miało wpływ na prezentowane w nim materiały. Po przebadaniu dziesięciu 
roczników czasopisma odpowiedź jest negatywna. Niemniej jednak znalezio-
ne artykuły i informacje wydają się interesujące dla współczesnego czytelni-
ka jako dopełniające obraz miasta oraz miejscowości tradycyjnie związanych 
z Lesznem i wchodzących z nim w relacje społeczno-gospodarcze. 

Leszno
Leszno pojawia się na kartach AdPL siedem razy, po raz pierwszy w dru-

gim numerze pisma, gdzie na trzech stronach przedstawiona jest historia mia-
sta. Autor artykułu zatytułowanego po prostu Lissa i.P.2, po zaznaczeniu na 
początku tekstu, że nazwa Leszno nie jest obca osobom duchownym czy też 

2 1/1906/1907, 2, s. 12-14. 

„Aus dem Posener Lande” 1907/1908, rocznik II, z. 1, kwiecień 1907
Źródło: ze zbiorów biblioteki PTPN w Poznaniu.
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nauczycielom, gdyż miasto związane jest z ogólną historią Kościoła i historią 
pedagogiki, podkreśla rolę i znaczenie Leszna jako głównego ośrodka przyj-
mującego wypędzonych z Czech i Śląska protestantów, dla których stało się 
witająca ich z otwartymi ramionami ojczyzną, pisze o założonej przez braci 
czeskich szkole, gdzie późniejszym nauczycielem i rektorem był Jan Amos 
Komeński, oraz wiele pochlebnych słów poświęca samemu Komeńskiemu, 
a zwłaszcza jego nawołującym do tolerancji religijnej dziełom. Przedstawia 
rozwój gospodarczy miasta, tradycje przemysłu sukienniczego i handel wełną. 
Wspomina też o osiedlaniu się w Lesznie i okolicy „kwiatu szlachty polskiej”, 
która wznosiła wspaniałe rezydencje, oraz o tym, że „kiedy lubiący przepych 
wytworni panowie bawili w zamku i jego pięknym ogrodzie, wówczas w mu-
rach Leszna musiało kwitnąć wspaniałe życie”. Nawiązuje także do wielu po-
żarów, z których jednak Leszno zawsze się podnosiło „Wie ein Phöenix aus 
der Asche”. Pisząc o powstaniu kolei i połączeniach kolejowych, autor poru-
sza również kwestię przebudowy dworca, która „ pochłonęło miłą sumkę po-
nad dwu milionów marek”. Pod koniec artykułu Reim traktuje o rozbudowie 
Leszna po 1870 roku, wodociągu poprowadzonym z Zaborowa, planowanej 
budowie kanalizacji i elektrowni, powstawaniu nowych kamienic, wspania-
łych willach i promenadach założonych na miejscu dawnych murów miejskich 
i najładniejszej i najbardziej ruchliwej ulicy Leszna Kaiser-Wilhelm-Str., na-
zywając ją dzieckiem najnowszych czasów. Artykuł zakończony został prze-
miłym stwierdzeniem, że Lesznem także i dziś można się rozkoszować. 

Profesor dr Otto Kurth z Leszna ogłosił natomiast artykuł pt. Ein Münzen-
fund in Lissa3 o monetach znalezionych w Lesznie 16 marca 1908 roku pod-
czas kładzenia rur wodociągowych w ogrodzie dyrektora gimnazjum. Monety 
leżały luzem 30 cm pod powierzchnią ziemi, pierwotnie były z pewnością zro-
lowane i owinięte w kawałek sukna, gdyż wiele z nich było sklejonych ze sobą 
tak mocno, iż z trudem można je było oddzielić. Monety pokryte były silnie 
zielonym nalotem. Po umyciu dało się je – z wyjątkiem czterech – odczytać. 
Było ich w sumie 134, cienkich, jednakowej wielkości srebrnych monet, tzw. 
Dreipölker (czyli 3 połówki grosza), pochodzących z Polski, Brandenburgii, 
Prus, Pomorza, Szwecji, miasta Rygi, które miało wówczas prawo bicia włas-
nych monet oraz z Inflant szwedzkich; większość z lat 1622–1624 oraz kilka 
z 1644 i 1548 roku, stąd przypuszczenie, że najprawdopodobniej ukryte zosta-
ły podczas wojny polsko-szwedzkiej w latach 1655–1660.

Inny wycinek z historii Leszna przybliżył w AdPL pastor kościoła 
św. Krzyża w Lesznie Wilhelm Bickerich, który w artykule Lissa Bedrängniss 
im Jahre 17354 podaje, iż oprócz powszechnie znanych faktów zniszczenia 
Leszna podczas wojny polsko-szwedzkiej w 1656 roku czy też wojny północ-
nej w 1707 roku oraz zniszczenia przez pożary w latach 1767 i 1790 miasto 

3 3/1908, zweites April-Heft, s. 182-183.
4 3/1908, zweites Juli-Heft, s. 296-300.
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spotkał ciężki los również w 1735 roku. Na poparcie tego wymienia listy zna-
lezione w 1908 roku w archiwum kościoła św. Jana w Lesznie, które, jak pisze 
pastor, „przenoszą nas w okres walki o sukcesję tronu w latach 1733–35, kie-
dy po śmierci Augusta Mocnego szlachta polska wybrała królem Stanisława 
Leszczyńskiego”. Autor opisuje ingerencję Habsburgów w sprawy polskie, 
a dokładniej cesarza Karola VI, ale i też Ludwika XV, żonatego z córką Sta-
nisława Leszczyńskiego. Autorem listów jest Christian Sitkovius, duchowny 
gminy reformowanej Leszna. Ich adresatem jest wpływowy Daniel Ernest Ja-
błoński – kaznodzieja na dworze pruskim. Przez ponad pół wieku wstawiał się 
za współbraćmi, kilkakrotnie ratując Leszno podczas wojny północnej przed 
zniszczeniem. Mimo dzielącej ich znacznej odległości, Sitkovius pisywał do 
Jabłońskiego regularnie, relacjonując na bieżąco wydarzenia z miasta, nie-
rzadko prosząc też o radę. Pierwszy list, z 12 marca 1735 roku, wydrukowany 
został w całości, drugi, z 23 marca, we fragmentach. 

Na kartach AdPL znalazł się również artykuł zatytułowany Vom Spielplatz 
des Comenius-Gymnasiums in Lissa5, którego autor, Karl Remus, pisze o pla-
cu zabaw gimnazjum Komeńskiego w Lesznie, a ścislej mówiąc o niezwykłej 
znajdującej się tam rzeczy: fragmencie dawnych murów miejskich o długości 
ok. 70 m i szerokości 3-4 m, obejmującym z dwu stron prostokątny szkolny 
„ogród zabaw”, który w połączeniu z dość sporą liczbą rosnących tam drzew 
i krzewów stał się ulubionym miejscem zabaw w rycerzy, rozbójników czy 
myśliwych. Remus jest zdania, że i inne szkoły należy zachęcać do tworzenia 
podobnych placów, gdyż tego typu gry i zabawy są bardzo ważne dla rozwoju 
mięśni i to nie tylko tych ćwiczonych podczas chodzenia, lecz również tych, 
które przydają się później w wojsku.

Obszerna, bardzo ciekawa i dostarczająca wielu informacji jest drukowana 
w czterech fragmentach, licząca łącznie 13 stron praca Paula Beera Das Lis-
saer Straβennetz und seine Namen6 na temat powstawania sieci ulic w Lesznie 
i kształtowania się ich nazw na przestrzeni lat. W czwartej części autor porusza 
również kwestię nazwy Leszna i wyjaśnia określenie Lissa i.P. P[aul]B[eer] 
jest również autorem ciekawego tekstu pt. Zu unsern Bildern7 umieszczone-
go w rubryce „Informacje drobne”. Jest to komentarz do zdjęć zamieszczo-
nych w czasopiśmie, do których nie ma oddzielnych artykułów. Dowiadujemy 
się o nowym hełmie, jaki otrzymała w 1910 roku wieża kościoła św. Krzyża 
w Lesznie. Tekst ten przedstawia także krótkie, lecz burzliwe dzieje kościoła 
oraz informację, że model wieży wykonał w 1743 roku Karl Martin Frantz, 
kierujący wówczas również budową zamku w Rydzynie. Model gipsowy, któ-
rego zdjęcia opublikowane zostały po raz pierwszy właśnie w numerze AdPL 

5 3/1908, zweites Juli-Heft, s. 310.
6 4/1909, erstes Februar-Heft, s. 51-54, zweites Februar-Heft, s. 74-76, erstes März-Heft, s. 97-
99 zweites März-Heft, s. 118-120. 
7 5/1910, 11, s. 554. 
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(s. 517), pokazuje plany, nieznanego niestety, ale zdecydowanie genialnego 
budowniczego.

Kolejny epizod z dziejów Leszna przedstawił Theodor Wotschke w arty-
kule König Friedrich Wilhelms II. Begrüβung in Meseritz und Lissa8. Opisuje 
w nim wizytę króla Fryderyka Wilhelma II w Międzyrzeczu i Lesznie. Fryde-
ryk Wilhelm II rozpoczął ją 9 października 1793 roku w Międzyrzeczu, a po 
odwiedzeniu 10 października Poznania gościł 14 października we Wschowie, 
by 15 dotrzeć do Leszna. Wotschke przedstawia całą wizytę w bardzo barw-
ny sposób: powitanie Fryderyka najpierw przez grupę mieszczan i oddział 
Kozaków, którzy wyjechali królowi naprzeciw, by go eskortować do miasta, 
następnie przywitanie króla wystrzałami z armatek na przedmieściu wschow-
skim przy specjalnie zbudowanej na tę okazję honorowej bramie, dalej eskortę 
przez cech piekarzy do bramy wschowskiej, kolejną bramę honorową, gdzie 
król ponownie przywitany został wystrzałami z armatek. Honorowany był tym 
razem przez ojców miasta, radę miejska i sąd ławników, a mieszkańcy utwo-
rzyli po dwóch stronach drogi szpaler. Towarzyszyły temu mowy i okrzyki 
„Witaj królu i ojcze” na rynku, a 12 ubranych na biało dziewcząt, przepasa-
nych różowymi szarfami, z mirtowymi wiankami na głowie, sypało kwiaty. 

8 10/1915, 9, s. 411-413.

Model i szkic wieży kościoła św. Krzyża w Lesznie, AdPL, 5/1910, 11, s. 517
Źródło: ze zbiorów biblioteki PTPN w Poznaniu.
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Po dojściu pochodu do bramy rydzyńskiej, gdzie również zbudowano hono-
rową bramę i strzelano z armatek na wiwat, eskortowano króla aż do lasku 
rydzyńskiego przez grupę mieszczan na koniach oraz oddział Kozaków.

Wschowa 
Jeszcze rzadziej, bo tylko trzy razy pojawia się na kartach AdPL Wschowa. 

J. Wiegand opisuje w artykule Drei Fraustädter Bürgerhäuser als Beispie-
le für drei verschiedene Geschmacksrichtungen9 trzy domy mieszczańskie, 
chcąc na ich przykładach ukazać różne style architektoniczne. Autor poka-
zuje rycinę szerokiej na trzy okna kamieniczki z 1689 roku znajdującej się 
przy Predigerstr. 5 oraz dwie fotografie: dużego wolnostojącego domu typu 
dworkowego z ok. 1790 roku przy Glogauerstr. 22 oraz czynszowej kamienicy 
z końca XIX wieku przy Breitestr. Bardzo ciekawy jest drugi artykuł dotyczą-
cy Wschowy a opisujący dzieje reformacji i kontrreformacji. Przygotowany 
przez Hugona Moritza tekst Reformation und Gegenreformation in Fraustadt, 
wydrukowany w dwóch częściach10, opisuje życie religijne we Wschowie od 
okresu jeszcze przedreformacyjnego, następnie szczegółowo okres reforma-
cji, aż do 1908 roku włącznie. Natomiast zupełnie innego rodzaju jest trzeci 
wschowski artykuł, gdyż znajdujemy w nim opisane nie zabytki czy historię, 
ale gry i zabawy z okresu dzieciństwa. Tajny radca Rudolph Heinrich w Spiele 
der Jugend, besonders in Fraustadt11 przytacza różnego rodzaju wierszyki, 
rymowanki i wyliczanki z młodych lat kiedy mieszkał we Wschowie, a z za-
pamiętanych zabaw opisuje tę w Amora (Amor-Spiel) – dzieci stoją w kółku, 
podczas gdy w środku chodzi bóg miłości Amor z poduszką w ręku i mówiąc 
rymowankę, zatrzymuje się przed swą wybranką, kładzie przed nią poduszkę, 
razem klękają i się całują. 

Rawicz
Rawiczowi poświęcono dwa artykuły. Pierwszy zatytułowany Aus der 

Vergangenheit der Stadt Rawitsch12, zapoznający czytelnika z historią miasta, 
w którym autor Heinrich Weiβ opowiada dzieje Rawicza na podstawie różnych 
opracowań, historyjek i opowiastek, jak również pojedynczych wiadomości 
z gazety „Rawitscher Zeitung”, co w efekcie końcowym sprawia, że historia 
Rawicza opowiadana od czasów najdawniejszych po współczesne przeplata się 
z elementami ze świata baśni i fantazji. W tym historycznym rysie przedstawio-
na została równie entuzjastycznie jak w opisie z Leszna wizyta króla Fryderyka 
Wilhelma II w Rawiczu, także i tutaj owacyjnie witanego przez mieszkańców 
w przystrojonym na tę okazję mieście, gdzie, znów podobnie jak w Lesznie, 

 9 3/1908, erstes Oktober-Heft, s. 411-413.
10 3/1908, zweites Mai-Heft, s. 21-23 oraz erstes Juni-Heft, s. 237-240.
11 5/1910, 4, s. 166-168.
12 8/1913, 1, s. 9.
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młode kobiety sypały kwiaty, a burmistrz na cześć króla wydał specjalny bal. 
Jedynie mieszczące się na połowie strony zakończenie autor pisze niejako od 
siebie, zaczynając od pożaru w 1801 roku, ubolewając bardzo nad rokiem 
1806, który „przyniósł białego orła” i pisząc z radością, że „dzięki Bogu rok 
1815 przywrócił na wieczność czarnego orła pruskiego”. Na koniec Weiβ 
chwali czasy współczesne, które przyniosły budowę dróg, kolei, wodociągów, 
całkowitej kanalizacji, a więc pojawienie się nowoczesnych domów z wszel-
kimi wygodami, rozwój nowego przemysłu w miejsce wymarłego przemysłu 
sukienniczego oraz powstanie szkół dla chłopców i dziewcząt. Autor z dumą 
podkreśla, że „niedługo ulice miasta rozbłysną elektrycznym światłem”. 

Drugi przyczynek traktujący o Rawiczu13 to artykuł pt. Zum Brande der 
evangelischen Kirche in Rawitsch am 25.April 1915. Rozpoczyna się on od 
detalicznego przedstawienia pożaru kościoła ewangelickiego w Rawiczu, któ-
ry miał miejsce 25 kwietnia 1915 roku. Rektor Merschel opisuje niemalże 
godzina po godzinie drogę rozprzestrzeniania się ognia, nieudane próby ga-
szenia przez straż pożarną, podaje, co i kiedy spłonęło, a co udało się ura-
tować. W dalszej kolejności autor przytacza historię gminy ewangelickiej 

13 10/1915, 8, s. 363-378.

Pożar kościoła ewangelickiego w Rawiczu 25 kwietnia 1915 r., AdPL, 10/1915, 8, 
s. 368
Źródło: ze zbiorów biblioteki PTPN w Poznaniu.
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i jej kościołów, począwszy od roku 1638, czyli powstania miasta i otrzyma-
nia przywileju wolności religijnej, pozwolenia na budowę kościoła wyzna-
nia augsburskiego, pozwolenia na wzniesienie szkoły (w tekście jest mowa 
o akademii), opisując dalej budowę pierwszego kościoła i jego zniszczenie 
w czasie pożaru w 1707 roku spowodowanego spaleniem miasta przez woj-
ska rosyjskie, odbudowę i związane z tym problemy aż do roku 1729 – daty 
poświęcenia kościoła. Autor wylicza również wydatki na odbudowę kościoła, 
materiały i robociznę, począwszy od kosztów za prace murarskie, ciesielskie, 
stolarskie, ślusarskie itd., na kosztach rusztowania kończąc. Następnie opisuje 
pożar miasta z 1801 roku, kiedy to świątynia, niedługo służąca mieszkańcom, 
ponownie spłonęła i bardzo dokładnie kolejną jej odbudowę, wyposażenie, 
a nawet napisy znajdujące się na dzwonach. Ostatnią część artykułu stanowi 
relacja z 25 czerwca 1908 roku z uroczystości ponownego poświęcenia odbu-
dowanego kościoła, którym gmina także nie cieszyła się zbyt długo, gdyż to 
właśnie ten kościół spłonął 25 kwietnia 1915 roku. Na uwagę zasługują z pew-
nością zdjęcia (ich jakość – ponad sto lat temu) zrobione podczas pożaru.

Śmigiel
Śmigiel raz tylko pojawia się na kartach czasopisma, w drugim roku uka-

zywania się AdPL, jeszcze jako dodatku do „Posener Lehrer-Zeitung”. Autor 
artykułu o Śmiglu14, podpisany jedynie jako Marx., opisuje w chronologiczny, 
dość interesujący sposób dzieje miasta, jego rozkwit i upadek gospodarczy, 
za co w głównej mierze obwinia Rosję, która przez zamknięcie w 1822 roku 
granic i wprowadzenie dużych ceł doprowadziła do niemal wymarcia handlu, 
a to z kolei spowodowało całkowite zniszczenie sukienników i tkaczy, których 
w Śmiglu było do tego czasu 115, w Bojanowie 248, a w Rawiczu 327. Dość 
dużo miejsca autor poświęca także zarazie z 1709 roku, która zabrała 2000 
osób, wspominając jako rzecz ciekawą, że burmistrz miasta kazał wówczas 
warzyć bardzo silne piwo i rozdawać je mieszkańcom. Wspomina biskupa An-
drzeja z Bnina jako budowniczego kościoła farnego w 1439 roku oraz właści-
ciela miasta Rozdrażewskiego, który w 1605 roku wprowadził w Śmiglu wol-
ność wyznaniową, co spowodowało budowę kościoła ewangelickiego, a także 
osiedlenie się w mieście innych sekt, jak np. sekty nowych arian, którzy mieli 
swój własny kościół przy rynku i duchownego. Autor pisze też o przepięk-
nej okolicy, pagórkowatym terenie i lasach oraz o czterech starych dębach, 
którego największy pień z trudem objąć może czterech mężczyzn. Przedsta-
wia również Śmigiel jako miejsce znane przede wszystkim z 99 wiatraków 
(setnego – jak głosiła legenda – nie wolno było budować, gdyż wówczas za-
wsze jakiś inny padał ofiarą ognia) oraz z trwających od XV wieku tradycji 
warzelniczych i produkcji dobrego piwa, zawdzięczającego smak wodzie ze 
znajdującego się w środku miasta źródełka, wodzie, która we wcześniejszych 

14 Jg. II, Nr. 12, Februar 1908, s. 11-12.
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okresach uchodzić miała za leczniczą. Może to z tego właśnie powodu już 
w 1576 roku ówcześni właściciele miasta zezwolili na budowę wodociągu 
zasilającego miejskie studnie i domy. Na jego pozostałości natrafiono w 1902 
roku przy kładzeniu rur z gazem. Autor wspomina również o naprawie ulicz-
nego bruku i chodników, a także o powstawaniu pięknych domów. Wszystko 
to razem składa się na miły obraz miasteczka. 

Lubiń
W jednym z numerów spotykamy również bardzo obszerny artykuł zatytu-

łowany Die Kolonisationstätigkeit der ehemaligen Benediktinerabtei Lubin im 
13. und 14. Jahrhundert15 autorstwa Josepha Paecha. Tekst traktuje o Lubiniu, 
a dokładniej tylko o działalności kolonizacyjnej opactwa benedyktynów z Lu-
binia, gdyż na dziesięciu stronach nie znajdujemy niestety ani jednej infor-
macji o kościele i jego pięknym, zabytkowym wnętrzu czy wyposażeniu, czy 
też o samym klasztorze. Autor przedstawia najpierw szczególną sytuację dóbr 
klasztornych w XIII wieku, dość rozproszonych, jako że w głównej mierze 
pochodziły z darowizn i trudno było nimi gospodarować, co skutkowało m.in. 
niezbyt wysoką ich rentownością. Zmiana stosunków gospodarczych nastą-
piła dopiero na skutek kolonizacji niemieckiej, której siłą przewodnią w Pol-
sce były klasztory; autor bardzo dokładnie opisuje różne nadania przywilejów 
książęcych dla dóbr klasztornych, klasztornych wsi i miasteczek Krzywinia 
i Włoszakowic, lata zwolnień od podatków, wymienia kilku opatów, przytacza 
imiona kilku sołtysów i wójtów, pisze o dziesięcinach i pańszczyźnie, często 
podając nawet dokładną liczbę łanów. A wszystko to począwszy od połowy 
XIII wieku na wieku XIV kończąc, kiedy to napływ ludności niemieckiej na 
tereny polskie był już znacznie słabszy. 

Bojanowo
Na kartach AdPL znalazły się również dwa artykuły o Bojanowie. W pierw-

szym z nich, zatytułowanym Geschichte der Stadt Bojanowo16, przedstawiona 
została przez R. Baumhauera historia miasta od XVII wieku, choć wspominany 
jest również z wielkim szacunkiem założyciel Stanisław Bojanowski. Z arty-
kułu dowiedzieć się można o rozwoju przestrzennym miasteczka, pożarach, 
zarazach, które zabierały mnóstwo mieszkańców, jak np. w 1737 roku, kiedy 
od maja do września każdego dnia grabarz chował po 7 osób, o panującej w la-
tach 1811–1814 tzw. rosyjskiej chorobie, czyli tyfusie, który również zebrał 
ogromne żniwo, o tym, że miasteczko nie zostało oszczędzone przez wojny 
i głód, a rok 1815 był szczególnie trudny, gdyż w Bojanowie na przemian „go-
ścili” Polacy, Francuzi, Rosjanie, Włosi, Brandenburczycy, Bawarczycy, Pru-
sacy, Westfalczycy i Sasi, wszyscy żądając koni, kwater, żywności i pieniędzy. 

15 5/1910, 9, s. 417-426.
16 3/1908, erstes August- Heft, s. 320-325.



168 Joanna Baron-Grzesiak 

Jednak Bojanowo za każdym razem szybko się podnosiło z tych klęsk, a było to 
możliwe dzięki ożywionemu handlowi i przemysłowi sukienniczemu, którym 
to kres położyła Rosja, wprowadzając granicę celną, co spowodowało, że w la-
tach 1820–1829 wiele rodzin przeniosło się do zaboru rosyjskiego. Autor pisze 
również o wielkim pożarze miasta 12 sierpnia 1857 roku stanowiącym cezurę 
w historii Bojanowa; sam autor był świadkiem tego pożaru, liczył wówczas 
dziewięć lat i siedział w owe środowe popołudnie w domu, odrabiając zadanie 
domowe. Gdy usłyszał krzyki, wybiegł przed dom i obserwował piekło, jakie 
się rozpętało; pamięta przede wszystkim przerażające krzyki ludzi usiłujących 
ujść cało z żywiołu. Autor podaje też, że z wszystkich ówczesnych pruskich 
prowincji przychodziła pomoc zarówno rzeczowa (w postaci ubrań, materia-
łów budowlanych, żywności), jak i finansowa. Najbardziej szczodrzy okazali 
się mieszkańcy Śląska i Brandenburgii – Bojanowo miało otrzymać wówczas 
pomoc pieniężną w wysokości 115 655 talarów, z czego sam dyrektor gene-
ralny poczty z Berlina [Heinrich] Schmückert ofiarować miał 24 414 talarów 
3 srebrne grosze 8 fenigów, dlatego też kilka lat po pożarze wystawiono mu 
na rynku w Bojanowie pomnik, który stanął na miejscu ratusza. Do tego sa-
mego pożaru nawiązuje artykuł Alte Bürgerhäuser in Bojanowo17. Jego autor, 
Tobias Erich, kierownik preparandy, ubolewa, że podczas pożaru 12 sierpnia 

17 8/1913, 7, s. 300-301.

Rynek w Bojanowie z nieistniejącym już dziś pomnikiem Schmückerta, AdPL, 3/1908, 
erstes August-Heft, s. 323
Źródło: ze zbiorów biblioteki PTPN w Poznaniu.
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1858 roku18 spłonęło prawie całe Bojanowo i podaje, że głównym powodem, iż 
jeden pożar strawił prawie całe miasteczko było: 350 domów, wśród nich także 
te najstarsze, pamiętające jeszcze czasy powstania Bojanowa, a także ratusz 
i kościół, to, że dachy domów pokryte były drewnianymi gontami, co w po-
łączeniu z sierpniowym upałem i niewystarczającą w tych warunkach liczbą 
sprzętu gaśniczego nie pozwoliło na opanowanie żywiołu. Po pożarze dachy 
50 ocalałych domów pokryto w większości papą. Domy te były niskie i każ-
dy wyższego wzrostu, wchodząc, musiał się mocno schylać. Wejście do domu 
ozdobione było zazwyczaj prostym rzeźbionym motywem, a dzielone na dwie 
części drzwi, tzw. Gatter [gattern = gapić się; przyp. autora] pełniły zazwyczaj 
jeszcze jedną funkcję: górną część można było otworzyć i było ona wówczas 
niejako oknem, podczas gdy dolna pozostawała zamknięta i zapobiegała wy-
bieganiu na ulicę małych dzieci czy też ptactwa domowego. Sień domu służyła 
też przeważnie za warsztat pracy, gdyż było tam najwięcej światła. Ponieważ 
do czasów autora zachowało się już tylko pięć takich domów, gdyż w ich miej-
sce budowano kamienice czynszowe, to autor nawołuje w swoim artykule do 
zachowania chociażby jednego i urządzenia w nim, na wzór chłopskich chat na 
terenie Łużyc, np. Heimatmuseum, gdyż taki stary dom lepiej obrazuje czasy 
sprzed 250 lat niż jakakolwiek historyczna rozprawa. 

Zamki i pałace na ziemi leszczyńskiej
W AdPL znaleźć można również artykuły poświęcone całej Wielkopolsce 

lub też wybranym jego częściom. Jeden z nich opisuje wielkopolskie zamki. 
Artykuł inspirowany został zapewne nowo zbudowanym i w sierpniu 1910 
roku uroczyście poświęconym zamkiem cesarza Wilhelma II w Poznaniu. Już 
w sierpniowym numerze znaleźć można najpierw artykuł dotyczący samego 
zamku19, a następnie tekst przedstawiający ponad 20 pałaców i zamków z te-
renu całej prowincji poznańskiej20. Z interesującego nas terenu przedstawione 
zostały cztery.

Ze starszych zamków będących niegdyś siedzibą starosty, obok poznań-
skiego, wymieniony jest także zamek we Wschowie, który znajdował się po 
wschodniej stronie murów miejskich, stanowiąc ich integralną część. Od cza-
su przejścia pod panowanie Prus był on siedzibą kancelarii, jak również od 
dłuższego czasu więzienia sądowego. Autor podaje także, że w najbliższej 
przyszłości ma go zastąpić nowy budynek sądu rejonowego.

Kolejnym zamkiem na ziemi leszczyńskiej wymienionym w tym artykule 
jest ten w Osiecznej, opisany jako imponująca budowla, położona pięknie nad 
jeziorem, wielokrotnie rozbudowywana i przebudowywana, również przez 

18 Autorzy obydwu artykułów podają tę samą datę dzienną pożaru: 1 sierpnia, natomiast różniące 
się o jeden rok daty: 1857 i 1858; zgodnie z kalendarzem środa przypadała 1 sierpnia 1857 roku, 
w 1858 roku był to czwartek. 
19 W. Rothes, Das Kaiserschloβ zu Posen, AdPL, 5/1910, 8, s. 347-348.
20 P. Beer, Burgen und Schlösser im Posner Lande, AdPL, 5/1910, 8, s. 357-373.
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ówczesnego właściciela – szambelana króla pruskiego [Heinrich] von Hey-
debrand und Lasa. Jako najbardziej interesującą rzecz w zamku wymieniono 
portal z piaskowca z kolumienkami w stylu toskańskim i bogatą ornamentyką. 

W artykule znajdujemy również dość obszerny opis będącego własnością 
państwa pruskiego zamku w Rydzynie, określanego mianem cennego klejno-
tu. Przedstawiona została historia budowy zamku, jego wymiary, wymieniana 
jest oranżeria i sala teatralna, dziedziniec honorowy. Podkreślono także pięk-
no sztukaterii, a przede wszystkim ogromne bogactwo i przepych. 

Ostatnim z przedstawianych obiektów z okolic Leszna jest należący 
wówczas do hrabiego [Maksymiliana] Mielżyńskiego pałac w Pawłowicach. 
Z dumą podkreślony został fakt, że budowniczym tego eleganckiego pałacu 
był Karl Gotthard Langhans, znany niemiecki architekt i twórca Bramy Bran-
denburskiej w Berlinie. Rydzyna pojawia się w AdPL już wcześniej w osob-
nym artykule Die Zukunft des Fideikommisses Reisen autorstwa Georga Rolfa 
z Leszna21, w którym poruszono kwestię niewiadomej przyszłości majoratu 
i zawiłości prawnych, jakie zrodziły się dla ordynacji po śmierci synów księ-
cia Antoniego Sułkowskiego. 

Kościoły protestanckie
Pastor Wilhelm Bickerich porusza w swoim bardzo skrupulatnym opraco-

waniu Denkmäler evangelischer Vergangenheit in katholischen Kirchęn des 
Posener Landes22 kwestie zabytków ewangelickich, które znalazły się w po-
siadaniu Kościoła katolickiego w okresie kontrreformacji. Były to nie tyl-
ko same budynki, ale i też wyposażenie kościołów, wraz z pozostałymi tam 
zabytkowymi ewangelickimi epitafiami i nagrobkami, a przede wszystkim 
sprzęt liturgiczny i dzwony. 

Recenzje
Oprócz artykułów tematycznych na łamach AdPL z czasem zaczęły się 

pojawiać także recenzje książek. Publikowane były w rubryce zatytułowanej 
„Bücherschau”, czyli przegląd nowości wydawniczych. Był to krótszy, choć 
czasami i całkiem spory, opis książki i opinia, czyli coś na kształt recenzji. 
Rubryka ta służyła popularyzacji książek i stanowiła przegląd wydawnictw, 
które – jak cały periodyk – dotyczyły całej prowincji poznańskiej, ale i tutaj 
znaleźć można kilka pozycji z interesującego nas terenu. Pisano o nich raczej 
pozytywnie niż negatywnie.

Paul Beer pisze23 w bardzo pochlebnych słowach o pozycji zatytułowanej 
Lissa und Herrnhut. Ein Beitrag zur Geschichte des Pietismus in der Pro-
vinz Posen napisanej przez Wilhelma Bickericha, pastora z kościoła św. Jana 

21 4/1909, zweites März-Heft, s. 109-112.
22 7/1912, 9, s. 404-408; 7/1912, 1, s. 535-544.
23 3/1908, erstes September-Heft, s. 371.
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w Lesznie, a szkicującej dzieje pietyzmu w Lesznie i w Ochranowie. Również 
P[aul] B[eer] obszernie przedstawia24 broszurę napisaną przez tego samego pa-
stora będącą interesującym przyczynkiem do historii kościoła braci czeskich, 
opublikowaną w wydanym w 1908 roku zeszycie Zur Erinnerung an die Ge-
neral – Kirchenvisitation in den Gemeinden der evangelischen Unität na pa-
miątkę generalnej wizytacji kościelnej w gminach kościoła reformowanego 
w okresie od 4 do 11 maja 1907 roku oraz drugą pozycję, również autorstwa 
pastora Bickericha: Der Auszug der Böhmischen Brüder und die Gründung 
unserer Gemeinde, przedstawiającą historię braci czeskich od opuszczenia 
przez nich Czech w 1548 roku, poprzez przybycie do Leszna i osiedlenie się 
w Lesznie i jego okolicach, zamieszczoną w Jahrbüchlein der ev.-reform. 
Johannisgemeinde. Lissa i.P.9 Jahrgang. 1908. Wydarzenie to przypominać 
miało święto ludowe obchodzone do połowy XIX wieku w dzień św. Samuela, 
czyli 26 sierpnia.

Pochodzący z Leszna profesor Karl Graeter przedstawia25 wydaną w Byd-
goszczy w 1910 roku książeczkę z historiami i powieściami z prowincji po-
znańskiej zatytułowaną Heimatliche Sagen und Geschichten aus der Provinz 
Posen, której autorem jest bydgoski nauczyciel Andreas Musolff. Określa li-
czącą 49 stron książeczkę wprawdzie jako udaną, ale też zarzuca autorowi, że 
zbyt dużo materiału pochodzi z rejencji bydgoskiej. Graeter proponuje dodać 
w kolejnym wydaniu do zbioru opowiadań – mogącego służyć jako lektura 
szkolna – również historie i opowiadania z rejencji poznańskiej, by tym spo-
sobem tytuł był adekwatny do treści. Poza tym recenzent pisze również, że 
jedno z podań, zatytułowane „Die Doppelbraut”, zostało prawie dosłownie 
zaczerpnięte z AdPL i dlatego tytuł ten powinien również zostać wymieniony 
jako źródło.

W periodyku pojawia się również krótka wzmianka autorstwa dr. Thodora 
Wotschkego o broszurce Jahrbüchlein der ev-reform. Johannisgemeinde zu 
Lissa i.P. będącej 12 rocznikiem ewangelicko-zreformowanej gminy św. Jana 
w Lesznie, napisanej przez pastora gminy i wydanej w 1911 roku przez Oskara 
Eulitza. Wotschke chwali wyczerpujące sprawozdanie z życia gminy za 1910 
rok, a także dwie rozprawy, których autorem był również pastor Kiehl26.

Z okazji 25. rocznicy powstania Komisji Kolonizacyjnej Oskar Eulitz 
wydał27 wygłoszony rok wcześniej na 4. Wschodnioniemieckim Dniu Kobiet 
odbywającym się w Lesznie wykład dr Kaethe Schirmacher zatytułowany 
Die Verteidigung der Ostmark. Vortrag geh(alten) auf d(em) 4. Ostdeutschen 
Frauentage in Lissa i.P. Szkicujący krótką recenzję nauczyciel Franz Rheins-
berg z Bydgoszczy pisze o broszurce w samych superlatywach, dodając, że 

24 3/1908, erstes September-Heft, s. 359-360.
25 6/1911, 2, s. 100.
26 6/1911, 7, s. 345.
27 6/1911, 8, s. 393-394.
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każdy powinien ją przeczytać, by pojąć, że prace Komisji Kolonizacyjnej to 
dzieło obrony niemczyzny winne szacunku i moralnego wsparcia. 

Hans Braune, dyrektor seminarium w Skwierzynie, przedstawia28 Sagen 
und Geschichtsbilder aus dem Posener Lande, czyli podania i obrazki z prze-
szłości Poznańskiego opracowane przez Paula Beera, a wydane w 1911 roku 
w Lipsku. Braune jest zdania, że każdy ojciec powinien kupić tę książeczkę 
dziecku, by mogło się uczyć dziejów ojczyzny, gdyż są tam opisane historie 
od najwcześniejszych, takie jak o Popielu czy Piaście, wizycie cesarza Ottona 
w Gnieźnie, zakładaniu niemieckich klasztorów, miast i wsi, wizycie królowej 
Luizy w Pile, ale też i o zniszczeniu Leszna w czasie wojen szwedzkich. 

Profesor Jarosław Bidlo z Pragi omawia29 dość obszernie biografię Rafała 
Leszczyńskiego, autorem której był pastor W[ilhelm] Bickerich. Ukazała się 
ona w serii Aus Lissas Vergangenheit, Heft 1.: Raphael V. Leszczyski: von 
W[ilhelm] Bickerich. Tą książeczką pastor zapoczątkował serię publikacji 
do historii Leszna. Pierwszy zeszyt źródeł zawiera dwa kazania pogrzebowe 
wygłoszone po śmierci Rafała V Leszczyńskiego autorstwa Martina Opitza 
i Jana Amosa Komeńskiego. Mowa Martina Opitza wygłoszona była pierwot-
nie po łacinie, podczas gdy Komeński mówił po niemiecku; wydawca przy-
tacza mowę Opitza w tłumaczeniu na język niemiecki, poza tym podaje kilka 
informacji o jej autorze oraz okoliczności, w jakich Komeński został wybrany 
na jednego z autorów kazań.

Wiele miłych słów napisał30 G[eorg] Minde-Pouet o innym zbiorze bajek 
pt. Posener Findlinge. Märchen mit heimatlichem Hintergrunde autorstwa 
A. Sell, wydanym również u Oskara Eulitza. W zbiorze tym znalazło się m.in. 
opowiadanie o cudownym źródełku w Śmiglu. 

Dr Franz Lüdtke z Berlina dość obszernie i bardzo pochlebnie omawia31 
dzieło Aus Lissas Vergangenheit. Quellen und Forschungen zur  Geschichte 
Lissas, Heft 3: Comenius, Die Zerstörung Lissas im April 1656. Aus dem 
 Lateinischen übersetzt von W. Bickerich. Była to przetłumaczona z łaciny 
przez pastora z kościoła św. Jana w Lesznie Wilhelma Bickericha i wydana 
u Oskara Eulitza – już po raz drugi w poszerzonym wydaniu wraz ze wstępem 
–  Comenius in Lissa – bardzo żywa relacja zniszczenia Leszna przez Szwe-
dów podana przez naocznego świadka, jakim był Amos Komeński. 

Sam pastor Bickerich również opublikował w AdPL dwie recenzje. Bardzo 
obszernie przedstawił32 wydane w 1913 roku u Oskara Eulitza dzieło Theodo-
ra Wotschkego Die Reformation im Lande Posen przedstawiające historię re-
formacji w Poznańskiem, ale obok wielu pozytywnych słów zarzucił autorowi 

28 6/1911, 9, s. 441.
29 8/1913, 4, s. 184.
30 8/1913, 5, s. 239.
31 9/1914, 9, s. 430.
32 9/1914, 9, s. 432.
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brak umieszczenia w pracy indeksu osób i miejscowości, co bardzo by ułatwi-
ło czytelnikom praktyczne korzystanie z broszurki. Napisał także recenzję33 
liczącej 86 stron historii kościoła ewangelickiego w Bojanowie pt. Geschichte 
der evangelischen Kiche ‘Zur Barmherzigkeit Gottes’ in Bojanowo autorstwa 
niejakiego Reicharda, wydanej w 1914 roku. Oceniał, że życiorysy poszcze-
gólnych pastorów przedstawione są zbyt pobieżnie, ale historia kościoła, napi-
sana przystępnym i łatwym do zrozumienia językiem, jest dla członków gmi-
ny z pewnością pozycją bardzo wartościową.

Zakończenie
Czasopismo „Aus dem Posener Lande” przez cały okres swojego istnienia 

wydawane było w Lesznie, jednak jedynie niespełna trzydzieści artykułów 
bezpośrednio dotyczyło samego Leszna i ziemi leszczyńskiej; statystycznie 
były to więc trzy artykuły na rok. Może byłoby ich więcej, gdyby periodyk 
również przez cały czas redagowany był w Lesznie. Niemniej świadectwo, ja-
kie nam daje AdPL o ziemi leszczyńskiej, jest raczej miłe: widzimy małe mia-
steczka, zawsze zadbane, i choć walczące z różnymi przeciwnościami losu, 
jakimi były wojny, zarazy czy pożary, to dzięki pracowitości ich mieszkańców 
zawsze podnoszące się z upadku. Oprócz ładnie utrzymanych miejscowości 
i ich pobożnych mieszkańców dbających w swoich wyznaniowych gminach 
o kościoły, widzimy też pałace i zamki, a także poznajemy piękno przyrody 
i krajobrazu. 

Dlaczego więc tak niewiele tutaj Leszna i ziemi leszczyńskiej? Otóż perio-
dyk AdPL nie był gazetą lokalną, lecz obejmował swoim zasięgiem całą pro-
wincję poznańską, czyli rejencję poznańską i bydgoską, a więc ogromne tery-
torium liczące prawie 30 tys. km2. Zrozumiałe zatem jest, że nacisk kładziono 
na główne miasta prowincji z jej stolicą na czele. Dla interesujących mnie 
w niniejszym tekście artykułów charakterystyczne pozostaje to, że niewiele 
miejsca poświęcono w nich współczesnym obrazom życia; dominowała histo-
ria i ogólnie pojmowana przeszłość. Inaczej jednak rzecz się miała, jeśli cho-
dzi chociażby o Poznań i Bydgoszcz. Obok dużej liczby tekstów opisujących 
bardzo dokładnie zabytki Poznania, takie jak ratusz, kamieniczki, kościoły, 
pomniki i obiekty militarne, pokazywano też biblioteki, muzea i ich zbiory, 
parki i zieleń miejską; podobnie było z Bydgoszczą. Czasopismo zamieszcza-
ło również ogłoszenia wielu instytucji, jak np.: Akademii Królewskiej (plany 
wykładów), Muzeum Cesarza Fryderyka (organizowane wystawy i odczyty), 
Biblioteki Cesarza Wilhelma (dane statystyczne) czy też Niemieckiego Towa-
rzystwa Nauki i Sztuki (Deutsche Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft) 
w Poznaniu i Bydgoszczy, ale i też Komisji Kolonizacyjnej. Ciekawymi ru-
brykami były „Posener Theaterbrief” i „Bromberger-Theaterbrief” omawia-
jące na bieżąco ważniejsze wydarzenia teatralne. Periodyk zamieszczał także 

33 10/1915, 3, s. 142-143.
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liczne ogłoszenia z wielu branż, nie tylko wydawniczej i księgarskiej, gdzie 
przeważało w sposób zrozumiały wydawnictwo Oskara Eulitza. Z czasem za-
częto też reklamować produkty innych firm: maszyny do pisania i szycia, apa-
raty fotograficzne, instrumenty muzyczne, rowery, wózki dziecięce, a nawet 
odzież, tekstylia, meble i wyposażenie wnętrz, artykuły kolonialne i alkohole. 
Interesująca była też zapewne rubryka z ogłoszeniami o zaręczynach, ślubach, 
narodzinach i zgonach.

Czasopismo „Aus dem Posener Lande” stawiało sobie za główne zada-
nie34 rozbudzenie miłości do ziemi poznańskiej i zainteresowania nią poprzez 
przekazywanie wiadomości historycznych i przyrodniczych oraz poprzez 
ukazywanie jej piękna. AdPL było pismem bardziej popularnym niż nauko-
wym i chociaż musimy pamiętać, że wydawane było dla niemieckiego od-
biorcy w konkretnym celu i podkreślało nieodwołalną łączność prowincji 
z państwem pruskim i Rzeszą Niemiecką, to nie można powiedzieć, że uka-
zujące się w nim artykuły były nieciekawe. Nie ulega wątpliwości, że może 
być ono interesujące także dla wszystkich zajmujących się historią Kościoła, 
a w szczególności historią protestantyzmu na ziemiach polskich. Czasopismo 
jest też skarbnicą legend, podań i bajek, także zasługujących na pełniejsze 
opracowanie. Pozostaje również ważnym źródłem do poznania oczekiwań 
niemieckiego mieszkańca prowincji poznańskiej, łaknącego informacji i argu-
mentów uzasadniających trwały związek byłych terytoriów państwa polskiego 
z Prusami i Rzeszą. 

34 O. Eulitz, Was wollen die’ Blätter für Heimatkunde’, AdPL, I. Jg., 1, April 1906, s. 1. 
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WOJENNA DOLA KOBIET WIELKOPOLSKICH 
W ŚWIETLE „DZIENNIKA POZNAŃSKIEGO” 

Z LAT 1914–1918*

W histografii dotyczącej kobiet często pojawiają się opracowania na te-
mat wybitnych jednostek kobiecych, najczęściej związanych z elitami władzy, 
kultury, sztuki lub działaczek społecznych. Często zapominamy jednak, że na 
historię składają się nie tylko wielkie czyny, ale również troski i radości dnia 
codziennego. Chęć spojrzenia na codzienne, zwykłe-niezwykłe życie kobiet 
w czasach trudnych i dramatycznych stała się przyczyną podjęcia tego tematu. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie losu wielkopolskich kobiet 
na tle toczącej się I wojny światowej. Kobiet zwykłych i przeciętnych, miej-
skich i wiejskich, zamężnych i samotnych, pracujących zawodowo i zajmują-
cych się gospodarstwem domowym. Samotne, opuszczone przez powołanych 
do broni mężczyzn: mężów, braci, ojców, zmuszone zostały do przejęcia roli 
głowy rodziny. I wojna światowa przyniosła zasadnicze zmiany w ich życiu. 
Dotychczas zamknięte w obrębie spraw domowych, rodzinnych, na widowni 
społecznej były niezauważalne1. Walcząc o byt i przetrwanie, pokonały stereo-
typ kobiety słabej i uzależnionej od mężczyzny. Wojna zmieniła spojrzenie na 
miejsce kobiet w społeczeństwie i ich udział w nim2. 

W celu przedstawienia tytułowego zagadnienia wykorzystałam jeden 
z najważniejszych wielkopolskich dzienników, jakim był „Dziennik Poznań-
ski”. Gazeta ta została założona w 1859 roku przez Hipolita Cegielskiego, 
jednego z twórców prasy polskiej w dobie niewoli narodowej3. Ukazywała się 
systematycznie aż do 1939 roku. Informowała o najważniejszych przejawach 
życia narodowego we wszystkich zaborach, a najwięcej miejsca poświęcała 

1 „Dziennik Poznański”, nr 224, 30.09.1918.
2 K. Szafer, Matka – opiekunka – społecznik. Rola kobiety w Wielkim Księstwie Poznańskim na 
przełomie XIX i XX wieku, [w:] Partnerka, matka, opiekunka: status kobiety w dziejach nowożyt-
nych od XVI do XX wieku, red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 2000, s. 119.
3 W. Jakóbczyk, Działalność polska w sejmie i kraju, [w:] Dzieje Wielkopolski, t. 2: Lata 1793–
1918, red. W. Jakóbczyk, Poznań 1973, s. 335-337.

*  Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej autorki pt. „Kobieta w czasie I wojny świa-
towej w Poznańskiem” napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Elżbiety Kościk na 
Uniwersytecie Wrocławskim w 2006 roku.
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oczywiście zaborowi pruskiemu i prowincji poznańskiej. Informacji o co-
dziennych losach kobiet dostarczyły rubryki: „Kronika miejscowa”, „Wiado-
mości z prowincji” i „Kronika sądowa” oraz dział z ogłoszeniami drobnymi.

Wiek XIX przyniósł, wraz z postępem cywilizacyjnym i przemianami oby-
czajowymi, znaczące zmiany w postrzeganiu roli kobiety w społeczeństwie, 
a wojna zmiany te pogłębiła i utrwaliła. Przez wieki kobieta była w gorszej 
sytuacji prawnej i ekonomicznej niż mężczyzna. Nie miała praw wyborczych, 
a możliwość dysponowania majątkiem była znacznie ograniczona. Powszech-
ne było twierdzenie, że „[r]ola, jaka wyznaczana jest w życiu biologicznym 
kobiecie przez naturę, czyni po wszystkie czasy pełne równouprawnienie nie-
możliwym”4. Uważano, że jedynym przeznaczeniem kobiety jest małżeństwo 
i rodzina. Próby emancypacji spotykały się najczęściej z krytyką. Twierdzono, 
że kobiety kierują się głównie uczuciami i nie mają cech charakterystycznych 
dla mężczyzn, takich jak zdrowy rozsądek i stanowczość, nie mogły więc pia-
stować wyższych urzędów i godności5. 

Bardzo istotna w owym czasie stała się kwestia pracy zawodowej kobiet. 
Nieliczne prowadziły samodzielnie własne sklepy, małe warsztaty usługowo-
-produkcyjne, takie jak pralnie, zakłady hafciarskie, krawieckie i modniarskie. 
Jednak duża część społeczeństwa, i to nie tylko męskiego, krytycznie oce-
niała ich dążenia do samodzielności materialnej. Uważano, że taka postawa 
jest wynikiem niepowodzeń życiowych i nie zasługuje na szacunek6. Inaczej 
przedstawiała się sytuacja w niższych warstwach społeczeństwa, gdzie praca 
kobiet była sprawą naturalną i akceptowaną. Rodzaj pracy kobiety wiejskiej 
zależny był od jej wieku i pozycji, jaką zajmowała w rodzinie oraz statusu ma-
jątkowego tejże. W miastach pracowały kobiety z warstw robotniczych i drob-
nomieszczańskich. Zatrudnienie znalazły jako wyrobnice i chałupniczki, a od 
drugiej połowy XIX wieku jako robotnice w zakładach przemysłowych7. 

Wykształcenie kobiet także było traktowane marginalnie. Tylko nielicz-
ne decydowały się kontynuować naukę w szkołach wyższych. Stanowiły one 
6,7% ogółu studiujących w całej Rzeszy w 1914 roku8. Popierano zdobywa-
nie wykształcenia z zakresu gospodarstwa domowego. „Dziennik Poznań-
ski” z 1 lipca 1914 roku w jednym ze swych artykułów przedstawił szko-
łę dla dziewcząt wiejskich znajdującą się pod Krakowem. Podkreślano, jak 

4 I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 
1979, s. 481.
5 T. Stegner, Miejsce kobiety w społeczeństwie w opinii środowisk katolickich i ewangelickich 
w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX w., [w:] Społeczeństwo 
w dobie przemian wiek XIX i XX. Księga jubileuszowa profesor Anny Żarnowskiej, red. M. Nie-
tyksza i in., Warszawa 2003, s. 111.
6 A. Chwalba, Historia polski 1795–1918, Kraków 2001, s. 109.
7 M. Nietyksza, Ramy prawne zarobkowania kobiet w Królestwie Polskim w XIX i na początku 
XX wieku na tle porównawczym, [w:] Kobieta i praca: wiek XIX i XX: zbiór studiów, red. A. Żar-
nowska, A. Szwarc, Warszawa 2000, s. 15.
8 A. Chwalba, Historia…, s. 114.



 Wojenna dola kobiet wielkopolskich w świetle „Dziennika Poznańskiego”... 177

niedostateczne jest przygotowanie kobiet wiejskich do pełnienia obowiązków 
gospodyń, matek, obywatelek: „Kobiecie polskiej jako żonie i matce, chcie-
libyśmy rzucić hasło dobitne a doniosłe: Więcej zasad moralnych, wyższej 
kultury, lepszej znajomości dziejów ojczystych! Więcej fachowych wiadomo-
ści gospodarskich i praktycznego ich zastosowania!”9. Program nauki w tejże 
szkole miał obejmować hodowlę, mleczarstwo, ogrodnictwo, pszczelarstwo, 
gospodarstwo domowe, religię, rachunkowość, historię Polski oraz śpiew. 

O zmianie w strukturze społecznej zadecydowała w dużej mierze I wojna 
światowa. Tragizm wojenny przyczynił się do innego spojrzenia na kwestię 
kobiecą. Pozostawione same na gospodarstwie, nie były już tylko matkami 
i żonami. Musiały przejąć rolę głowy rodziny i zapewnić sobie i dzieciom 
środki do życia. Już w sierpniu 1914 roku ukazało się w „Dzienniku Poznań-
skim” ogłoszenie wzywające do pospolitego ruszenia. Stawić się mieli wszy-
scy mężczyźni od 17. do 20. roku życia oraz wszyscy pozostali do 45. roku 
życia a zobowiązani do służby wojskowej i będący w rezerwie10. Cały czas 
liczono jednak, że wojna będzie krótka i wszyscy szybko powrócą do swych 
domów. 

Prasa często donosiła o tragediach rodzinnych, śmierci kilku synów z jed-
nej rodziny lub gdy przy życiu pozostał jeden. Taki los spotkał rodzinę Spław-
skich z Glinska w powiecie śmigielskim. Z pięciu synów trzech poległo na 
wojnie, a dwóch odniosło ciężkie rany. Gdy zostali wyleczeni, ponownie wy-
słano ich na front11. Wielki ból musiała odczuwać wdowa Katarzyna Janek 
z Kiełpina pod Wolsztynem, bowiem z dziesięciu wysłanych na wojnę synów 
jeden poległ, a czterech było rannych12. Ogromna tragedia spotkała inną go-
spodynię z Mariagaju w powiecie wieluńskim. Kilka dni po otrzymaniu wia-
domości o śmierci męża na wojnie podczas burzy spłonęły jej wszystkie za-
budowania gospodarskie wraz z domem. Kobieta miała dwoje dzieci13. Dwie 
żałobne informacje otrzymała w jednym dniu robotnica Maruszczak z Grzy-
bowa w powiecie leszczyńskim. Na wojnie polegli jej dwaj synowie. Trzeci 
syn zmarł już wcześniej, także na wojnie14. Wielki ból po stracie najbliższych, 
stawał się często przyczyną tragedii. Pewna 20-letnia kobieta, z żalu po stra-
cie męża poległego na polu walki, odebrała sobie życie strzałem z rewolwe-
ru w głowę15. Samobójstwo popełniła także żona żydowskiego kupca, która 
w przypływie obłędu wyskoczyła przez okno. Jej dwaj synowie znajdowali się 
na polu walki i od wielu miesięcy nie miała o nich żadnych wieści16. 

 9 „Dziennik Poznański”, nr 147, 1.07.1914.
10 Tamże, nr 183, 12.08.1914.
11 Tamże, nr 63, 18.03.1915.
12 Tamże, nr 203, 6.09.1915.
13 Tamże.
14 Tamże, nr 137, 17.06.1916.
15 Tamże, nr 113, 20.05.1915.
16 Tamże, nr 52, 4.03.1916.
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Samotne kobiety narażone na 
liczne niebezpieczeństwa często 
musiały same się bronić. Bardzo 
odważnie zachowała się żona ober-
żysty Paczuli – trzymając rewolwer 
w ręku, wystraszyła złodzieja, któ-
ry w nocy włamał się i rozbił kasę, 
w której było 200 marek. Przestra-
szony złodziej uciekł, zostawiwszy 
pieniądze17. Wojna sprzyjała oszu-
stom, którzy na swe ofiary wybie-
rali samotne i bezbronne kobiety. 
Łatwowiernie ufały, że mężczyzna 
pukający do ich drzwi to przyjaciel 
męża z pola walki i chętnie dawały 
żywność i pieniądze, które ten miał 
dostarczyć mężowi18.

Bardzo często zdarzało się jednak, 
że to kobiety były sprawczyniami 
oszustw. O przypadkach wykrycia ta-
kich spraw informowała prasa. „Dzien-
nik Poznański” przedstawił historię 
23-letniej Marty Steiber, która wyłu-
dzała od urzędników duże sumy pie-
niędzy. Opowiadała im, że jest córką 

żołnierza i ma sześciu braci na wojnie, z których jeden jest ciężko ranny. Matka 
pojechała opiekować się rannym synem, a ją wysłała do krewnych w Berlinie. 
Niestety nie podała dokładnego adresu, pieniądze się skończyły i dlatego prosiła 
o pożyczkę. Sumiennie zapisywała nazwisko i adres każdego urzędnika, który jej 
pomógł, rzekomo po to, aby oddać później pieniądze. Zdemaskował ją policjant, 
który nie uwierzył w tę opowieść19. W Bydgoszczy policja zatrzymała szwaczkę 
Kalipkę, która wydzierżawiała pokoje i okradała swych lokatorów podczas ich 
nieobecności. Kobietę ukarano grzywną20. Na poczcie przyłapano posługaczkę 
okradającą paczki dla żołnierzy. W czasie rewizji znaleziono w jej domu 200 kon-
serw mięsnych. Została skazana na rok więzienia21. Z kolei inne kobieta, pracują-
ca jako służąca, okradała swych pracodawców. Przyłapana na gorącym uczynku, 
podpaliła mieszkanie. Na szczęście pożar ugaszono, a złodziejkę zatrzymano22. 

17 Tamże, nr 292, 22.12.1915
18 Tamże, nr 22, 28.01.1916.
19 Tamże, nr 288, 16.12.1914.
20 Tamże, nr 75, 1.04.1915.
21 Tamże, nr 214, 19.09.1916.
22 Tamże, nr 107, 11.05.1918.

Pocztówka okolicznościowa – pożegna-
nie żołnierza odjeżdżającego na front, 
okres I wojny światowej
Źródło: APL, Zbiór widokówek.
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Jedna z najważniejszych zmian, jakie przyniosła wojna w życiu kobiety, 
dotyczyła sfery zawodowej. Kobiety zaczęły na szeroką skalę pracować za-
wodowo, nawet w profesjach typowo męskich. W całej Rzeszy mobilizacja 
milionów mężczyzn spowodowała dotkliwy niedobór rąk do pracy. Chcąc wy-
pełnić braki wśród robotników, zaczęto wykorzystywać do pracy jeńców wo-
jennych, głównie rosyjskich oraz robotników przymusowych23. Było to jednak 
niewystarczające, dlatego zwiększono liczbę zatrudnianych kobiet. Spodzie-
wano się jednak, że ich praca będzie miała przejściowy charakter i zakoń-
czy się wraz z wojną. Zniechęcano kobiety, które chciały zająć się handlem. 
„Dziennik Poznański” podawał: „Pisma niemieckie przestrzegają dziewczęta 
chcące zająć się kupiectwem. Wprawdzie z powodu powołania pod broń ok. 
300 tys. pomocników w handlu, daje się odczuć ich brak, to jednak wydawa-
nie pieniędzy na szkołę i kursy handlowe to wyrzucanie pieniędzy. Bo i tak po 
wojnie wszystko się zmieni i pomocnicy handlowi powrócą do swych zajęć, 
a trud tych dziewcząt będzie daremny”24. 

Już w sierpniu 1914 roku zatrudniono kobiety na kolei. Zastępowały one mę-
żów powołanych do wojska25. Początkowo kierowano je także do innych łatwiej-
szych prac, takich jak czyszczenie wagonów, pomoc przy załadunku i rewizja 
biletów. Z czasem planowano przeszkolenie kobiet w zakresie prowadzenia pocią-
gu26. Wiele znalazło zatrudnienie w rolnictwie, gdzie brak siły roboczej był szcze-
gólnie dotkliwy. Przyjmowano także dziewczęta i dzieci szkolne. Prasa tak rekla-
mowała prace na wsi: „W obecnych ciężkich czasach, wobec tego, że tak trudno 
o żywność, życie na wsi przedstawia się bardzo korzystnie, praca nie rozpoczyna 
się wcześniej niż w fabrykach amunicji, a jest zdrowsza i tak samo opłacana jak 
w zakładach miejskich”27. Brak personelu odczuwalny był także w szkolnictwie. 
Minister oświaty zarządził, aby naukę w żeńskich seminariach nauczycielskich 
skrócono i przyspieszono egzaminy28. W „Dzienniku Poznańskim” z 14 lipca 
1915 roku ukazało się oświadczenie ministra robót publicznych, który zezwolił 
na zatrudnianie kobiet w warsztatach kolejowych i tapicerskich, przy robotach 
na torach i przy utrzymywaniu ogródków dworcowych. Zaznaczył jednak, że nie 
mogą one wypierać inwalidów29. Im dłużej trwała wojna, tym bardziej przesta-
wano zwracać uwagę na obyczaje i moralność. Powszechnie zatrudniano kobiety 
w rzemiośle, podczas gdy do wybuchu wojny mogły znaleźć zatrudnienie jedynie 
w rzemiośle niecechowym, jako praczki, szwaczki, bieliźniarki i modystki30. 

23 J. Kaliński, Zarys historii gospodarczej XIX i XX w., Warszawa 2000, s. 113.
24 „Dziennik Poznański”, nr 92, 23.04.1915.
25 Tamże, nr 184, 13.08.1914.
26 Tamże, nr 146, 1.07.1915.
27 Tamże, nr 62, 17.02.1917.
28 Tamże, nr 226, 2.10.1915.
29 Tamże, nr 157, 14.07.1915.
30 E. Kościk, Wojenna dola Górnoślązaczek w świetle prasy polskiej 1914–1918, „Sobótka” 
2004, nr 3, s. 415. 
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W znalezieniu pracy pomagały kobietom licznie powstające biura pośred-
nictwa pracy, prowadzone także przez kobiety. W „Dzienniku Poznańskim” 
ogłaszała się Agnieszka Lewandowska – pośredniczka posad, która polecała 
gospodynie, mistrzynie kucharskie i wiejskie dziewczyny do prac gospodar-
skich31. Często ukazywały się ogłoszenia indywidualne: „Poszukuje umiesz-
czenia żona kupca, wychowana na wsi (córka gorzelnika) z dwojgiem dzieci 
3 ½ i 6 lat, która z powodu wojny zmuszona jest tutaj pozostać i jest bez 
środków utrzymania, prosi na czas wojny o jakiekolwiek zajęcie na wsi, tylko 
za utrzymanie. Podejmie się prania, gotowania i innych prac domowych”32. 

Mimo dużej liczby zatrudnionych kobiet w różnych gałęziach gospodarki 
nadal uważano, że ich praca ma charakter przejściowy. W „Dzienniku Po-
znańskim” z 20 października 1916 roku ukazał się obszerny artykuł pt. Praca 
kobiet podczas wojny. Autor, powołując się na niemiecki miesięcznik „Reichs-
arbeitsblatt”, omówił zagadnienie pracy zawodowej kobiet. „Wszystkie pań-
stwa wojujące, a nawet i kraje, które w celu utrzymania swej neutralności 
zmuszone były do zarządzenia mobilizacji, mają jedno wspólne: mniej lub 
więcej silnie spotęgowanie pracy kobiet podczas wojny”. Dalej autor wymie-
nia te dziedziny życia gospodarczego, w których zatrudniono kobiety a były 
uważane dotychczas za wyłączny zakres działalności mężczyzn: „Pracują 
jako konduktorki w tramwajach, jako kierowniczki wozów motorowych, przy 
tramwajach i doróżkach, jako listowe na poczcie, przy pracach kolejowych 
i ziemnych, a nawet w górnictwie i hutnictwie”. I choć bardzo pozytywnie 
ocenia pracę kobiet, to jednak stwierdza: „Jakkolwiek cenna jest praca kobiet 
podczas wojny ze względów ekonomicznych i militarnych i pomimo niespo-
dziewanie dobrych doświadczeń co do zdolności pracy kobiecej także w za-
wodach dawniej wyłącznie męskich, nie może ulegać żadnej wątpliwości, że 
praca kobiet w tych rozmiarach, jakie przybrała podczas wojny, po jej ukoń-
czeniu, w czasie pokoju, nie powinna trwać dalej”33.

Praca zarobkowa kobiet była wyceniana znacznie niżej niż mężczyzn. 
Niewielkie stawki, jakie otrzymywały, często nie starczały nawet na skromne 
utrzymanie. Sytuacja stawała się tragiczna, gdy zachorowały i nie mogły pra-
cować. Prasa podała historię wdowy z pięciorgiem dzieci wyrzuconej przez 
zarządcę na ulicę z powodu zaległości w płaceniu czynszu. Jedynym docho-
dem kobiety była zapomoga z kasy dla ubogich – 24 marki i drobne sumy, 
które zarabiała, pracując dorywczo. Starczało to na opłaty i skromne życie. 
Jednak gdy zachorowała i nie mogła podjąć żadnej pracy, nie miała już pienię-
dzy na zapłacenie czynszu. Sprawa trafiła przed sąd wojenny i zarządca został 
ukarany 2 tygodniami więzienia34. 

31 „Dziennik Poznański”, nr 79, 8.04.1915.
32 Tamże, nr 2, 3.01.1915.
33 Tamże, nr 241, 20.10.1916.
34 Tamże, nr 259, 10.11.1914.
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Wdowy i kobiety, których mężowie przebywali na wojnie, mogły liczyć 
na zapomogi. Ordynacja Rzeszy Niemieckiej przewidywała udzielenie zapo-
mogi wdowom i sierotom po poległych żołnierzach, którzy byli ubezpieczeni 
na wypadek inwalidztwa. Przewidywano również jednorazowe świadczenia 
i renty czasowe35. Zapomogi jednak często nie wystarczały na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb. Minister spraw wewnętrznych wzywał instytucje cha-
rytatywne do troszczenia się o wdowy po wojakach i do udzielenia im wspar-
cia w miarę możliwości. Ogłosił, że wspieranie tej grupy społecznej to także 
obowiązek gmin36. 

Stale pogarszały się warunki gospodarcze państwa, co wpływało na co-
dzienne życie kobiet. W listopadzie 1914 roku „Dziennik Poznański” podał 
informację ministra handlu i przemysłu o oszczędnym obchodzeniu się z chle-
bem37. W celu zaoszczędzenia mąki dodawano do wypieku pieczywa płatki 
owsiane, ziemniaki tarte lub gniecione, mąkę jęczmienną, owsianą lub ryżo-
wą. W późniejszym okresie, aby zaoszczędzić ziemniaki, nakazano dodawać 
do pieczywa buraki pastewne38. Racjonowaniem żywności objęto również 
mięso. Wysokie ceny i malejące przydziały kartkowe spowodowały wprowa-
dzenie na rynek, w początkach 1916 roku, mięsa DeDe – tak nazwano mie-
szankę złożoną z ryb, wołowiny, ziemniaków i korzeni roślinnych39. 

Wprowadzenie cen maksymalnych na produkty, zarówno spożywcze, jak 
i niektóre przemysłowe, doprowadziło do powstania czarnego rynku, gdzie 
ceny przekraczały często możliwości przeciętnego człowieka. Szczególnie 
pod koniec wojny czarny rynek przybrał niespotykane rozmiary. Bardzo czę-
sto gospodynie zawyżały wartość sprzedawanych produktów, chcąc zarobić 
jak najwięcej. Pewna kobieta na targu w Lesznie zażądała za gąsiora 90 ma-
rek. Dawano już jej za niego 78 marek, jednak wkroczyła policja i zmusiła ją 
do sprzedaży za 19 marek40. Choć czarny rynek trudno było kontrolować, to 
przypadki złapania kogoś na gorącym uczynku zdarzały się często, a kary za 
oszustwa były wysokie. W Szamotułach skazano pewną gospodynię na grzy-
wnę 30 marek lub 8 dni więzienia za sprzedaż masła za 1,80 mk za funt, gdy 
w tym czasie cena maksymalna za funt masła wynosiła 1,60 mk41. „Dzien-
nik Poznański” 13 lutego 1916 roku donosił o ukaraniu dwóch żon rzeźni-
ków, które sprzedały pewnej kobiecie kawał mięsa ważący 6 funtów za 9 mk. 
A maksymalna cena za mięso ważące powyżej 5 funtów wynosiła 1,20 mk 
za funt. Obie kobiety zostały obciążone grzywną42. W miarę jak rosły ceny 

35 E. Kościk, Wojenna dola…, s. 416-417.
36 „Dziennik Poznański”, nr 103, 6.05.1917.
37 Tamże, nr 257, 7.11.1914.
38 Tamże, nr 32, 10.02.1917.
39 Tamże, nr 20, 26,01.1916.
40 Tamże, nr 119, 26.05.1918.
41 Tamże, nr 164, 22.07.1915.
42 Tamże, nr 35, 13.02.1916.
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i pojawiało się więcej rygorystycznych rozporządzeń o oszczędzaniu, ludność, 
obawiając się utraty zapasów, uciekała się do różnych pomysłów. W powiecie 
wschowskim pewna rodzina zakopała dużą ilość mięsa z obawy przed konfi-
skatą przez władzę i koniecznością zapłaty wysokiej ceny43. 

Chwilowa poprawa nastąpiła w 1917 roku po zajęciu Rumunii, skąd napły-
nęły tysiące ton kukurydzy44. Ogólna sytuacja była jednak wciąż dramatyczna. 
Wobec drożyzny artykułów spożywczych minister rolnictwa zalecał zbieranie 
grzybów w większych ilościach niż dotychczas oraz przechowywanie na zimę 
jak największej ilości warzyw i owoców. Aby pomóc społeczeństwu, odbywa-
ły się wykłady poświęcone grzybobraniu, owocom jagodowym, liczne bez-
płatne kursy uczące, jak najlepiej spożytkować warzywa i owoce. 

Od początku wojny znacznie podrożały skóry, wełna i obuwie, wobec 
czego zbierano pokrzywy mające służyć jako surowiec do tkania materiałów. 
Zalecano bardzo oszczędne obchodzenie się z obuwiem. Należało je repero-
wać jak najwcześniej, by nie dopuścić do zużycia zbyt dużej ilości skóry przy 
naprawie45. 

Kryzys gospodarczy sprawił także, że rząd niemiecki częściej zachęcał do fi-
nansowego wsparcia działań wojennych. Agitując na rzecz pożyczki wojennej, 
odwoływał się do uczuć kobiet, nawołując z afiszy: „Kobiety, pomyślcie o Wa-
szych mężach i braciach!” albo: „Matki, pomyślcie o Waszych dzieciach!”46. Naj-
trudniej żyło się kobietom w rodzinach wiejskich i robotniczych. Musiały często 
pogodzić rolę matki i żony z pracą w gospodarstwie lub fabryce. Kobiety wiejskie 
pracowały na roli, będąc w ciąży i zaraz po porodzie wracały do zajęć. W mieście, 
zmuszone ciężką sytuacją materialną rodziny, podejmowały pracę najczęściej nie-
dającą im ochrony w związku z ciążą, porodem i połogiem. Ciężka praca kobiet 
w czasie ciąży była przyczyną częstych poronień lub martwych urodzeń dzieci. 
Społeczeństwo krytycznie i potępiająco oceniało kobietę, która zaszła w ciążę 
przed ślubem lub będąc w związku małżeńskim miała dziecko z innym mężczy-
zną. Niejednokrotnie takie kobiety uciekały się do aborcji, co nierzadko prowadzi-
ło do okaleczenia lub śmierci. Liczne były przypadki mordowania lub porzucania 
noworodków, zwłaszcza przez niezamężne, młode dziewczęta z biednych rodzin 
chłopskich i robotniczych47.

Strach przed mężem lub opinią społeczną doprowadzał kobiety prowadzą-
ce podwójne życie do tragicznych w skutkach decyzji. „Dziennik Poznański” 
20 stycznia 1916 roku donosił o skazaniu na trzy lata więzienia żony robotnika 
z Goliny Anny Klupsch. Pozbawiła ona życia swe dziecko z nieprawego łoża, 

43 Tamże, nr 55, 9.03.1915.
44 J. Kozłowski, Wielkopolska pod zaborem pruskim w latach 1815–1918, Poznań 2004, s. 278.
45 „Dziennik Poznański”, nr 111, 17.05.1917.
46 Archiwum Państwowe w Lesznie, Starostwo Powiatowe w Śmiglu, sygn. 574, s. 674.
47 A. Winiarz, Czynniki determinujące proces wychowania w rodzinie polskiej doby niewoli na-
rodowej (1791–1918), [w:] Wychowanie w rodzinie polskiej od schyłku XVIII do połowy XX w.: 
zbiór studiów, red. K. Jakubiak, A. Winiarz, Bydgoszcz 2000, s. 55.
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narodzone 15 lipca 1915 roku, podczas gdy jej mąż przebywał na wojnie od 
samego jej początku48.

W XIX wieku bardzo wysoka była śmiertelność noworodków, niemowląt 
i dzieci we wczesnym okresie życia. Było to związane z ciężką pracą cię-
żarnych kobiet oraz niską higieną życia, niewystarczającym wyposażeniem 
sanitarnym mieszkań, dużym zagęszczeniem osób w mieszkaniach, zwłaszcza 
w mieście, co sprzyjało łatwiejszemu przenoszeniu chorób49. W czasie I wojny 
światowej powstało w Poznaniu stowarzyszenie zapobiegające dużej śmiertel-
ności wśród niemowląt. Stwierdzono, że przed wojną w całej Rzeszy umierało 
rocznie 400 tys. dzieci w pierwszym roku życia. Przynajmniej połowę z nich 
można było uratować, eliminując niedbałość i błędy w wyżywieniu, pielęgna-
cji i higienie oraz poprzez karmienie piersią, a nie butelką50. Z pomocą sto-
warzyszeniu przyszło Towarzystwo Hygieniczne, które organizowało liczne 
wykłady o odżywianiu i pielęgnacji niemowląt z uwzględnieniem trudnych 
i ciężkich czasów wojennych. Po wykładach rozdawano praktyczne „Wska-
zówki dla matek” wydane nakładem Towarzystwa51.

48 „Dziennik Poznański”, nr 15, 20.01.1916.
49 E. Kościk, Przemiany w strukturze społeczno-zawodowej i demograficznej ludności Opola 
w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku na podstawie ksiąg parafialnych i akt USC, Wro-
cław 1993, s. 124.
50 „Dziennik Poznański”, nr 6, 10.01.1917.
51 Tamże, nr 120, 30.05.1917.

Kobiety obsługujące punkt zaopatrzeniowy na dworcu w Lesznie, 1914 rok
Źródło: APL, Zbiór fotografii.
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Ciężkie czasy wojenne nie sprzyjały opiece matek nad swymi dziećmi. 
Osamotnione kobiety były skazane na walkę o zapewnienie bytu rodzinie 
i często zmuszone do podjęcia pracy zarobkowej. Takim kobietom przycho-
dziły z pomocą liczne organizacje i stowarzyszenia, które w rozmaity sposób 
oferowały pomoc i opiekę. Już w początkach wojny powstała, z połączenia 
kilku mniejszych, kobieca organizacja pod nazwą Narodowa Służba Kobiet. 
Jej celem było m.in. stworzenie schronisk dla położnic, żłobków, szkółek 
i ogródków zabaw dla dzieci52. Jedna z członkiń stwierdzała: „Członkom na-
szym przypominamy obowiązek opiekowania się dziećmi w zwykłym zakre-
sie. W dzisiejszych czasach, kiedy ojcowie i żywiciele rodzin poszli na pola 
walki, z których już może do domu nie wrócą, lub będą kalekami, należy nam 
podwoić dotychczasową opiekę nad ich dziećmi i troskliwszą ją uczynić. Za-
bierzmy się do pracy bezzwłocznie!”53. 

Również Towarzystwo Matek „Zdrowie” organizowało w Poznaniu zebra-
nia, na których wygłaszano wykłady o tematyce związanej z opieką, higieną 
i zdrowiem dzieci w trudnych, wojennych czasach. Na uwagę zasługuje wykład 
Magdaleny Kamyszkowej „O życiu rodzinnym”, w którym kładziono nacisk na 
podtrzymywanie i zacieśnianie więzów pomiędzy rodzicami i dziećmi. Swą po-
moc matkom i dzieciom ofiarowało też Towarzystwo Pań Miłosierdzia św. Win-
centego à Paulo, urządzając żłobki, ochronki, ogródki dla dzieci i kwestując po 
kościołach, oraz Towarzystwo „Stella” przygotowujące i finansujące kolonie dla 
biednych dzieci54. Dla kobiet pracujących dużą pomocą były ochronki, w których 
mogły uzyskać kilkugodzinną opiekę dla swych dzieci. Nawoływano: „Namawia 
się matki, aby zachęcały zgłaszać swe dzieci pod opiekę, gdyż czasy są ciężkie 
i dzieci wymagają większej opieki”55. Od stycznia 1915 roku działała w Poznaniu 
kuchnia dla ubogich, która wydawała śniadania dla biednych dzieci56. W ostatnim 
roku trwania wojny sytuacja stała się skrajnie trudna. Brakowało nawet mleka dla 
dzieci. Magistrat ogłosił, że zastępczo będzie wydawany proszek mleczny, który 
należy rozpuszczać w wodzie57.

Ciężką sytuację rodzin pogorszył też fakt obniżenia, począwszy od 
1 kwietnia 1916 roku, zasiłków wojennych na dzieci. Obniżone stawki prze-
widywały na jedno dziecko 6 mk, na dwoje dzieci 8 mk, a na każde następne 
4 mk58. W 1918 roku dodatek drożyźniany do rent wdowich i sierocych wy-
nosił dla wdowy 8 mk miesięcznie, dla półsieroty 3 mk miesięcznie, a dla 
sieroty 4 mk miesięcznie. Sieroty, które ukończyły 16. rok życia, dodatku nie 

52 Tamże, nr 196, 29.08.1914.
53 Tamże, nr 242, 21.10.1914.
54 K. Szafer, Matka – opiekunka – społecznik..., s. 112.
55 „Dziennik Poznański”, nr 86, 17.06.1917.
56 Tamże, nr 1, 1.01.1915.
57 Tamże, nr 88, 17.04.1918.
58 Tamże, nr 74, 30.03.1916.
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otrzymywały59. Z braku siły roboczej zezwolono na zwalnianie w szkołach 
starszych dzieci i zatrudnianie ich w pracach rolnych60.

Zajęcia zawodowe kobiet, które nierzadko musiały wykonywać prace 
wcześniej zarezerwowane dla mężczyzn, bywały nie tylko ciężkie, ale i nie-
bezpieczne. Zdarzały się przypadki śmiertelne. Tak było w Lesznie, gdzie 
29-letnia wdowa, której mąż zginął na wojnie, pracująca przy czyszczeniu 
wagonów, na skutek nieostrożności dostała się pod koła maszyny. Odniosła 
tak ciężkie rany, że zmarła w lazarecie wkrótce po operacji. Osierociła troje 
dzieci, z których najmłodsze liczyło trzy lata61. 

Trudna sytuacja materialna, niepewność jutra i długa rozłąka z ukochanym 
mężem pchały kobiety do tragicznych decyzji. „Dziennik Poznański” 8 paź-
dziernika 1916 roku donosił o znalezieniu zwłok 30-letniej żony konduktora 
M. Hanscha, przebywającego na wojnie, i trojga ich dzieci. Kobieta w przy-
pływie załamania odkręciła wszystkie kurki gazowe w domu62. Na podobny 
czyn zdecydowała się pewna kobieta oskarżona o kradzież 300 mk w swym 
zakładzie pracy. Jej mąż przebywał na wojnie i jako że była jedyną żywicielką 
rodziny, wobec oskarżeń, postanowiła odkręcić gaz, gdy wszyscy spali. Nie-
przytomnych, ale żywych, znaleziono i odratowano63.

Liczne były też przypadki zaniedbań ze strony matek, które pozostawia-
ły dzieci bez opieki. „Dziennik Poznański” pełen był takich doniesień. Żona 
robotnika, który przebywał na wojnie, wyszła po zakupy i pozostawiła tro-
je dzieci bez opieki. Gdy wróciła, dwoje starszych nie żyło – spaliło się po 
zbliżeniu do rozpalonego pieca. Przeżyło tylko najmłodsze, 5-miesięczne 
niemowlę64. Podobny los spotkał 4-letnią córkę pewnej kobiety, której mąż 
przebywał na wojnie. Dziewczynka pozostawiona sama w domu, zaczadzi-
ła się dymem65. Tragiczny los spotkał także 6-letnią Anielkę Maciejewską, 
pozostawioną przez matkę zajętą pracą. Dziewczynka wpadła pod tramwaj 
i wskutek obrażeń zmarła66.

Takich przypadków było znacznie więcej i prasa często o tym donosiła. 
Informowano także o innych sytuacjach, dramatycznych i godnych potę-
pienia. Kronika sądowa z 10 lutego 1916 roku donosiła o skazaniu na trzy 
miesiące więzienia żony gospodarza Gachowskiego, będącego na wojnie, 
za fizyczne znęcanie się nad 7-letnią pasierbicą67. Zasłużoną karę, pół roku 
więzienia, otrzymała robotnica, 34-letnia Dora Wendlant, za znęcanie się 

59 Tamże, nr 200, 1.09.1918.
60 Tamże, nr 83, 13.04.1915.
61 Tamże, nr 257, 7.11.1914.
62 Tamże, nr 231, 8.10.1916
63 Tamże.
64 Tamże, nr 3, 5.01.1915.
65 Tamże, nr 11, 15.01.1916.
66 Tamże, nr 68, 23.01.1916.
67 Tamże, nr 32, 10.02.1916.
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nad swymi pasierbami w wieku 9 i 10 lat. Ojciec dzieci znajdował się na 
wojnie68.

Niestety, często z winy rodziców, przez ich zaniedbanie i głupotę, docho-
dziło do nieszczęśliwych wypadków z udziałem dzieci. We wrześniu 1916 
roku zaginął syn organisty ze Słupi. 12-letni chłopiec opuścił dom i nie po-
wrócił. Wszystko wskazywało na to, że przebywał gdzieś w okolicy stacjonu-
jącego wojska. Przypuszczenia te wysunięto na podstawie listu, jaki chłopiec 
napisał do landrata z prośbą o jakieś zajęcie w wojsku. W domu dziecko bawi-
ło się przez cały czas w wojnę69. Drugi przypadek był tragiczny w skutkach. 
Pewien żołnierz ze Słonina pod Czempiniem przybył do domu na urlop i przy-
wiózł ze sobą granat, który dał żonie na przechowanie. Granat znalazły dzieci 
i bawiły się nim na stole. Nastąpił wybuch. Jeden chłopiec zginął na miejscu, 
a drugi został ciężko ranny w nogę70.

Kobiety, nierzadko samotne, musiały zapewnić byt rodzinie, często kosz-
tem czasu spędzonego z dziećmi. Te zaś, pozostawione bez opieki, narażone 
były na niebezpieczeństwa. Niełatwy to był czas dla rodziny. Kobietom ciężko 
było pogodzić pracę z opieką i wychowaniem dzieci oraz zajmowaniem się 
gospodarstwem domowym. Liczne ograniczenia, wprowadzone już od pierw-
szych miesięcy wojny, gwałtownie obniżyły poziom życia ludności. Pogar-
szające się w szybkim tempie warunki bytowe najdotkliwiej odczuli ludzie 
biedni, żyjący w dużych miastach. Przy braku artykułów pierwszej potrzeby 
i równoczesnej zwyżce cen nie lada wyczynem było zdobycie żywności, nafty 
czy opału po rozsądnych cenach. 

Wielka wojna, jak zwali ówcześni I wojnę światową, wywarła ogromny wpływ 
na losy państw i ludzi. Zmieniła nie tylko granice i układy polityczne, ale także, 
a może przede wszystkim, świadomość ludzką. Ważne zmiany zaszły w życiu ko-
biet, niektóre, wbrew ogólnej sytuacji, okazały się pozytywne. Najdonioślejsze 
i, co najważniejsze, trwałe zmiany w ich życiu dotyczyły pracy zawodowej, miej-
sca w społeczeństwie oraz nabycia pełni praw politycznych. I choć wiele jeszcze 
w tych kwestiach należało zrobić, to sam proces został już zapoczątkowany. Do-
skonałym podsumowaniem zmian, jakie zaszły w postrzeganiu kobiety i jej roli 
w społeczeństwie, jest artykuł z „Dziennika Poznańskiego” z 29 września 1918 
roku: „Jeżeli zważymy, że przed ćwierć wiekiem kobieta wielkopolska zamknięta 
w obrębie spraw domowych i familijnych, rzadkim była zjawiskiem na widowni 
społecznej, a jej działalność ograniczała się do dobroczynności w ciasnych grani-
cach, nie można oprzeć się zdumieniu widząc, że w tym okresie wyrosła ona na 
potężny czynnik w życiu społecznym i stanęła obok mężczyzny na wałach obron-
nych, w narzuconej nam walce o byt narodowy”71. 

68 Tamże, nr 225, 1.10.1916.
69 Tamże, nr 240, 19.10.1916.
70 Tamże, nr 264, 17.11.1916.
71 Tamże, nr 224, 29.09.1918.



Przemysław Matela

„POLSKIE DROGI” SIERŻANTA POLSKICH SIŁ 
POWIETRZNYCH LUDWIKA DZIURKI (1900–1972)

Napisanie tego biogramu stało się możliwe po uzyskaniu przez rodzinę 
kopii zawartości dotąd niepublikowanej teczki personalnej żołnierza Polskich 
Sił Powietrznych Ludwika Dziurki z polskiego oddziału Archiwum Lotni-
czego RAF w Northolt (Wielka Brytania), zawierającej wiele dokumentów 
wytworzonych w toku jego służby na Zachodzie, ale też zrekonstruowanych 
z lat 1919–1922. Okres ten dobrze dokumentują też fotografie z zachowanego 
archiwum bohatera tego biogramu. Ludwika Dziurkę, jako wojskowego me-
chanika lotniczego, wymienia z imienia i nazwiska Bernard Karol Buchwald 
w monografii zatytułowanej 316 Warszawski Dywizjon Myśliwski z roku 
1989. Okoliczności dotyczące życia osobistego i rodzinnego Ludwika Dziur-
ki z okresu międzywojennego i powojennego oparłem na wspomnieniach ro-
dziny – w szczególności jego córki Stefanii Tórz i wnuczki Haliny Mateli. 
Ustalenie wielu faktów i zdarzeń stało się możliwe także dzięki zestawieniu 
wspomnianych fotografii z pracami: pod red. Mariana Romeyki, Jerzego Paw-
laka, Huberta Mordawskiego, ks. Roberta Kulczyńskiego SDB i Bartłomieja 
Belcarza (podanymi szerzej w przypisach).

Ludwik Dziurka urodził się 28 lipca 1900 roku w Nagradowicach – wsi 
w ówczesnej pruskiej Rejencji Poznańskiej, jako jedyne dziecko robotnika 
rolnego Jana i Stanisławy z domu Kiszka. W latach 1908–1914 uczęszczał 
do sześcioklasowej szkoły powszechnej trzeciego stopnia w Kleszczewie, na 
której zakończył edukację; rodziny najpewniej nie było stać na dalsze kształ-
cenie syna1. W wojskowej dokumentacji ewidencyjnej z okresu pobytu we 
Francji Ludwika Dziurki (po jego ucieczce z obozu internowania w Rumunii) 

1 Relacja wnuczki Ludwika Dziurki Haliny Mateli; Karta ewidencyjna Komendy Uzupeł-
nień nr 2 Polskiego Obozu Lotniczego w Blackpool dot. Ludwika Dziurki, rubryka nr 8, [w:] 
Teczka personalna żołnierza Polskich Sił Powietrznych, sierż. Ludwika Dziurki, Polish Depot 
Black pool [1940–1949] (Ministry of Defence, APC Disclosures Polish, B.28B, RAF Northolt, 
 England) [niepubl.] (dalej Teczka personalna...). W tak małej, jak na ówczesne standardy, ro-
dzinie dodatkowa para rąk do pracy była bezcenna. W tym miejscu autor pragnie podziękować 
Danielowi Piaseckiemu za udostępnienie literatury oraz ks. Robertowi Kulczyńskiemu SDB za 
wiele cennych sugestii i spostrzeżeń wykorzystanych w niniejszym artykule.



188 Przemysław Matela 

w 1940 roku dla lat 1900–1918, 
Ludwik jako zawód podał: rolnik2. 
Rodzina jednak pozbawiona była 
ojcowizny i utrzymywała się w tym 
czasie – jak zdecydowana większość 
mieszkańców Nagradowic – z pracy 
w wielkotowarowym majątku ziem-
skim pruskiego junkra Hermana Bit-
tera. Młody Ludwik po zakończeniu 
edukacji poszedł w ślady ojca i tu 
zdobył swój pierwszy zawód. Do-
świadczenia zdobyte w pracy w tym 
majątku wywarły wielki wpływ na 
jego przyszłe losy: gospodarstwo to 
jak na owe czasy było na wskroś no-
woczesne, wysoko zmechanizowa-
ne, wyposażone w maszyny parowe, 
lokomobile i pługi motorowe oraz 
pierwsze spalinowe traktory; także 
cała infrastruktura techniczna (wial-
nie, młockarnie, spichlerz i gorzel-
nia) miała napęd mechaniczny. To 
tutaj młody pracownik odkrył swoją 
pasję: obsługę maszyn silnikowych.

W sierpniu 1918 roku, bezpo-
średnio po ukończeniu 18. roku życia, został powołany do służby wojsko-
wej w cesarskiej armii niemieckiej, w której służył do grudnia tego samego 
roku3. Miejsce jego służby w tym czasie nie jest znane. Po wybuchu powsta-
nia wielkopolskiego, jak wielu byłych żołnierzy armii niemieckiej narodo-
wości polskiej z rocznika 1900, został zmobilizowany do powstańczej Armii 
Wielkopolskiej rozporządzeniem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej i po 
złożeniu 4 kwietnia 1919 roku przysięgi wojskowej na wierność rządowi po-
wstańczemu dziesiątego dnia tego miesiąca został wcielony do nowo formo-
wanej 3. Eskadry Wielkopolskiej. Przeznaczono go do służby w personelu na-
ziemnym – w obsłudze technicznej poniemieckich dwupłatowych samolotów 
rozpoznawczych typu Albatros CI, LVG CV i Halberstadt CLII4. Samoloty 
te zostały zdobyte przez powstańców w styczniu w tzw. hali Zeppelina na 

2 Zeszyt ewidencyjny i lista personalna Lotniczej Stacji Zbornej w Septfonds [1940], [w:] Tecz-
ka personalna… 
3 Zeszyt ewidencyjny Ludwika Dziurki, Blackpool [1940], s. 4, rubryka nr XII, [w:] Teczka 
personalna…
4 R. Kulczyński, Działalność lotnictwa wielkopolskiego na froncie niemieckim (styczeń–paź-
dziernik 1919), „Gapa” 2016, nr 20, s. 29.

Plutonowy Ludwik Dziurka w roku 
1943 (zdjęcie wykonane w bazie RAF 
w Northolt)
Źródło: archiwum fotograficzne Ludwika 
Dziurki.
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poznańskich Winiarach i przeznaczono je na wyposażenie 3. eskadry. Nie ma 
jednak danych o odbyciu przez Ludwika formalnego szkolenia na mechanika 
lotniczego w kompanii warsztatowej na Ławicy (choć nie jest to wykluczone). 
Przydział do tej jednostki przesądziło zapewne wspomniane doświadczenie 
techniczne zdobyte w Nagradowicach.

W dniach od 4 do 23 czerwca 1919 roku, już po zawarciu z Niemcami 
rozejmu w Trewirze, w związku z eskalacją napięcia w stosunkach polsko-
-niemieckich, został wraz z eskadrą przesunięty na lotnisko w miejscowości 
Góra koło Jarocina, skąd prowadzono rozpoznanie lotnicze oraz loty pro-
pagandowe (zrzucanie ulotek) w kierunku niemieckiego Śląska. Był to czas 
walki o granice odradzającej się po 123 latach zaborów Rzeczypospolitej. 
Z uwagi na planowaną polską ofensywę przeciwko Ukraińcom na froncie 
galicyjsko-wołyńskim 3. Eskadra Wielkopolska, po uzupełnieniu sprzętu, 
została 23 czerwca 1919 roku przetransportowana w kierunku Wołynia – na 
lotnisko w Brzeżanach, a następnie do Bereźnicy koło Tarnopola5. Na wypo-
sażeniu miała ona w tym czasie sześć samolotów wywiadowczych i składała 
się z ok. 100 osób personelu (6 pilotów, 6 obserwatorów, 25 majstrów-mecha-
ników i ok. 70 członków obsługi naziemnej, wśród których był szeregowiec 
Ludwik Dziurka). W dniach od 25 czerwca do 14 sierpnia lotnicy i personel 
naziemny 3. eskadry wzięli udział w ofensywie wołyńskiej, prowadząc roz-
poznanie lotnicze sił wroga oraz bombardując ważniejsze stacje kolejowe na 
głównym kierunku ofensywy. Z uwagi na ustanie działań zbrojnych na Woły-
niu 14 sierpnia jednostkę wycofano z frontu i skierowano do Poznania. Roz-
lokowano ją na lotnisku w Wojnowicach pod Nowym Tomyślem, a następnie 
w Buku, gdzie 20 września weszła w skład Pierwszej Wielkopolskiej Grupy 
Lotniczej pod dowództwem kpt. pil. Juliana Słoniewskiego6.

Już jednak trzy tygodnie później, 14 października 1919 roku, szeregowiec 
Dziurka wraz z 3. eskadrą został skierowany na front litewsko-białoruski7. 
Dotarł tam 21 października, zajmując lotnisko w miejscowości Żodzino k. Bo-
rysowa w ramach I Wielkopolskiej Grupy Lotniczej jako wzmocnienie wobec 
silnego nacisku bolszewickiej XVI Armii. Z tego lotniska dwupłatowce eska-
dry prowadziły dalekie rozpoznanie lotnicze sił wroga na kierunku obrony 
polskiej 2. Dywizji Piechoty Legionów oraz korygowały ogień jej artylerii. 
W czerwcu 1920 roku nasz bohater wraz z eskadrą został przesunięty na lotni-
sko polowe pod Mińskiem na Białorusi. W kwietniu 1920 roku jego jednostka 
macierzysta rozkazem Naczelnego Dowództwa WP została przemianowana 

5 Ku czci poległych lotników, red. M. Romeyko, Warszawa–Kraków 1933, s. 188; R. Kulczyń-
ski, Działalność lotnictwa..., s. 30.
6 H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918–1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009, 
s. 165; J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918–1939, Warszawa 1989, s. 172; Ku czci poleg-
łych..., s. 188; R. Kulczyński, Działalność lotnictwa..., s. 31.
7 Karta ewidencyjna Komendy Uzupełnień nr 2..., s. 2.
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na 14. Eskadrę Wywiadowczą, a on sam w czerwcu 1920 roku został awanso-
wany do stopnia starszego szeregowca.

W wyniku ofensywy letniej radzieckiego frontu zachodniego 4 lipca 1920 
roku doszło do załamania polskiej obrony. W efekcie zarządzonego general-
nego odwrotu z Białorusi 14. Eskadra Ludwika Dziurki została ewakuowana 
z Mińska na lotnisko Baranowicze, a następnie aż do Białegostoku. Na skutek 
ciężkich walk, poniesionych strat, ogromnych trudności z ewakuacją sprzętu 
spowodowanych przerwaniem linii komunikacyjnych i zaopatrzeniowych, 
mimo wielkiego wysiłku mechaników lotniczych eskadra utraciła sprzęt i zdol-
ność bojową i w końcu lipca 1920 roku została odesłana do Poznania celem 
rekonstrukcji. Po uzupełnieniu w końcu sierpnia powróciła na front, operując 
z lotnisk w Lublinie, Chełmie i Łucku, gdzie zastało ją zawieszenie broni.

W 14. Eskadrze Wywiadowczej starszy szeregowiec Dziurka służył do 
9 stycznia 1922 roku8. W międzyczasie – w sierpniu 1921 roku – otrzymał 
awans na stopień kaprala. W dniu 9 stycznia 1922 roku został zdemobilizo-
wany i zwolniony do rezerwy. Powrócił do Poznania, gdzie wciągnięto go 
do ewidencji Wojskowej Komendy Uzupełnień z siedzibą w Gnieźnie z przy-
działem, na czas pokoju, do 3. Pułku Lotniczego na lotnisku we wsi Ławica 
pod Poznaniem. W pułku tym w dniach 28 lipca – 25 sierpnia 1925 roku oraz 
28 lipca – 6 września 1931 roku odbył ćwiczenia dla rezerwistów9.

Po demobilizacji Ludwik osiadł w swej rodzinnej wsi Nagradowice pod 
Poznaniem. Tu 29 maja 1924 roku poślubił Agnieszkę z domu Ignasiak. 
Z tego związku urodziło się czworo dzieci: synowie: Marian i Stanisław oraz 
córki Julianna i Stefania. W roku 1923 podjął pracę w Średzkiej Dojazdowej 
Kolei Powiatowej w Środzie Wlkp. jako palacz-maszynista, prowadząc składy 
towarowe i osobowe na trasie Środa Wlkp. – Kobylepole k. Poznania. Wobec 
zagrożenia wybuchem wojny 24 sierpnia 1939 roku został ponownie zmobi-
lizowany w trybie tzw. mobilizacji alarmowej z przydziałem do Kompanii 
Parkowej Bazy Lotniczej nr 3 na lotnisku Ławica pod Poznaniem10. Baza ta 
miała stanowić zabezpieczenie logistyczne eskadr armijnych na czas wojny 
(park naprawczo-serwisowy, oddział portowy, kompania wartownicza, eska-
dra zapasowa i szkolna, magazyny części zamiennych, paliw i amunicji)11. Tu 
zastał go wybuch II wojny światowej.

W wyniku niemieckich bombardowań lotniczych już 1 września baza na 
Ławicy została niemal całkowicie zniszczona. Zgodnie z planem obronnym 
„Z” zarządzono pospieszną ewakuację jej zasobów i personelu na lotnisko 

 8 Zeszyt i lista ewidencyjna Korpusu Osobowego Stacji Zbornej w Septfonds, Przebieg służby 
wojskowej, s. 3 [1940], [w:] Teczka personalna…
 9 Tamże.
10 Tamże, s. 1 i 3. Odbierając od kuriera imienną kartę powołania i żegnając się z rodziną, Lu-
dwik Dziurka nie przypuszczał, że swoich najbliższych zobaczy ponownie dopiero po upływie 
blisko trzydziestu lat.
11 J. Pawlak, Pamięci lotników polskich 1918–1945, Warszawa 1998, s. 113.
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w Lublinie. Ewakuacja odbywała się koleją (ciężki sprzęt: w tym obrabiar-
ki, części zamienne do samolotów, zapasy intendentury i kwatermistrzostwa 
oraz rodziny personelu) oraz kolumnami samochodowymi (kolumny lekkie – 
osobowe: sprzęt lekki i precyzyjny; kolumny ciężkie – ciężarowe: pozostały 
sprzęt). Odwrót odbywał się przez Warszawę. Kapral Dziurka w nocy z 1 na 
2 września 1939 roku został przerzucony transportem samochodowym ze 
zniszczonego lotniska na Ławicy na stację kolejową w Kostrzynie Wlkp., 
gdzie wziął udział w załadunku jednego z dwóch pociągów ewakuacyjnych 
bazy (drugi ładowany był na stacji kolejowej w pobliskim Paczkowie), a na-
stępnie wszedł w skład jego załogi. Komendantem tego transportu był mjr 
pil. Marian Burchardt12. Pociąg wyruszył w kierunku Warszawy 2 września. 
Z uwagi na zagrożenie ze strony niemieckich samolotów oraz uszkodzenia to-
rów spowodowane bombardowaniami jechał powoli i wyłącznie nocami. Po-
szczególne kolumny bazy dotarły do Lublina w dniach od 5 do 10 września13. 
Pociąg ewakuacyjny z Kostrzyna z Ludwikiem Dziurką w składzie dotarł tam 
7 września. W tym czasie lotnisko lubelskie także stało się już celem nalotów 
Luftwaffe, wobec czego wydano rozkazy dalszej ewakuacji na tzw. przedmo-
ście rumuńskie z planami odtworzenia jednostki w ramach ostatecznej obrony 
w widłach Stryja i Dniestru w oczekiwaniu na ofensywę aliantów na zacho-
dzie. Dalszy odwrót eszelonów bazy przebiegał na linii Łuck – Tarnopol – Ko-
łomyja (10–16 września)14. Kapral Dziurka, w składzie wspomnianego pocią-
gu ewakuacyjnego, wyruszył z Lublina 9 września, docierając na drugi dzień 
do miejscowości Klewań pod Łuckiem, gdzie załogę i obsadę pociągu rozlo-
kowano w okolicznych wioskach. Tu nazajutrz, zgodnie z rozkazem dowódz-
twa lotnictwa dotyczącym przygotowania nowych lotnisk na Przedmościu, 
komenda bazy nr 3 dokonała reorganizacji jednostki, w wyniku której kapral 
Dziurka wszedł w skład Kompanii Wartowniczej nr 115 pod dowództwem kpt 
rez. pil. Józefa Szyftera. Zreorganizowane pododdziały nie podjęły jednak no-
wych zadań z uwagi na szybkie postępy wojsk niemieckich i kolejny rozkaz 
natychmiastowej ewakuacji do Tarnopola (12 września). Po wkroczeniu na te-
reny Małopolski Wschodniej po 14 września kolumny ewakuacyjne bazy stały 
się celem ataków oddziałów dywersantów ukraińskich oraz wkraczających do 
Polski 17 września oddziałów Armii Czerwonej, co doprowadziło do ich okrą-
żenia w rejonie między Zwiniaczami a Śniatyniem16. Niewielu żołnierzom 
udało się wydostać z tego kotła. Większość dostała się do niewoli radzieckiej. 
Oficerowie Bazy zostali później zamordowani w Katyniu17.

12 Tenże, Płonące Bazy – Wrzesień 1939, Warszawa 2004, s. 45.
13 Tamże, s. 47-48; tenże, Pamięci lotników polskich…, s. 113.
14 Tenże, Płonące Bazy…, s. 48-50.
15 Tamże; Karta ewidencyjna Korpusu Osobowego Stacji Zbornej w Septfonds [1940], rubryka 
pn: ostatni przydział w Polsce, [w:] Teczka personalna…
16 J. Pawlak, Płonące Bazy…, s. 51.
17 Tenże, Pamięci lotników polskich…, s. 113-114.
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Wobec inwazji wojsk radzieckich na Kresy Wschodnie 17 września 1939 
roku wszelkie plany odtworzenia infrastruktury lotniczej legły w gruzach. Na-
stępnego dnia w południe oddziałowi kaprala Dziurki, po walce, wyrwaniu się 
z sowieckiego okrążenia i wydostaniu z rejonu Kołomyi na rozkaz dowódcy 
zgrupowania majora Burchardta udało się przekroczyć granicę polsko-rumuń-
ską w miejscowości Kuty. Kapral Dziurka był jednym z zaledwie ok. 120 
żołnierzy – na ok. 400 osób stanu wyjściowego bazy nr 3 – którym udało 
się uniknąć sowieckiej niewoli i zsyłki na Syberię lub śmierci w Katyniu. Po 
przekroczeniu granicy polsko-rumuńskiej został internowany przez rumuń-
skich pograniczników i osadzony tego samego dnia w obozie internowania 
w Tulcei18. Był tam przetrzymywany do 10 października 1939 roku. Następnie 
został przeniesiony do obozu w miejscowości Sarighiol, gdzie przebywał do 
28 stycznia 1940 roku. Tego dnia zbiegł.

Już następnego dnia przedostał się do pobliskiego portu w Konstancy nad 
Morzem Czarnym, gdzie został jeszcze przez tydzień – do 6 lutego. Nazajutrz 
udało mu się dostać na pokład rumuńskiego statku pasażerskiego SS Regele 
Carol I płynącego do Francji. Po dziesięciu dniach rejsu Morzem Czarnym 
i Śródziemnym statek zawinął do portu w Marsylii, skąd kapral Dziurka trafił 
najpierw do Punktu Zbornego Camp de Carpiagne, a stamtąd do Lotniczej Sta-
cji Zbornej w Septfonds (22 lutego 1940), następnie do Centrum Wyszkolenia 
Lotnictwa Polskiego w Lyon-Bron (27 lutego – 9 kwietnia 1940), skąd osta-
tecznie, jako doświadczony mechanik, został oddelegowany do pracy w prze-
myśle zbrojeniowym (lotniczym) i skierowany na staż do fabryki duraluminium 
w miejscowości Couzon pod miastem Rive de Gier w Okręgu Loary (9 kwiet-
nia – 17 czerwca 1940). Nie było to niczym nadzwyczajnym, gdyż francuskie 
władze wojskowe starały się wykorzystywać kwalifikacje techniczne polskiego 
personelu lotniczego. Tu aż do inwazji niemieckiej na Francję i w jej trak-
cie, pozostając w rezerwie kadrowej, przez ponad dwa miesiące bezskutecznie 
oczekiwał na przydział bojowy. Zdecydowana większość polskich jednostek 
lotniczych, do których mógłby trafić, nie ukończyła formowania i nie zdążyła 
wejść do walki. Po przełamaniu przez Niemców francuskich linii obronnych 
nad Sekwaną kapral Dziurka wraz z kolegami, realizując rozkaz naczelnego 
wodza gen. Sikorskiego, rozpoczęli o północy 17 czerwca 1940 roku ewaku-
ację z Couzon w kierunku południowo-zachodnim, do miejscowości Port-Ven-
dres19 w Oksytanii (pod granicą francusko-hiszpańską). Na miejscu okazało 
się, że z racji znacznej liczby oczekujących już na ewakuację żołnierzy dla 
eszelonu z Couzon zabrakło miejsc zakwaterowania. W efekcie kapral Dziurka 
przez trzy dni kwaterował pod gołym niebem20. W dniu 24 czerwca 1940 roku 

18 Zeszyt ewidencyjny, Przebieg służby wojskowej…, s. 3, [w:] Teczka personalna... 
19 Na podstawie archiwum fotograficznego sierż. Ludwika Dziurki. Na rewersie jednego ze zdjęć 
wykonanych w tej miejscowości Ludwik zawarł znaczącą adnotację: „22.06.1940, Port-Vendres. 
Koniec II wojny. I co dalej…?”.
20 Na podstawie archiwum fotograficznego Ludwika Dziurki. Zob. także: B. Belcarz, Polskie 
lotnictwo we Francji 1940, Sandomierz 2002, s. 280.
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w atmosferze narastającego chaosu został zaokrętowany na pokład egipskiego 
liniowca MV Apapa II w składzie transportu nr 3 w grupie pod dowództwem 
por. Daty (dwóch oficerów i 105 podoficerów i szeregowych – pracowników 
wojskowych zakładów remontowych ARAA z Aulnat-Sud, Limoges i Tu-
luzy oraz stażystów z Couzon)21. Statek odpłynął – jako ostatni z czterech – 
25 czerwca i przez Gibraltar skierował się do Wielkiej Brytanii. W porcie w Li-
verpoolu kapral Dziurka postawił stopę na ziemi angielskiej 7 lipca 1940 roku. 

Na Wyspach Ludwik Dziurka natychmiast zgłosił się do organizowanych 
tam Polskich Sił Powietrznych. Został zarejestrowany w Wojskowej Komen-
dzie Uzupełnień nr 2 i wcielony do Zbiorczego Obozu – bazy RAF w Weeton22, 
gdzie przeszedł kurs przygotowawczy. Po jego ukończeniu 25 października 
został skierowany na dalsze szkolenie do 14. Operacyjnego Ośrodka Trenin-
gowego (14 Operational Training Unit) w bazie lotniczej Cottesmore-Rutland, 
po ukończeniu którego zdobył specjalizację o brytyjskim oznaczeniu kodo-
wym A.C.H/GD (tzw. Aircrafthand/General Duties)23. Od 3 marca 1941 roku 
został przeniesiony ewidencyjnie do Obozu Lotnictwa Polskiego w Blackpool 
i skierowany do służby w 316. Warszawskim Dywizjonie Myśliwskim, operu-
jącym w tym czasie z lotniska w Pembrey (Walia). W tej jednostce służył do 
21 września 1943 roku jako mechanik lotniczy i magazynier24, bazując kolejno 
na lotniskach w: Pembrey (do 18 czerwca 1941), Colerne (do 2 sierpnia 1941, 
tu 16 lipca awansował na stopień plutonowego), Church Stanton (do 13 grud-
nia 1941), Heston (do 31 lipca 1942), Hutton Cranswick (do 13 marca 1943) 
oraz Northolt (do 20 września 1943).

W związku z reorganizacją Polskich Sił Powietrznych, wobec planowa-
nej inwazji aliantów na Europę 21 września 1943 roku został przeniesiony 
do Eskadry Technicznej nr 3109 (3109 Servicing Echelon)25 stacjonującej 
w tym czasie na lotnisku w Northolt. Jednostkę tą przydzielono do obsługi 
technicznej 302. Myśliwskiego Dywizjonu Poznańskiego. Jednak już mie-
siąc później, 26 października, wobec rozformowania tej eskadry i włączenia 
302. Dywizjonu w skład 131. Polskiego Skrzydła (131 Polish Wing), trafił do 
131. Polowego Portu Lotniczego (131 Polish Airfield26) grupującego polskie 
eskadry techniczne nr 6302, 6308 i 6317. Pełnił tam funkcję magazyniera. 
Port miał być ruchomą bazą zaopatrzenia dla jednostek lotniczych w związ-
ku z przewidywanymi szybkimi przesunięciami frontu i częstymi zmianami 

21 Tamże, s. 282.
22 Zeszyt ewidencyjny…, rubryka nr 19, [w:] Teczka personalna...
23 Niższej rangi stanowisko w Królewskich Siłach Powietrznych; zajmujący je żołnierz wykony-
wał zadania o charakterze ogólnym.
24 B.K. Buchwald, 316 Warszawski Dywizjon Myśliwski, Warszawa 1989, s. 16.
25 Airman`s Record Sheet (Active Service). Section 4 – Character and Trade Proficiency, s. 1, 
[w:] Teczka personalna…, s. 1; Karta ewidencyjna Komendy Uzupełnień nr 2, s. 2, rubryka nr 
19; Zeszyt ewidencyjny, s. 5, [w:] Teczka personalna...
26 Airman`s Record Sheet..., s. 1; Karta ewidencyjna. Przebieg służby wojskowej, s. 2, rubryka nr 
19; Zeszyt Ewidencyjny…, s. 5, 9, [w:] Teczka personalna...
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lotnisk w czasie ofensywy w Europie. W okresie od kwietnia do dnia inwazji 
w Normandii (6 czerwca 1944) Ludwik Dziurka stacjonował kolejno na tere-
nie baz lotniczych Deanland i Chailey, gdzie obsada 131. Portu intensywnie 
ćwiczyła i zgrywała współpracę, a następnie od połowy czerwca wspierała lą-
dowanie aliantów w Normandii, obsługując samoloty 131. Skrzydła z lotnisk 
Appledram i Ford.

W dniu 9 sierpnia 1944 roku wraz z personelem portu został przerzucony 
do Normandii, gdzie 131. Polowy Port Lotniczy połączony ze 131. Polskim 
Skrzydłem (dywizjony myśliwskie nr 302 – „Poznański”, 308 – „Krakowski” 
i 317 – „Wileński”) w jednolite 131. Polskie Skrzydło Myśliwskie zajął lot-
nisko Plumetot w pobliżu Caen. Samoloty jednostki wykonywały w tym cza-
sie loty bojowe na kierunku natarcia brytyjskiej 21. Grupy Armii marszałka 
Montgomery’ego i polskiej 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka, wspierając ją 
w trakcie bitwy pod Falaise.

Na początku września 131. Polskie Skrzydło zostało przesunięte na lot-
nisko Goupillières na południe od Lille. Tu 11 września w nieznanych oko-
licznościach plutonowy Dziurka został poważnie ranny. Jak wynikało z jego 
włas nej relacji, złożonej pod koniec lat sześćdziesiątych wnuczce Halinie 
Tórz, został raniony odłamkiem pod prawą łopatką, miał też rozerwaną prawą 
rękę. Przyczyną mógł być nalot niemiecki na lotnisko, wybuch miny, działa-
nia niemieckich dywersantów lub wypadek w służbie, np. eksplozja amunicji 
lotniczej. Rokowania początkowo nie były pomyślne, groziła mu amputacja 

Personel powietrzny i naziemny 316. Warszawskiego Dywizjonu Myśliwskiego na 
lotnisku w Northolt, 1943 rok. Plutonowy Dziurka w środkowym rzędzie piąty od 
lewej
Źródło: archiwum fotograficzne Ludwika Dziurki.
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ręki, w której utracił czucie27. Jeszcze tego samego dnia został przewiezio-
ny do Wojskowego Szpitala Polowego nr 54, a dwa dni później, wobec po-
ważnego stanu, zadecydowano o jego odesłaniu z powrotem do Anglii, gdzie 
umieszczono go w Wojskowym Szpitalu Królewskich Sił Powietrznych we 
 Wroughton28. Tam plutonowy Dziurka stanowczo odmówił – na własną odpo-
wiedzialność – poddania się operacji amputacji ręki. Decyzja okazała się słusz-
na, bowiem po długim czasie, w wyniku zabiegów lekarskich, rany zaczęły się 
zabliźniać, a ręka wróciła niemal do pełnej sprawności. W dniu 18 września 
1944 roku rannego przeniesiono pod względem ewidencyjnym do Ośrodka 
Zapasowego Lotnictwa w Blackpool, lecz tylko formalnie, gdyż pozostawał 
on nadal w szpitalu. Jego stan zaczął jednak poprawiać się na tyle widocznie, 
że władze wojskowe prawdopodobnie brały nawet pod uwagę ponowne prze-
rzucenie go na kontynent, na co może wskazywać fakt, że 30 września został 
on wciągnięty na listę Pierwszego Ośrodka Delegowania Personelu (Person-
nel Despatch Centre no. 129), który był rodzajem stacji zbornej personelu lot-
niczego i naziemnego podróżującego pomiędzy różnymi miejscami działań 
wojennych. Na front w Normandii już jednak nie wrócił. W dniu 17 paździer-
nika powrócił do Ośrodka Zapasowego Lotnictwa w Blackpool do Eskadry 
Zapasowej, a 28 grudnia został przeniesiony pod komendę 14. Bazy Lotniczej 
w Faldingworth, gdzie służył do kwietnia 1947 roku. W międzyczasie 1 marca 
1946 roku otrzymał awans na stopień sierżanta30.

Wobec zakończenia wojny i rozwiązania Polskich Sił Powietrznych 
w Wielkiej Brytanii 11 kwietnia 1947 roku został przyjęty do Lotniczego Kor-
pusu Przysposobienia i Rozmieszczenia (Polish Resettlement Corps) w Skip-
ton-on-Swale. Zadaniem Korpusu była relokacja weteranów, znalezienie im 
miejsc zakwaterowania, zatrudnienia w cywilu oraz przystosowanie do cywil-
nego życia po latach wojny. Pozostając w stałym kontakcie listowym z żoną 
i za jej radą, wobec sytuacji politycznej w Polsce po roku 1946, Ludwik, za-
pytany o zamiar powrotu do Polski, oświadczył urzędnikom LKPR, że tym-
czasowo chciałby pozostać w Anglii, podjąć zatrudnienie w swoim zawodzie 
palacza-maszynisty oraz sprowadzić z Polski całą rodzinę. Jego plany się jed-
nak nie ziściły. Do czasu sprawdzania możliwości ich realizacji, w okresie od 
15 listopada 1947 roku Ludwik pozostawał na stanie LKPR w bazach RAF 
Framlingham i Skipton-on-Swale, a następnie do dnia demobilizacji w ba-
zach Hednesford i Dunholme Lodge, gdzie 9 marca 1949 roku pożegnał się 
z mundurem31. 

27 Relacja Haliny Mateli z d. Tórz z rozmowy z Ludwikiem Dziurką przeprowadzonej pod ko-
niec lat sześćdziesiątych.
28 Zeszyt ewidencyjny…, s. 5 [w:] Teczka personalna...
29 Tamże.
30 Tamże, s. 6
31 Appendix „C”. Discharge of Aldens: Identity Certificate, Dunholm Lodge [1949], [w:] Teczka 
personalna…
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Po demobilizacji osiadł w miejscowości Astley niedaleko Stourport-on-
-Severn w hrabstwie Worcestershire, 175 km od Londynu. Utrzymywał się, 
pracując m.in. w gastronomii i przemyśle tekstylnym. Z uwagi na swą rela-
tywnie dobrą sytuację materialną stale wspierał pozostawioną w Polsce rodzi-
nę. W korespondencji listowej ustalił z żoną, że powróci do Polski dopiero po 
przejściu na emeryturę, a za zgromadzone oszczędności zaopatrzył później 
życiowo wszystkie swoje dzieci. Do Polski powrócił w roku 1966 i zamiesz-
kał w Śremie. Tu zmęczony organizm starego weterana wystawił rachunek za 
lata trudów i kampanii: Ludwik Dziurka doznał rozległego wylewu i został 
częściowo sparaliżowany. Opiekę w ostatnich latach życia roztoczyła nad nim 
jego najmłodsza córka Stefania, która zabrała go do siebie, do rodzinnych Na-
gradowic. Zmarł 6 maja 1972 roku w swym rodzinnym domu – tym samym, 
w którym 72 lata wcześniej przyszedł na świat. Spoczął na cmentarzu para-
fialnym w Kleszczewie.

Z obowiązków służbowych w czasie II wojny światowej w Anglii wywią-
zywał się niezwykle sumiennie. Świadczą o tym pochlebne zapisy w opiniach 
służbowych dowództwa, nagrody (m.in. nadanie pierwszego tzw. szewronu, 
tj. naszywki stopnia brytyjskiego CPL na rękaw munduru „za dobre sprawo-
wanie” 5 sierpnia 1943), awanse. Był wielokrotnie odznaczany: Brązowym 
Krzyżem Zasługi („za zasługi położone w służbie dla Ojczyzny”, 2 maja 
1944), aż czterokrotnie Medalem Lotniczym („za szczególnie sumienną służ-
bę w czasie wojny”), brytyjskimi Medalem Obrony za Służbę Wojenną dla 
Zjednoczonego Królestwa (Defence Medal, 28 września 1946), Medalem Wo-
jennym 1939–1945 (War Medal) oraz Gwiazdą Francji i Niemiec za udział 
w walkach w Normandii (France and Germany Star, 8 października 1946)32. 

32 Tamże, s. 9, rubryka nr XX; Karta ewidencyjna..., s. 2, rubryka nr 24; Karta odznaczeń nr id. 
783742 [b.m.w.][b.d.w.], [w:] Teczka personalna…



Stanisław Jędraś

PAŃSTWOWE PRZEDSZKOLE NR 5 W LESZNIE 
W LATACH 1958–1990

Wstęp
Dzieci to nasz wielki skarb. Edukacja przedszkolna jest w Polsce pierw-

szym etapem systemu kształcenia. Jej głównym zadaniem jest nie tylko po-
moc rodzicom w sprawowaniu opieki wychowawczej, ale przede wszystkim 
stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci i przygotowanie ich do szkoły. 
Wymaga to od nauczycieli przedszkoli rozległej wiedzy o dziecku, wysokich 
umiejętności organizatorskich oraz twórczej postawy. Sprostać temu może tyl-
ko dobrze wykształcony pedagog1. Głównym celem współczesnych placówek 
wychowania przedszkolnego jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka, 
przejawiającej się w sferze intelektualnej, emocjonalnej, wolicjonalnej, w ak-
tywności ruchowej, społecznej i poznawczej, twórczości artystycznej. Dlate-
go konieczne staje się dokonanie istotnych zmian w programach wychowania 
przedszkolnego oraz w obrębie nakładanych celów edukacyjnych. Potrzebne 
jest ukształtowanie człowieka na miarę XXI wieku – elastycznego, dyspo-
nującego bogatą wyobraźnią i zdolnością ekspresji twórczej, cechującego się 
nowatorstwem i oryginalnością myślenia2. Wszystkie dzieci z miast i wsi po-
winny znaleźć miejsce w przedszkolach, możliwie wcześnie. Obecne przepi-
sy nakładają na przedszkola obowiązek przyjmowania do przedszkoli dzieci 
w wieku od trzech lat.

Choć pierwsza placówka przedszkolna utworzona została w Polsce w 1836 
roku w Warszawie, to sam termin przedszkole pojawił się po raz pierwszy w na-
szym kraju na tzw. sejmie nauczycielskim w 1919 roku. To właśnie wtedy po-
wołano sekcję wychowawczyń przedszkoli, podkreślając tym samym ogrom-
ną rolę, jaką nauczyciele wychowania przedszkolnego odgrywają w procesie 
wychowania i edukacji najmłodszych. Natomiast nazwa przedszkole została 
użyta po raz pierwszy w Ustawie o ustroju szkolnictwa z 11 marca 1932 roku. 
Wtedy też ustalono miejsce przedszkola w ówczesnym systemie szkolnictwa3. 

1 A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna, Warszawa 2011, s. 9.
2 Tamże, s. 22, 23.
3 D. Malicka, Przedszkole wczoraj, dziś i jutro, „Z Klasą. Magazyn dla nauczycieli” 2017, nr 
3-4, s. 16.
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Dlaczego piszę akurat o leszczyńskim przedszkolu nr 5? Muszę tu odwołać 
się do swojej rodziny. W latach sześćdziesiątych i na początku siedemdziesią-
tych uczęszczali do tej placówki moi synowie. Zaprowadzałem ich i odbiera-
łem, chociaż częściej robiła to żona. Pamiętam z tego czasu, jak trudne jest dla 
dzieci rozstanie z domem rodzinnym, szczególnie z matką. Od 2017 roku do 
tego przedszkola zaczęła uczęszczać moja prawnuczka. Pisząc o tej placówce, 
mam okazję gorąco podziękować paniom dyrektor i nauczycielkom za opiekę 
nad bardzo bliskimi mi osobami.

Głównym źródłem informacji uzyskanych na potrzeby niniejszego artyku-
łu były kroniki, które systematycznie prowadzono dopiero od września 1977 
roku. Najtrudniej było zebrać materiał z lat 1958–1977. Informacje dotyczące 
tego okresu otrzymałem od byłej wizytator ds. wychowania przedszkolnego 
Eugenii Kaczmarowskiej, a ją informowały ówczesne wychowawczynie: Fe-
licja Wojtkowiak oraz Irena Poła. Informacje przekazał też syn pierwszej dy-
rektor. Korzystałem także z dostępnej literatury i udzielonych mi wywiadów, 
za co serdecznie dziękuję rozmówcom.

Okres 1958–1977
Przedszkole nr 5 w Lesznie od samego początku znajdowało się w sta-

rym budynku przy placu Komeńskiego. Należy do niego także dość duży plac 

Budynek przedszkola nr 5 w Lesznie 
Źródło: Kronika przedszkola z roku 1984/1985.
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z licznymi urządzeniami służącymi dzieciom do zabawy. Poszczególne dyrek-
cje czyniły starania o coraz lepsze wyposażenie zarówno wnętrza budynku, 
jak i placu zabaw. Duży wkład w wygląd przedszkola mieli także rodzice i za-
kłady opiekuńcze. Początkowo było to przedszkole 2-oddziałowe, po trzech 
latach 3-oddziałowe, później 4-oddziałowe i tak jest przeważnie do czasów 
obecnych. Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach (grupach) wynosiła od 
32 do 42. Przedszkole było 9-godzinne, z trzema posiłkami – śniadanie o go-
dzinie 9.00, obiad o 12.30 i podwieczorek o 14.30. Dzieci przyjmowano od 
godziny 6.30. Najmłodsi spali od godziny 12.30 do 14.30.

Weronika Skrzypczak, która rozpoczęła pracę 15 września 1972 roku jako 
palacz, wspomina o początkowych trudnościach. We wszystkich pomieszcze-
niach ówczesnego przedszkola znajdowały się kaflowe piece. Jej zadaniem 
było ok. godziny 5.00 wybieranie popiołu, potem rozpalanie w piecach. Gdy 
dzieci przychodziły do przedszkola, było już ciepło. Kuchnia przedszkolna 
też pracowała na węglu. Kucharki od wczesnego rana podgrzewały mleko. 
Obiad był dwudaniowy. W sobotę przed południem kucharki piekły placek, 
aby dzieci w sobotnie popołudnie cieszyły się dobrym podwieczorkiem. Pra-
cowało się wówczas przez 6 dni w tygodniu. Weronika Skrzypczak wspomi-
na też o ręcznym dwukołowym wózku służącym do przewożenia produktów 
żywnościowych ze sklepów.

Pierwszą kierowniczką Przedszkola nr 5 była Jadwiga Kaźmierczak 
z d. Broda, urodzona 13 października 
1921 roku w Budziszewie k. Muro-
wanej Gośliny. W 1945 roku wyszła 
za mąż za Edwarda Kaźmierczaka, 
który pracował w Liceum Pedago-
gicznym jako kierownik internatu 
i był też wykładowcą psycholo-
gii w liceum. W 1956 roku jej mąż 
zmarł, zostawiając żonę i kilkulet-
niego syna. W 1958 roku podjęła 
pracę jako kierownik w utworzonym 
Przedszkolu nr 5. Kaźmierczakowie 
byli znani jako ludzie solidni i praco-
wici. Jadwiga Kaźmierczak pracując, 
ukończyła studium nauczycielskie 
o kierunku wychowanie przedszkol-
ne i nauczanie początkowe. Praco-
wały z nią wychowawczynie: Danuta 
Zaremba, Teresa Pabisiak, Maria Wa-
szyńska, Sabina Stankowiak, Felicja 
Wojtkowiak, Irena Poła. Później nie-
które przeszły do innych placówek, 

Jadwiga Kaźmierczak, dyrektor przed-
szkola w latach 1958–1977
Źródło: z archiwum Marka Kaźmierczaka.
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a na ich miejsce zatrudniono Janinę Damrych i Barbarę Ratajczak. Dzieci 
miały opiekę lekarza i pielęgniarki, którzy raz w tygodniu przychodzili do 
przedszkola. Lekarzem był Andrzej Kuczkowski. Personel obsługowy two-
rzyły: intendentka, pomoc wychowawcza, trzy woźne oddziałowe, kucharka, 
pomoc kuchenna i woźny.

Program wychowawczy był realizowany przy współpracy przedstawicieli 
zakładów pracy. Organizowane były dla dzieci baliki karnawałowe, Dzień Ko-
biet, Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień Dziecka, zakończenie roku. 

Lata 1977–1983 
W latach szkolnych 1977–1983 Państwowym Przedszkolem nr 5 w Lesz-

nie kierowała Irena Piotrowska. Funkcję nauczycielek pełniły: Barbara Rataj-
czak, Teresa Pabisiak, Ewa Cyka, Maria Murawa, Małgorzata Wojciechow-
ska, Halina Madaj. Do personelu obsługowego należeli: intendentki, cztery 
woźne oddziałowe, pomoc wychowawcza, woźny, higienistka, lekarz, dwie 
pomoce kuchenne.

Irena Piotrowska urodziła się 5 października 1945 roku w Iwanowicach 
k. Kalisza. Ukończyła 5-letnie Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń 
Przedszkoli w Pile. Ponadto była absolwentką Studium Nauczycielskiego im. 
Stefana Żeromskiego w Poznaniu na kierunku wychowanie przedszkolne i na-
uczanie początkowe. Ukończyła również kurs kwalifikacyjny z oligofrenope-
dagogiki i terapii pedagogicznej. Pracowała w przedszkolach łącznie przez 44 

Dzieci podczas zabawy choinkowej w 1965 roku wraz z wychowawczyniami: Ireną 
Połą (z prawej) i Danutą Zarembą
Źródło: z archiwum Ireny Poły.
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lata. Rozpoczęła pracę w przedszko-
lu nr 4 w 1964 roku. Była też wice-
dyrektorem przedszkoli nr 15 i 21. 
W okresie pracy w przedszkolu nr 5 
przyczyniła się do ogrodzenia terenu 
przedszkolnego, powstania budynku 
gospodarczego, wyposażenia łazien-
ki na I piętrze, zaadaptowania po-
mieszczenia na salę zabaw4.

Rok szkolny 1977/1978 obfitował 
w wiele wydarzeń. Przedszkole przy-
gotowywało się do Centralnych Do-
żynek, które odbywały się wówczas 
w Lesznie. Sale i korytarze przybrane 
były dekoracjami dożynkowymi wy-
konanymi z udziałem dzieci. Budy-
nek również z zewnątrz był przystro-
jony. Dzieci z grupy 6-latków wzięły 
udział w Centralnej Uroczystości 
Dożynkowej, która odbyła się na sta-
dionie im. A. Smoczyka w Lesznie 
11 września 1977 roku. 

W przedszkolu nr 5 praktykowali studenci uczęszczający do Studium Wy-
chowania Przedszkolnego w Lesznie. W 1977 roku już po raz trzeci zajęcia 
praktyczne rozpoczęły słuchaczki SWP z opiekunką I semestru dr Krystyną 
Nowak.

W realizacji programu wychowawczego duże znaczenie miało zapoznawa-
nie się wychowanków z życiem miasta oraz ważnymi rocznicami krajowymi. 
Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela odbyła się w przedszkolu 18 paździer-
nika. Zaproszono wówczas również byłą kierowniczkę przedszkola Jadwigę 
Kaźmierczak i nauczycielkę H. Woźniak. Było dużo życzeń i kwiatów, dzieci 
recytowały przygotowane wiersze, miło upływał czas. Niedługo później, bo 
23 października odbył się w Wojewódzkim Domu Kultury IV Festiwal Pio-
senkarsko-Malarski pod hasłem „Dzień Dobry Zdrowie”. Z przedszkola nr 5 
uczestniczyła w tym wydarzeniu wybrana grupa 6-latków. 

Natomiast 18 stycznia 1978 roku dzieci pojechały na wycieczkę do lasu. 
Wraz z nimi udały się słuchaczki SWP. Atrakcją w lesie było spotkanie 
z Gwiazdorem, który bawił się z dziećmi i towarzyszył im w drodze powrot-
nej. W przedszkolu Gwiazdor obejrzał występy dzieci i w nagrodę wręczył im 
paczki. Tydzień później odbył się balik karnawałowy, podczas którego dzieci 
były przebrane w różne stroje. Udana zabawa była także z okazji Dnia Babci. 

4 Informacje przekazane przez Irenę Piotrowską.

Irena Piotrowska, dyrektor przedszkola 
w latach 1977–1983
Źródło: ze zbiorów Ireny Piotrowskiej.
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Dzieci zaprosiły swoje babcie do przedszkola i każda grupa przedszkolaków 
zaprezentowała własny program artystyczny. Na zakończenie każde dziecko 
wręczyło babci laurkę z życzeniami. Uroczystości z życzeniami trwały na-
dal, bo nadszedł Dzień Kobiet. Życzenia i laurki otrzymały wszystkie panie 
w przedszkolu. Dzieci przygotowały laurki z życzeniami również dla swoich 
mam i babć, które wręczały po powrocie z przedszkola. W trzeciej dekadzie 
maja świętowano Dzień Matki. Tym razem na zaproszenie dzieci do przed-
szkola przybyły mamy. Życzenia dla nich zawarto w licznych piosenkach 
i wierszykach. Na zakończenie mamy otrzymały upominki przygotowane 
przez dzieci. W ostatnim dniu maja grupa dzieci z oddziału 6-latków wzięła 
udział w V Festiwalu „Dzień Dobry Zdrowie”.

Uroczyste pożegnanie starszaków odbyło się 9 czerwca. Absolwenci otrzy-
mali na zakończenie pamiątkowe dyplomy oraz piłki. Pożegnano 38 starsza-
ków. Z tej okazji wykonano tableau, które stanowi cenną pamiątkę. Są tam 
zdjęcia dzieci oraz dyrektor Ireny Piotrowskiej, wychowawczyni Teresy Pabi-
siak i nauczycielki Haliny Madaj. 

W kolejnym roku szkolnym personel pedagogiczny pracował w identycz-
nym składzie. Znowu uroczyście obchodzono Dzień Nauczyciela i to święto 
na stałe weszło do programu wychowawczego, podobnie jak święta Bożego 
Narodzenia. Rok 1979 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Dziecka. 
W związku z tym dzieci przygotowały materiały okolicznościowe – w salach 
poszczególnych grup wiekowych i na korytarzu ukazały się gazetki o dzie-
ciach w różnych krajach, wychowawczynie miały tematyczne pogadanki. 
W Dniu Dziecka zorganizowano wycieczkę do lasu.

Jak w każdym karnawale, także i 19 stycznia 1979 roku odbył się balik, 
do którego dzieci przygotowywały się przez kilka dni. We wszystkich salach 
wykonano dekoracje, a niespodzianką były przygotowane stroje. Bawiono się 
doskonale, co widać na licznych zdjęciach w kronice. Doszło nawet do tego, że 
„jak bal w przedszkolu dzisiaj, to wyszły z szafy misie i poszły po laleczki do 
wspólnej poleczki”. Obchodzono też Dzień Babci, potem Dzień Kobiet. Dzieci 
uczciły także Święto Pracy – brały udział w dekorowaniu budynku przedszkola, 
a 30 kwietnia w barwnym pochodzie z chorągiewkami przeszły ulicami miasta.

W kolejnym cyklu imprezy „Dzień Dobry Zdrowie”, odbywającym się 
27 maja 1979 roku, wzięło udział dziesięcioro dzieci z przedszkola nr 5. Z ko-
lei 29 maja na zaproszenie szczepu Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej 
przy I LO dzieci wzięły udział w przedstawieniu Kopciuszek. W Dniu Dziecka 
przedszkolaki jechały autobusem i bawiły się na polanie leśnej. Pogoda tego 
dnia dopisała, więc radości było wiele. Dzieci zdobyły też ciekawe wiadomo-
ści o zwierzętach leśnych.

Pożegnanie starszaków odbyło się 6 czerwca. Tym razem było to również 
zakończenie roku szkolnego 1978/1979. Starszaków było 39. I znów wyko-
nano tableau – wspaniałą pamiątkę, na którym znalazły się także fotografie 
dyrektor Ireny Piotrowskiej i nauczycielek: Haliny Madaj oraz Ewy Cyki. 
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W roku szkolnym 1979/1980 personel pedagogiczny tworzyły: dyrektor 
Irena Piotrowska, wychowawczynie: 3-latków – Krystyna Dworniczak, Mał-
gorzata Wojciechowska, 4-latków – Teresa Pabisiak, 5-latków – Halina Madaj, 
6-latków – Maria Murawa, Ewa Cyka. Tradycyjnie już obchodzono uroczyście 
Dzień Nauczyciela i inne ważne rocznice. Zimą, 14 stycznia 1980 roku, znów 
zorganizowano wycieczkę do lasu, by dzieci mogły zrobić niespodziankę pta-
kom i zwierzętom leśnym. Niesamowite wrażenie na dzieciach zrobiło spotka-
nie w lesie Gwiazdora, który bawił się z nimi aż do zakończenia wycieczki i na 
pożegnanie obdarował je słodyczami. Również balik karnawałowy z 9 lutego 
na długo zachował się w pamięci dzieci. Do tańca przygrywali żołnierze z jed-
nostki wojskowej. Nagrodę za najładniejszy strój otrzymały Ada i Bianka. 

Już przed 1 maja na budynku przedszkola pojawiły się flagi państwowe. 
Z pomocą pań dzieci przygotowały akademię pierwszomajową, a 30 kwietnia 
barwny pochód przedszkolaków przeszedł ulicami miasta. Z kolei 1 czerwca 
1980 roku na rynku w Lesznie o godzinie 9.00 rozpoczął się kolejny konkurs 
piosenkarsko-malarski pod hasłem „Dzień Dobry Zdrowie”. Wzięły w nim 
udział dzieci z wszystkich przedszkoli Leszna. Z przedszkola nr 5 uczestni-
czyło ośmioro dzieci z grupy najstarszej. Za uczestnictwo dzieci otrzymały 
w nagrodę ręczniczki. Konkurs był miłą, udaną i długo wspominaną imprezą. 

Pożegnanie starszaków odbyło się łącznie z zakończeniem roku szkolnego. 
Było to 6 czerwca. Na zaproszenie starszaków do szkoły przybyli ich rodzice. 
Dzieci otrzymały dyplomy ukończenia przedszkola.

W roku szkolnym 1980/1981 dyrektorem przedszkola była nadal Irena 
Piotrowska, a opiekunkami dzieci poszczególnych grup wiekowych były na-
uczycielki: grupy 3-latków – Ewa Cyka, Maria Murawa, 4-latków – Krystyna 
Dworniczak, 5-latków – Teresa Pabisiak, 6-latków – Halina Madaj, Małgorza-
ta Wojciechowska.

Ciekawym wydarzeniem opisanym w kronice był Dzień Wojska Polskie-
go, który przypadał 12 października 1980 roku. Z tej okazji do przedszkola 
przyszli żołnierze. Spotkanie z nimi upłynęło w wesołej atmosferze: dzieci 
recytowały wiersze, śpiewały piosenki o żołnierzach, z ciekawością przyglą-
dały się mundurom, rozmawiały z żołnierzami. W tym roku odbyły się także: 
Dzień Nauczyciela, wigilia, balik karnawałowy, Dzień Babci i Dzień Matki. 
W Dniu Dziecka przedszkolacy wybrali się na wycieczkę, ale tym razem nie 
do lasu, lecz na lotnisko w Lesznie-Strzyżewicach. Dzieci oglądały z bliska 
szybowce, helikopter i wszystkie urządzenia znajdujące na lotnisku. Ponieważ 
dopisywała pogoda, a jedzenia i napojów nie brakowało, był to kolejny rados-
ny Dzień Dziecka. Pożegnanie starszaków tym razem odbyło się 12 czerwca. 
Dzieci z całego przedszkola przygotowywały program artystyczny, a każdy 
starszak otrzymał wyprawkę do szkoły (pisaki, dzienniczek ucznia, piórnik) 
i pamiątkowy dyplom.

W następnym roku szkolnym w kadrze przedszkola nastąpiła jedna zmiana: 
w miejsce Barbary Kledeckiej przyjęta została Jadwiga Zamiara. Uroczyste 
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rozpoczęcie nowego roku szkolnego wraz z powitaniem młodszych dzieci 
odbyło się 1 września. Potem wszystkie dzieci udały się do miejsc pamię-
ci narodowej i złożyły tam wiązanki kwiatów. W dniu Święta Milicji starsze 
dzieci udały się z życzeniami i kwiatami do komendy. Dzieci młodsze zapro-
siły milicjanta, obdarowały go kwiatami i pochwaliły się, jakie znają wiersze 
i piosenki. Natomiast 10 października przedszkolacy zaprosili żołnierzy do 
przedszkola, by złożyć im życzenia. Dzień ten upłynął w miłej atmosferze. 
Uprzyjemniając gościom pobyt, dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki 
o żołnierzach. Starsze dzieci udały się do koszar z kwiatami. Oczywiście nie 
zapomniano także o nauczycielach, babciach, mamach w dniu ich świąt. Był 
też piękny balik karnawałowy, a Dzień Dziecka spędzono w lesie.

„Żegnaj, przedszkole kochane!” – tak mówili starszacy i tak napisano w kro-
nice. Rozstanie z przedszkolem było smutne. Dzieci młodsze żegnały starsze. 
Byli też rodzice starszaków, którzy dziękowali dyrekcji, nauczycielkom i in-
nym pracownikom za opiekę. Pożegnanie zakończono wspólnym zdjęciem.

Lata 1983–1989
W roku 1983/1984 pracę na stanowisku dyrektora rozpoczęła Krystyna 

Dworniczak. Jako nauczycielki pracowały: Teresa Pabisiak, Maria Waszyń-
ska, Ewa Cyka, Halina Madaj, Olga Łakoma, Grażyna Górecka, Grażyna Mie-
dziarek. Krystyna Dworniczak urodziła się 7 marca 1953 roku w Celestynowie 

Grupa starszaków w 1983 roku wraz z dyrektor Ireną Piotrowską 
Źródło: Kronika przedszkola z roku 1982/1983.
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w gminie Borek Wlkp. Ukończyła 
Państwowe Liceum Pedagogicz-
ne dla Wychowawczyń Przedszkoli 
w Ostrowie Wielkopolskim, Stu-
dium Nauczycielskie w Poznaniu na 
kierunku wychowanie przedszkolne 
oraz Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza Poznaniu na kierunku peda-
gogika opiekuńczo-wychowawcza. 
W Kaliszu ukończyła Studium Pody-
plomowe Organizacja i Zarządzanie 
Oświatą dla dyrektorów szkół. 

W roku tym w przedszkolu uro-
czyście obchodzono: Święto Milicji, 
Dzień Wojska Polskiego, Dzień Na-
uczyciela, włączono się do zbiórki 
pieniędzy na pomnik Żołnierza Gar-
nizonu Leszczyńskiego. Przedszko-
le otrzymało podziękowanie od 20. 
Drużyny Harcerskiej z Leszna za po-
moc przy budowie nowej harcówki. Odbył się także balik karnawałowy, Dzień 
Babci, Dzień Matki, Dzień Dziecka, zakończenie roku.

 W roku szkolnym 1984/1985 do zespołu nauczycielek dołączyły Julitta 
Jabczyńska i Renata Piotrowiak. Nowością było objęcie patronatu nad przed-
szkolem przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych. Zakupiono meble 
do sal, rodzice usunęli ściankę działową na I piętrze i uzyskano większą salę 
do zabaw, nasadzono rośliny wokół ogrodzenia przedszkolnego, zorganizo-
wano wieczorek taneczny dla rodziców, a dochód przeznaczono na zakup ma-
gnetofonu, zorganizowano spotkanie z Gwiazdorem w lesie przy ognisku oraz 
baliki karnawałowe w Kasynie Milicyjnym z udziałem rodziców. Założono 
boazerię na parterze i na piętrze, wymalowano dwie sale zajęć, przygotowano 
uroczystości z okazji Dni: Nauczyciela, Babci, Matki, Dziecka oraz pożegna-
nia starszaków5.

 W następnym roku kadrę pedagogiczną tworzyły: dyrektor Krysty-
na Dworniczak oraz nauczycielki: Teresa Pabisiak, Maria Waszyńska, Ewa 
Cyka, Olga Łakoma, Halina Madaj, Grażyna Miedziarek, Renata Piotrowiak, 
Hanna Sobkowiak. W przedszkolu miały miejsce tradycyjne już uroczystości. 
W Dniu Milicjanta zaproszonym gościom dzieci wręczyły kwiaty, śpiewały 
i recytowały wiersze. Na Dzień Nauczyciela wszystkie grupy wiekowe przed-
stawiły program artystyczny, złożyły życzenia i wręczyły kwiaty wszystkim 
pracownikom przedszkola. Komitet Osiedlowy Śródmieście-Południe przesłał 

5 Relacja dyrektor Krystyny Dworniczak.

Krystyna Dworniczak, dyrektor przed-
szkola w latach 1983–1989
Źródło: archiwum Krystyny Dworniczak.
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pracownikom przedszkola nr 5 gratulacje i życzenia z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. W dniu 11 stycznia 1986 roku odbył się w przedszkolu „Integra-
cyjny wieczorek taneczny” dla rodziców dzieci. Dochód z imprezy dyrekcja 
przeznaczyła na potrzeby przedszkola. W kronice przedszkola znajduje się 
wiele zdjęć i podziękowań za wspaniałą organizację wieczorku. Pięć dni póź-
niej odbyło się spotkanie z Gwiazdorem w lesie przy ognisku. Dzieci przygo-
towały liczne występy, otrzymały paczki, piekły kiełbaski. Było też spotkanie 
z leśniczym. Dla przedszkolaków impreza była dużym przeżyciem. Dzieci nie 
zapomniały o Dniu Babci i Dniu Kobiet. W przedszkolu starały się zrobić z tej 
okazji piękne laurki. Wyjątkowo bogaty program artystyczny zaprezentowano 
z okazji Dnia Matki.

W czerwcu 1986 roku grupa 5- i 6-latków pojechała na wycieczkę do 
Boszkowa. Dzięki poznawaniu piękna krajobrazu u dzieci mógł się kształto-
wać opiekuńczy stosunek do przyrody. Dla dzieci młodszych zorganizowano 
wycieczkę do Osiecznej. Atrakcją były wiatraki oraz jezioro i łodzie. Zabawa 
na świeżym powietrzu wywołała wśród dzieci wiele radości. 

Uroczyste pożegnanie starszaków i zakończenie roku szkolnego odbyło 
się na świeżym powietrzu. Tym razem przybyły także dzieci ze szkoły, aby 
powitać nowe koleżanki i kolegów. Wszystkie grupy wiekowe przygotowały 
na pożegnanie bogaty program artystyczny, a odchodzący starszacy otrzymali 
upominki.

W roku 1986/1987 do pracowników pedagogicznych należały: dyrektor 
Krystyna Dworniczak, nauczycielki: Teresa Pabisiak, Maria Waszyńska, Ewa 
Cyka, Olga Łakoma, Renata Piotrowiak, Halina Madaj, Joanna Lajsner, Ja-
nina Ożóg. Rozpoczęcie nowego roku upłynęło w miłej atmosferze. Dzieci 
z powagą odśpiewały hymn państwowy, a później zabawom i wspomnieniom 
z wakacji nie było końca. Nowi przedszkolacy chętnie włączyli się do wspól-
nych zabaw i pląsów. 

Z okazji Dnia Kolejarza przedszkolacy zwiedzili dworzec PKP i złożyli 
życzenia kolejarzom. Wiele dowiedzieli się o ich trudnej i odpowiedzialnej 
pracy. Chętnie uczyli się także piosenek o pociągach i pracownikach kolei. 
Uczczono również Dzień Milicjanta, Dzień Ludowego Wojska Polskiego, 
Dzień Nauczyciela. Radosne spotkanie z Gwiazdorem odbyło się 18 grudnia. 
Każda grupa wiekowa przygotowała część artystyczną, a Gwiazdor wręczył 
wszystkim dzieciom paczki. Wykonano również wspólne zdjęcie. Również 
w tym roku, 24 stycznia, odbył się wieczorek taneczny dla rodziców. Do kro-
niki wpisano z tej okazji podziękowania za miłą imprezę, a dochód z niej prze-
znaczono na potrzeby przedszkola.

Przedszkole nr 5 oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze otrzymały 
podziękowania za roczną pracę i życzeniami pomyślności w przyszłych latach 
od Inspektor Oświaty i Wychowania w Lesznie Krystyna Motylewicz.

W maju młodsze dzieci pojechały na wycieczkę do Boszkowa. Tam miały 
okazję z bliska obserwować jezioro, łodzie oraz karmić łabędzie. Wycieczka 
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dostarczyła dzieciom dużo wrażeń i wzbogaciła ich wiedzę. Starsze dzieci 
z kolei udały się do Golejewka. Zapoznały się wówczas ze stadniną koni 
i XIX-wiecznymi powozami. W Golejewku, Potrzebowie, Garzynie ogląda-
ły zabytkowe budowle, przy okazji podziwiając także piękno przyrody. Tak-
że w maju dzieci zaprosiły do przedszkola mamy i chwaliły się znajomością 
wierszy i piosenek. Pożegnanie starszaków i zakończenie roku szkolnego od-
było się w czerwcu. Odchodzące dzieci otrzymały od pani dyrektor upominek 
i wspólne zdjęcie. 

W roku 1987/1988 grupę nauczycielską tworzyły: dyrektor Krystyna 
Dworniczak, nauczycielki: Renata Piotrowiak, Halina Madaj, Ewa Szyma-
nowska, Violetta Nowicka, Grażyna Szyszka, Halina Bawolska, Teresa Pabi-
siak, Olga Łakoma.

Ponownie świętowano Dzień Kolejarza, podczas którego dzieci udały się 
na dworzec PKP, aby złożyć życzenia pracownikom. Poza tym dużo się do-
wiedziały o budowie dworca i pracy kolejarzy, o znaczeniu kolei dla kraju. 
Pełne wrażeń wróciły do przedszkola. W dniu 7 października 5- i 6-latkowie 
obejrzeli pokazy sprawności milicjantów na stadionie im. A. Smoczyka, które 
odbyły się z okazji rocznicy powstania Milicji Obywatelskiej, a z okazji Dnia 
Ludowego Wojska Polskiego wzięli udział w koncercie muzycznym w Miej-
skim Ośrodku Kultury.

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 14 paź-
dziernika 1987 roku. Wszystkie grupy przedstawiły program artystyczny, wrę-
czyły pracownikom przedszkola kwiaty i kolorowe laurki. Nie zabrakło też 
rodziców, którzy dziękowali pani dyrektor i nauczycielkom za trud włożony 
w wychowanie ich dzieci. Komitet Osiedlowy Śródmieście-Południe przesłał 
najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Wiele radości w 1988 roku przyniosły dzieciom tradycyjne święta i zwią-
zane z tym atrakcje: spotkanie z Gwiazdorem, wspaniały balik karnawałowy, 
wizyta babć w przedszkolu, przygotowywanie laurek na Dzień Kobiet, po-
żegnanie zimy i witanie wiosny. Z okazji Dnia Matki do przedszkola przy-
były mamy, były kwiaty, laurki, piosenki i wiersze. W Dniu Dziecka odbył 
się „Wielki Turniej”, w którym brały udział także dzieci z przedszkola nr 16. 
Wśród grających znaleźli się prawdziwi sportowcy. Nie było zwycięzców ani 
pokonanych, a wszyscy radośnie rozegrali zawody. 

W czerwcu odbyło się pożegnanie 26 starszaków. W kronice przedszkolnej 
znalazło się zdjęcie każdego z nich oraz długa lista podziękowań od rodziców.

W następnym roku szkolnym jako nauczycielki pracowały: Teresa Pa-
bisiak, Halina Madaj, Renata Szulc, Violetta Nowicka, Jolanta Zielińska, 
Grażyna Szyszka, Halina Pawlak. Dyrektorem niezmiennie była Krystyna 
Dworniczak. 

Już 16 września odbyła się wycieczka autobusowa po Lesznie dla wszyst-
kich grup wiekowych. Dzieci zwiedziły dworzec kolejowy, ogródki dział-
kowe oraz lotnisko. Atrakcją na dworcu było otrzymanie biletów i przejazd 
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pociągiem. Dzieci odwiedziły dyżurnego ruchu i wręczyły mu kwiaty. Na tere-
nie lotniska obserwowano szybowce i helikoptery. Humory i pogoda dopisały.

W dniu Święta Milicji dzieci złożyły życzenia funkcjonariuszom, wręczały 
kwiaty, śpiewały piosenki i recytowały wiersze. W Dniu Ludowego Wojska 
Polskiego zaproszono żołnierzy. Przedszkolaki rozmawiały z nimi o wojsku, 
śpiewały piosenki o żołnierzach i recytowały wiersze. Dzień Edukacji Naro-
dowej był z kolei okazją do złożenia życzeń i kwiatów wszystkim nauczy-
cielkom przedszkola, obecnym i emerytowanym. Również Komitet Osiedlo-
wy Śródmieście-Południe przesłał do przedszkola nr 5 najlepsze życzenia, 
a w Kasynie Milicyjnym odbył się okazjonalny wieczorek. W przededniu 
Wszystkich Świętych dzieci pojechały na cmentarz, zwiedziły go i zapaliły 
znicze na grobach żołnierzy.

Dnia 6 grudnia 1988 roku odbyła się kolejna wycieczka. Atrakcją było spo-
tkanie w lesie z Mikołajem, który towarzyszył dzieciom w drodze powrotnej 
do przedszkola. Na drugi dzień Mikołaj przeobraził się w Gwiazdora, wręczał 
dzieciom prezenty i bawił się z nimi. Pod koniec grudnia w przedszkolu odby-
ło się malowanie wykonane przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych 
w Lesznie. W okresie karnawału była zabawa karnawałowa dla rodziców oraz 
w innym dniu balik dla dzieci. Było wiele emocji i radości. Kolejną uroczy-
stością był Dzień Babci, potem topienie marzanny w jeziorze w Osiecznej, 
spotkanie z zajączkiem wielkanocnym. Były też dwie wycieczki autokaro-
we – dla młodszych na lotnisko w Lesznie, a dla starszych do Rokosowa 
i Oporówka. Przed zakończeniem roku szkolnego dzieci zaprosiły jeszcze do 
przedszkola swoje mamy. Dzień Dziecka upłynął m.in. na oglądaniu przedsta-
wienia Jak król Ep obraził chleb. Słodkości na ten dzień sprezentował Zakład 
Opiekuńczy. 

Pożegnanie starszaków to dla przedszkola chwila radosna i smutna zara-
zem. Radosna, bo starszaków witali uczniowie ze szkoły nr 8, a smutna, bo 
opuszczają już przedszkole. W obecności rodziców dzieci odchodzące otrzy-
mały upominki, dyplomy, albumy ze zdjęciami.

 W ostatnim omawianym roku – 1989/1990 – w placówce były cztery 
odziały: grupa „Krasnale” prowadzona przez Halinę Madaj, grupa „Jagódki” 
z wychowawczyniami Teresą Pabisiak i Renatą Ratajczak, grupa „Motyle” 
prowadzona przez Violettę Dalaszyńską oraz IV grupa „Wiewiórki”, którą 
opiekowały się Renata Szulc i Halina Pawlak.

Rok w przedszkolu zaczął się od miłego powitania nowych koleżanek i ko-
legów. W Dniu Kolejarza dzieci zwiedziły dworzec PKP, złożyły życzenia 
kolejarzom, dowiedziały się o ich odpowiedzialnej pracy i odbyły krótką po-
dróż pociągiem. W dniu Wojska Polskiego dzieci gościły żołnierzy u siebie 
i zadawały im pytania dotyczące służby wojskowej. 

Z dniem 1 grudnia 1989 roku Krystyna Dworniczak została przeniesio-
na do nowego przedszkola nr 23, a funkcję dyrektora zaczęła pełnić Hanna 
Głowacka.
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Grupa starszaków z 1989 roku
Źródło: kronika przedszkola z roku 1988/1989.
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Paweł Jakuboszczak 

ŚMIGIELSKA KOLEJ W STREFIE 
DZIAŁAŃ WOJENNYCH W 1939 ROKU

W wyniku likwidacji powiatu śmigielskiego w 1932 roku cały ten obszar 
włączono w skład powiatu kościańskiego. Od tego momentu Śmigielskie Ko-
leje Powiatowe funkcjonowały pod nową nazwą – Kościańska Wąskotorowa 
Kolej Powiatowa w Śmiglu. Kierownikiem pozostał jej dotychczasowy dy-
rektor Jakub Majchrowicz. Kolej obsługiwała odcinek Rakoniewice – Wieli-
chowo – Śmigiel – Stare Bojanowo – Krzywiń o łącznej długości ponad 49 km. 
Główną stacją, na której znajdowały się warsztaty remontowe i parowozownia 
oraz budynek dyrekcji, był Śmigiel. Parowozownie jednostanowiskowe mia-
ły jeszcze stacje w Krzywiniu, Starym Bojanowie i Wielichowie. Stacjami 
stycznymi z liniami normalnotorowej kolei państwowej były Stare Bojanowo 
i Rakoniewice. 

W ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej sytuacja finanso-
wa kolei była niestabilna. Z tytułu prowadzonej działalności osiągano w oma-
wianym okresie niewielkie nadwyżki, co w roku budżetowym 1937/1938 
przedstawiało się następująco: dochody 89 652,72 zł, wydatki 89 546,71 zł, 
nadwyżka 106,31 zł. Natomiast w roku budżetowym 1938/1939 dochody wy-
niosły 98 431,59 zł, wydatki 98 426,82 zł, a nadwyżka 4,77 zł. Mimo to funk-
cjonowanie kolei obciążone było znacznym deficytem, ponieważ nadwyżki 
nie wystarczały na pokrycie obowiązkowych, corocznych wpłat na fundusz 
odnowienia w wysokości 28 489,00 zł rocznie.

Ruch pociągów na poszczególnych odcinkach był niewielki. Od 1 kwiet-
nia 1938 do 31 marca 1939 roku na trasie Bojanowo Stare – Krzywiń kursował 
tylko jeden pociąg towarowy i to w razie potrzeby. W tym samym okresie na 
odcinku z Bojanowa Starego do Śmigla jeździły codziennie dwie pary po-
ciągów mieszanych. Trasę ze Śmigla do Wielichowa pokonywała jedna para 
pociągów mieszanych w tygodniu. Ponadto na odcinku Śmigiel – Śniaty raz 
w tygodniu kursował pociąg targowy. Mimo to przy przedstawionym natę-
żeniu ruchu w roku obrachunkowym 1938/1939 przewieziono 35 372,62 ton 
towarów (więcej o 367,65 ton niż w roku ubiegłym) oraz 20 216 osób (wzrost 
o 2414 osób w stosunku do roku poprzedniego). W 1939 roku kursowanie 
pociągów pasażerskich na trasie Wielichowo – Rakoniewice było zawieszone.
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Kolej powiatowa miała na wyposażeniu pięć parowozów wyprodukowa-
nych w latach 1899–1900 w Lokomotivfabrik Krauss & Co. (Fabryka Lo-
komotyw Krauss & Co.), oznaczonych numerami: 4029, 4030, 4060, 4061, 
4363. Trzeba podkreślić, że na kolei śmigielskiej do oznaczania parowozów 
używano ich numerów fabrycznych, a nie kolejnych cyfr, jak błędnie poda-
wane jest w części literatury. Dwie ostatnie z wymienionych maszyn określa-
no w dokumentach jako rozebrane i nienadające się do użytku. Tak więc do 
codziennej eksploatacji służyły jedynie trzy jednostki. Ponadto kolej dyspo-
nowała ośmioma wagonami osobowymi, w tym czterema II/III klasy i cztere-
ma III klasy, z których dwa były rozebrane i nie nadawały się do użytku. Na 
stanie znajdowały się również trzy brankardy. Do przewozów towarowych 
używano: 32 wagonów krytych, 63 węglarek, dwóch platform i 23 komple-
tów rolboków służących do przewozu wagonów normalnotorowych. Według 
stanu z 1 września 1939 roku kolej zatrudniała 49 osób. W poszczególnych 
działach liczba pracujących tam osób przedstawiała się następująco: kierow-
nictwo – 3, służba drogowa – 27, służba ruchu – 8, służba mechaniczna – 4, 
służba warsztatowa – 71. 

Podczas pierwszych dni kampanii polskiej 1939 roku linia kolei śmigiel-
skiej znalazła się na obszarze przewidzianym do opóźniania działań nieprzy-
jaciela przez oddziały Wojska Polskiego, a dokładnie pomiędzy zajmowanymi 
przez nie pozycjami. Pod koniec sierpnia 1939 roku pozycje w rejonie Kar-
sznice – Morownica – Śmigiel – Czacz – Przysieka Stara zajął 17. Pułk Ułanów 
Wielkopolskich pod dowództwem płk. Ignacego Kowalczewskiego, wchodzą-
cy w skład Wielkopolskiej Brygady Kawalerii gen. brygady Romana Abra-
hama. Z 30 na 31 sierpnia pułk (bez 3. szwadronu) z przydzieloną 2. kom-
panią „Śmigiel” Batalionu Obrony Narodowej „Kościan” oraz plutonem 
2. baterii 7. Dywizjonu Artylerii Konnej i Komisariatem Straży Granicznej 
(1/11) we Włoszakowicach utworzył Oddział Wydzielony „Czempiń”. Jego 
zadaniem było zorganizowanie linii obrony w rejonie miejscowości Czacz, 
w oparciu o rzekę Samicę, wzmocnionej sztucznym rozlewiskiem w dolinie, 
rowami przeciwpancernymi, zawałami drogowymi, pułapkami i niszczeniami 
mostów. Pułk miał powstrzymywać przeciwnika na kierunku Śmigiel – Ko-
ścian – Czempiń – Mosina. Jako pierwszy z oddziałów pułku stanowiska w re-
jonie linii kolejowej zajął 2. szwadron. Od 25 sierpnia 1939 roku znajdował 
się w okolicy Morownicy, położonej 4 km na południowy wschód od Śmigla. 
Wzmocniony dwoma ciężkimi karabinami maszynowymi i 75-mm armatą 
polową wz. 02/26 dozorował kierunek Włoszakowice – Śmigiel. Ponadto, tuż 
przed rozpoczęciem działań wojennych, do Śmigla przybył szwadron kolarzy. 

1 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej AAN), Ministerstwo Komunikacji, sygn. 315/169, 
Pismo dyrektora Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej do Departamentu Ogólnego Ministerstwa 
Komunikacji w Warszawie w sprawie stanu prawnego i gospodarczego kolei z 20 stycznia 1946 
roku, s. 1-2.
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Karśnice obsadził 1. szwadron, osłaniając kierunek na Kaszczor, przecinając 
tym samym linię kolejową w rejonie Bielaw2. 

Poza tym w Wielichowie stacjonował Oddział Rozpoznawczy „Wielicho-
wo” (wzmocniony pluton kawalerii dywizyjnej 14. Dywizji Piechoty), któ-
ry prowadził rozpoznanie okolicy od południa w kierunku na Wolsztyn oraz 
zabezpieczał wykonywanie niszczeń przez saperów w pasie nadgranicznym. 
Wiadomo, że 1 września pododdział znajdował się na terenie dworku w Sie-
kowie nieopodal Śniat. Natomiast w Wielichowie, na tzw. Kobylej Górze na 

2 Około połowy sierpnia 1939 roku kompania „Śmigiel” wycofała się ze Śmigla i zajęła pozycje 
w rejonie wsi Czacz, budując tam umocnienia w ramach przygotowań do obrony. Roboty for-
tyfikacyjne w postaci rowów przeciwpancernych i strzeleckich w rejonie miejscowości wyko-
nywano z pomocą okolicznej ludności do 1 września włącznie. Ponadto tego dnia szwadron ko-
larzy przesunął się do Morownicy. Pozostałe szwadrony realizowały zadania na wyznaczonych 
kierunkach, utrzymując łączność z Komisariatami Straży Granicznej Kaszczor i Włoszakowice, 
położonymi w bezpośredniej bliskości granicy; por. J. Taborski, 17. Pułk Ułanów Wielkopol-
skich im. Króla Bolesława Chrobrego. Dzieje, tradycja i współczesność, Grajewo 2017, s. 173; 
J.S. Tym, Wielkopolska Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Warszawa 2016, s. 153-155; 
K. Handke, Garnizon Leszno Wojska Polskiego 1920–1939, Leszno 2015, s. 329; F. Cieślik, Zie-
mia Śmigielska w 1939 roku, cz. I, „Witryna Śmigielska” 2014, nr 5, s. 11; Wielki atlas kampanii 
wrześniowej 1939 roku, t. III: 1-8 września 1939 r.: Armia „Poznań”, Armia „Łódź”, Armia 
„Prusy”, oprac. W. Zalewski, Warszawa 2011, mapy: 1, 4, 8, 13; E. Śliwiński, 17 Pułk Ułanów 
Wielkopolskich: geneza – organizacja – działania bojowe, Leszno 2008, s. 343-349; R. Abra-
ham, Wspomnienia znad Warty i Bzury, Warszawa 1990, s. 18-19; P. Bauer, Batalion Obrony 
Narodowej „Kościan” w 1939 roku, Kościan 1989, s. 49, 55.

Pałac Żółtowskich w Czaczu, w którym w 1939 roku rozmieszczono stanowisko do-
wodzenia 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Widok z 1934 roku. Fot. H. Poddębski
Źródło: ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej Politechniki Warszawskiej.
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skraju miasta miał rozmieszczone stanowisko ciężkiego karabinu maszyno-
wego3. Natomiast 3 września na terenie Krzywinia skoncentrował się Batalion 
Obrony Narodowej „Leszno” w pełnym składzie, gdzie od momentu mobili-
zacji przebywała już 3. kompania „Osieczna” („Krzywiń”), która umacniała 
stanowiska obronne i patrolowała okolicę, w tym dochodzącą do miasta linię 
kolei wąskotorowej. Wieczorem batalion opuścił pozycje, a w rejonie Krzy-
winia pojawił się 3 szwadron 15. Pułku Ułanów Wielkopolskich z plutonem 
1. baterii 7. Dywizjonu Artylerii Konnej4. Działania bojowe w pasie przygra-
nicznym prowadziło także lotnictwo Armii „Poznań” – 34. eskadra rozpo-
znawcza oraz 36. eskadra obserwacyjna, której 2. pluton porucznika obserwa-
tora Jana Wajdy został przydzielony do dyspozycji dowódcy Wielkopolskiej 
Brygady Kawalerii5. 

Na krótko przed wybuchem wojny linię kolejową starali się chronić także 
ochotnicy spośród ludności cywilnej. W celu strzeżenia toru kolejowego i mo-
stów w okolicy, szczególnie przed niemieckimi dywersantami, 27 sierpnia 1939 
roku powołano Obywatelską Straż Miasta Wielichowa. Liczyła ona 13 miesz-
kańców, wśród których znajdowali się: Stefan Świetliński – komendant, Mar-
celi Mikołajczyk, Leon Czerwiński, Edmund Michalski, Marian Kaletka, 
Władysław Szablewski, Tadeusz Nowacki, Antoni Kamiński, Jan Konieczny, 
Stanisław Nowacki, Franciszek Michalak, Michał Franecki, Leon Danel6. 

Ochrona odcinka kolejowego nie należała do łatwych zadań, ponieważ 
publiczne połączenia telefoniczne nie były dostępne pomiędzy wszystkimi 

3 P. Jakuboszczak, Działalność patriotyczno-niepodległościowa mieszkańców Wielichowa w la-
tach 1900–1945, seria Grodziskie Zapiski Regionalne, nr 8, Grodzisk Wielkopolski 1998, s. 66-
67; W. Rezmer, Armia „Poznań” 1939, Warszawa 1992, s. 54, 76.
4 J.S. Tym, Wielkopolska Brygada..., s. 157, 175; E. Śliwiński, 17 Pułk Ułanów…, s. 404-405, 
408; P. Bauer, E. Śliwiński, Batalion Obrony Narodowej „Leszno”: 1939 rok, Leszno 1992, 
s. 30-31, 35-36; T. Böhm, Bataliony Obrony Narodowej w Wielkopolsce w latach 1936–1939 
i ich rola w Kampanii Wrześniowej, Poznań 1996, s. 95, 110; Szkice z dziejów Krzywinia, red. 
J. Zielonka, Kościan 1987, s. 88-89.
5 34. eskadra rozpoznawcza była wyposażona w samoloty bombowo-rozpoznawcze typu PZL 
P-23 B „Karaś”, a 36. eskadra obserwacyjna w samoloty obserwacyjne Lublin R-XIII D; zob. 
R. Abraham, Wspomnienia znad Warty..., s. 21, 39, 42; J. Pawlak, Polskie eskadry w Wojnie 
Obronnej 1939, seria Biblioteczka Skrzydlatej Polski, Warszawa 1982, s. 167, 212-213; W. Król, 
Poznańskie skrzydła, seria Żółty Tygrys, Warszawa 1975, s. 40, 45, 50-52.
6 Spośród wymienionych 11 na pewno było członkami Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
w Wielichowie, w tym Franciszek Michalak – restaurator, a zarazem gorący patriota i społecz-
nik. Został aresztowany 22 października 1939 roku i osadzony w kościańskim więzieniu. Na-
stępnego dnia podczas publicznej egzekucji pod zachodnią ścianą ratusza na rynku w Kościanie 
rozstrzelany wraz z innymi 17 Polakami. Natomiast wśród wysiedlonych 8 grudnia 1939 roku 
do Generalnej Guberni znalazł się m.in. Władysław Szablewski wraz z rodziną; zob. Archiwum 
Państwowe w Lesznie (dalej APL), Akta miasta Wielichowo, Akta tajne i poufne, sygn. 32/6, 
Telefon sieciowy do Zarządów Gminnych i Miejskich w powiecie z dnia 27.08.1939 roku od 
starosty powiatu kościańskiego oraz spis członków Obywatelskiej Straży Miasta Wielichowo do 
strzeżenia toru kolejowego i mostów, k. 163-164; P. Jakuboszczak, Działalność..., s. 66, 74; ten-
że, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wielichowie 1761–1950, Wrocław 2005, s. 19-20, 133-138.
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stacjami, tak jak w przypadku napowietrznej linii telefonicznej kolei śmi-
gielskiej. Linia poprowadzona wzdłuż toru umożliwiała porozumiewanie się 
między posterunkami ruchu jedynie kolejarzom. Aparaty telefoniczne insta-
lowano głównie na stacjach obsadzonych. Ponadto drużyny kolejowe były 
wyposażone w przenośne, polowe aparaty telefoniczne (po ich wpięciu do 
gniazd zamontowanych na słupach linii telefonicznej i kręceniu korbką in-
duktora nawiązywano połączenie). Natomiast do publicznej sieci podłączone 
były jedynie większe dworce kolei wąskotorowej w Śmiglu, Starym Bojano-
wie i Krzywiniu. W Rakoniewicach korzystano z telefonu stacji kolei nor-
malnotorowej, w sąsiedztwie dworca wąskotorowego. Natomiast nie miał go 
dworzec w Wielichowie. Najbliższe były w pałacu i na rynku. Inne telefony na 
trasie kolei, z których można było skorzystać w nagłej potrzebie, znajdowały 
się w majątkach należących do ziemian i właścicieli ziemskich7. 

W rejonie Śmigla żołnierze 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich wykona-
li rozkaz przymusowej ewakuacji ludności niemieckiej8. W obawie przed 
zagrożeniem działaniami wojennymi ewakuowano także polskich pracow-
ników państwowych z rodzinami. Warto wspomnieć o epizodzie, jakim był 
pociąg ewakuacyjny zorganizowany na pobliskiej Kościańskiej Kolei Powia-
towej, który uruchomiono 1 września 1939 roku ze stacji w Kościanie. Na 

7 Spis abonentów sieci telefonicznych państwowych i koncesjonowanych w Polsce na 1939 r., 
Wydawnictwo Państwowego Przedsiębiorstwa „Poczta Polska, Telegraf i Telefon”, Warszawa 
1938, pz. 765, 849, 859. 
8 E. Śliwiński, Rok 1939 w południowo-zachodniej Wielkopolsce, „Scripta Comeniana Lesnen-
sia” 2009, nr 7, s. 125.

Most kolei wąskotorowej obok mostu drogowego w Zieminie. Fot. z lat 1939–1943 
Źródło: ze zbiorów S. Suwiczaka.
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przystankach linii prowadzącej do Gostynia do składu dołączane były kolejne 
wagony osobowe i towarowe. W sumie w składzie znajdowało się kilkanaście 
wagonów, którymi podróżowało ok. 100–150 ewakuowanych osób. Pociąg 
znajdował się w ruchu do 15 września. W tym czasie przejechał ponad 380 
km, pokonując trasę Kościan – Gostyń – Jarocin – Września – Gniezno – Mogil-
no – Inowrocław Rąbinek – Barłogi – Kutno. W Kutnie pociąg zakończył bieg, 
ponieważ dalszy odcinek linii kolejowej w kierunku Warszawy był już nie-
dostępny, więc pasażerowie opuścili skład. Część z nich znalazła schronienie 
w pobliskiej wsi Drzewoszki9. Wiadomo, że w pociągu ewakuacyjnym jechał 
m.in. dyrektor Kościańskiej Kolei Powiatowej Franciszek Obaro10. Jak wspo-
minają pasażerowie składu, dyrektor chciał jak najszybciej wrócić do domu. 
Do Kościana udało mu się dotrzeć jako jednemu z pierwszych, jednak tuż 
po powrocie został aresztowany i rozstrzelany na rynku w Kościanie podczas 
pierwszej egzekucji dokonanej przez okupanta 2 października 1939 roku11. 

W nocy z 15 na 16 września trwały walki w Kutnie. Wtedy też, w wyniku 
uderzeń pocisków, doszło do pożaru na torze kolejowym, gdzie znajdowały 
się pociągi ewakuacyjne. Spalił się wówczas jeden z wagonów towarowych 
kolei kościańskiej. Po zajęciu omawianych terenów przez wojska niemieckie 
w ich rękach znalazły się m.in. pozostawione składy pociągów ewakuacyj-
nych. Z relacji pasażerów wynika, że należący do Kościańskiej Kolei Powia-
towej parowóz prawdopodobnie z Kutna trafił aż pod Drezno. Stamtąd powró-
cił do Kościana, gdzie w czasie okupacji ponownie obsługiwał ruch na linii 
do Gostynia12. 

Działania prowadzone przez wojsko w ramach przygotowania terenu do 
obrony nie ominęły również infrastruktury kolei wąskotorowej. Dnia 1 wrześ-
nia 4. szwadron 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich wraz z 1. plutonem cięż-
kich karabinów maszynowych zajmował stanowiska w Przysiece Starej. 
W celu ubezpieczenia swoich stanowisk dowódca szwadronu rtm. Czesław 
Juściński wysunął do Starego Bojanowa pluton ppor. Kazimierza Wieczorka. 

 9 I. Wójcik, Pociąg ewakuacyjny Kościańskiej Kolei Powiatowej (1-15 września 1939 roku), 
[w:] Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1990–1992, red. H. Florkowski, 
Kościan 1998, s. 330-337.
10 Na terenie powiatu kościańskiego funkcjonowała normalnotorowa kolej powiatowa, działają-
ca jako towarzystwo akcyjne. Dlatego też po likwidacji powiatu śmigielskiego podjęto decyzję 
o połączeniu kolei śmigielskiej i kościańskiej w jedno przedsiębiorstwo pod nazwą Kościańskie 
Koleje Powiatowe. Jego dyrektorem został Franciszek Obaro, zarządzający do tej pory Towa-
rzystwem Akcyjnym Kościańskiej Kolei Powiatowej. Połączenie było jedynie formalne, a koleje 
zachowały odrębne zarządy; zob. M. Matuszewski, Z dziejów Śmigielskiej Kolei Dojazdowej 
1900–1990, Poznań 1990, s. 18.
11 Zwłoki osób rozstrzelanych 2 października 1939 roku pochowano tego samego dnia na cmen-
tarzu sanatoryjnym ówczesnego Zakładu Psychiatrycznego w Kościanie. Pod koniec 1945 roku 
szczątki ekshumowano i przeniesiono do mauzoleum ofiar II wojny światowej wzniesionego na 
cmentarzu katolickim przy ul. Bączkowskiego w Kościanie.
12 I. Wójcik, Pociąg ewakuacyjny…, s. 336-337.
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Dowódcy przydzielonej drużyny pioniersko-gazowej13, plutonowemu Tade-
uszowi Wygasiowi, rozkazał przygotować do zniszczenia tory kolei normal-
notorowej na odcinku Stare Bojanowo – Kościan i wąskotorowej na odcinku 
Stare Bojanowo – Śmigiel, co miało zapewnić szybkie przerwanie połączeń 
komunikacyjnych i uniemożliwienie ich natychmiastowego wykorzystania na 
wypadek zajęcia terenu przez nieprzyjaciela14. Ponadto na lewym skrzydle 4. 
szwadronu 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich przewidywano działanie po-
ciągu pancernego na odcinku kolejowym Kościan – Leszno15. Jednak pociąg 

13 W 1939 roku drużyna pioniersko-gazowa, zwana także pioniersko-przeciwgazową, wchodziła 
w skład szwadronu gospodarczego pułku kawalerii. Liczyła 14 żołnierzy, w tym jednego podofi-
cera (dowódcę) i 13 szeregowców (sześciu pionierów, pięciu koniowodów i dwóch woźniców). 
Ponadto dysponowała 19 końmi (12 pod siodło, dwoma jucznymi i pięcioma pociągowymi) oraz 
wozem sprzętowym i taczanką przeciwgazową. W okresie pokojowym szkolenie specjalistyczne 
drużyn pioniersko-gazowych pułków kawalerii realizowano w rozwijanych w tym czasie dodat-
kowych trzecich plutonach szwadronów pionierów brygad kawalerii; zob. Pułk kawalerii – dru-
żyna pioniersko-gazowa z 1939, <http://wp39.struktury.net/pulk-kawalerii-druzyna-pioniersko-
gazowa-1939.html> [dostęp: 18.02.2016].
14 P. Bauer, Bataliony Obrony Narodowej, „Wiadomości Kościańskie” 2015, nr 12, s. 44-45; 
E. Śliwiński, Rok 1939…, s. 124; tenże, 17 Pułk Ułanów…, s. 396-397; P. Bauer, W. Omie-
czyński, E. Śliwiński, 17 Pułk Ułanów i 55 Pułk Piechoty: w obronie ojczyzny 1919/1920–1939, 
Leszno 1989, s. 65; P. Bauer, B. Polak, 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława 
Chrobrego w obronie ojczyzny, 1939 r., Gostyń 1978, s. 42.
15 Szlakiem ułanów Chrobrego: zarys historii 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bole-
sława Chrobrego, red. S. Zakrzewski, Z. Godynia, Londyn 1973, s. 125.

Ułani w bramie wjazdowej do koszar 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Lesznie. 
Fot. z końca lat 30. XX wieku 
Źródło: ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie.
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pancerny nr 12 „Poznańczyk” (z 1. Dywizjonu Pociągów Pancernych z Legio-
nowa), który 2 września rano przyjechał z Krotoszyna do Jarocina, patrolował 
tylko kierunki na Gostyń i Krotoszyn, a w kolejnych dwóch dniach dozorował 
podejścia do mostów na Warcie oraz wykonał wiele wypadów rozpoznaw-
czych z Nowego Miasta nad Wartą w kierunku Jarocina16. 

Natomiast w rejonie działania Oddziału Rozpoznawczego „Wielichowo” 
saperzy 1. kompanii 47. Batalionu Saperów, dowodzonej przez por. Stanisła-
wa Wacława Urbańskiego17, na Południowym Kanale Obry w Śniatach zało-
żyli ładunki materiałów wybuchowych m.in. na żelaznym moście kolejowym 
(o rozpiętości w świetle 12,20 m) z blachownicy nitowanej i murowanymi 
przyczółkami z cegły (szlak Śniaty – Ziemin, km 17,793)18. Niestety, w zacho-
wanej relacji dowódcy drużyny pioniersko-gazowej 17. Pułku Ułanów Wielko-
polskich nie ma dokładnie sprecyzowanych miejsc i opisu skutków realizacji 
zadania. Jednak informacji o stratach w infrastrukturze kolejowej dostarczają 
nam inne dokumenty, potwierdzające, że oprócz wysadzenia torów na kanale 
Samicy koło Starego Bojanowa zniszczeniu uległ też inny żelazny most ko-
lejowy (rozpiętość w świetle 16 m) z blachownicy nitowanej i murowanymi 
przyczółkami z cegły (szlak Stare Bojanowo – Robaczyn, km 1,350). Zerwane 
zostały tory i osłabione przęsła – powstały wyrwy w blachownicach. Podobne 
efekty zniszczenia miał również most kolejowy w Śniatach (podczas działań 
wojennych w styczniu 1945 roku ponownie został zniszczony)19. Niewyklu-
czone, że jego zniszczenia dokonali ułani z sekcji pionierów, przydzieleni do 

16 Pierwszego dnia wojny pociąg pancerny nr 12 „Poznańczyk” przemieścił się z Krobi do Kro-
toszyna. Przydzielony do 25. Dywizji Piechoty Armii „Poznań” działał na korzyść 56. Pułku 
Piechoty w rejonie Zdun i Rawicza oraz pomiędzy Bożęcinem i Wolenicami. Od 2 września 
wspierał działania Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, zob. J.S. Tym, Wielkopolska Bryga-
da..., s. 153, 178; A.J. Ostrówka, Pociągi pancerne Wojska Polskiego 1918–1939, Toruń 2013, 
s. 292, 298; R. Abraham, Wspomnienia znad Warty..., s. 20; R. Szubański, Polska broń pancerna 
1939, Warszawa 1989, s. 106; Żołnierze żelaznych szlaków: wspomnienia polskich kolejarzy 
1939–1945, wybór i oprac. J. Gmitruk, K. Komorowski, P. Matusak, Warszawa 1988, s. 101-
102; T. Krawczak, J. Odziemkowski, Polskie pociągi pancerne w wojnie 1939, seria Biblioteka 
Pamięci Pokoleń, Warszawa 1987, s. 43-44.
17 W. Becker, F. Idkowiak, Poznańscy saperzy 1919–1939, Poznań 2016, s. 51; Z. Cutter, Polskie 
wojska saperskie w 1939 r.: organizacja, wyposażenie, mobilizacja, działania wojenne, Często-
chowa 2003, s. 316.
18 APL, Starostwo Powiatowe Śmigiel [1827] 1919–1932, Referat administracyjny, sygn. 5/317, 
Oszacowanie wartości urządzeń Śmigielskich Kolei Powiatowych w Śmiglu (1931), s. 40, 91; 
Archiwum Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej w Śmiglu (dalej AŚKW), Odcinek Utrzymania KD 
Śmigiel, Metryki mostowe, Książka mostowa mostu stalowego w km 12,993, Nr inw. 7-WD-
3/799/245; Wielki atlas kampanii…, mapa 1; W. Rezmer, Armia „Poznań”…, s. 76.
19 AAN, Ministerstwo Komunikacji, sygn. 315/169, Pismo dyrektora Śmigielskiej Kolei Wą-
skotorowej do Departamentu Ogólnego Ministerstwa Komunikacji…, s. 3; APL, Starostwo Po-
wiatowe Śmigiel [1827] 1919–1932, Referat administracyjny, sygn. 5/317, Oszacowanie war-
tości…, s. 39; AŚKW, Odcinek Utrzymania KD Śmigiel, Metryki mostowe, Książka mostowa 
mostu stalowego w km 30,040, Nr inw. 7-WD-3/810/245. 
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wzmocnionego plutonu kawalerii dywizyjnej 14. Dywizji Piechoty. Działania 
te spowodowały, że ruch pociągów śmigielskiej kolei stał się niemożliwy.

W rejonie obsadzonym przez oddziały Wielkopolskiej Brygady Kawa-
lerii niszczenia prowadzono do momentu wycofania się polskich oddziałów 
4 września 1939 roku. Zgodnie z rozkazem dowódcy brygady gen. brygady 
Romana Abrahama główne prace minersko-zaporowe przewidziane planem 
niszczeń w okolicy Kościana wykonał 3. Szwadron Pionierów rtm. Wacława 
Bartosiaka, który m.in. założył ładunki materiałów wybuchowych na prze-
prawach mostowych przez Samicę w okolicy Czaczu. Podjęto także próbę 
spiętrzenia wód w dopływach Obry celem zalania obszaru Czacz – Śmigiel, co 
miało utrudnić przemarsz niemieckich jednostek zmotoryzowanych. Pierw-
szego dnia wojny zniszczono tamy, jednak ze względu na niski stan wody 
w Samicy i Kanale Obry, spowodowany suszą, zamierzonego celu nie osiąg-
nięto. Przyniosło to jedynie zalanie okolicznych łąk w Czaczu na długości 
ponad kilometra. Wykonano także zawałę leśną na drodze pomiędzy Wyde-
rowem a Nietążkowem na odcinku około 20 m. Poza tym 3 września zmo-
toryzowane patrole z 3. Szwadronu Pionierów przystąpiły do przygotowania 
niszczeń mostów w Kościanie, Czempiniu oraz Krzywiniu. Natomiast w re-
jonie Śmigla niszczenia wykonywał, wycofujący się jako ostatni, 2. szwadron 
17. Pułku Ułanów Wielkopolskich rtm. Czesława Danielczyka. Tego samego 
dnia ok. północy ułani wysadzili cztery mosty drogowe na Samicy i przy jej 
dopływie: dwa na drodze Śmigiel – Kościan, jeden na drodze Czacz – Wil-
kowo Polskie oraz jeden na drodze Śmigiel – Bruszczewo – Stare Bojano-
wo. Nazajutrz, 4 września, patrole pionierów wysadziły cztery mosty w Ko-
ścianie na Obrze, m.in. most kolei normalnotorowej20. W tym samym dniu 

20 J. Taborski, 17. Pułk Ułanów…, s. 175; W. Becker, F. Idkowiak, Poznańscy saperzy…, s. 52; 
J.S. Tym, Wielkopolska Brygada…, s. 155, 170; F. Cieślik, Ziemia Śmigielska w 1939 roku, cz. 

Wysadzony most kolei wąskotorowej na 
kanale Samicy w Robaczynie. Oprac. 
P. Jakuboszczak
Źródło: mapa Wojskowego Instytutu Geo-
graficznego, Warszawa 1934, P41-S23, 
Leszno.

Wysadzony most kolei wąskotorowej na 
Południowym Kanale Obry w Śniatach. 
Oprac. P. Jakuboszczak 
Źródło: mapa Wojskowego Instytutu Geo-
graficznego, Warszawa 1934, P40-S23, 
Kościan.
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15. Pułk Ułanów Wielkopolskich prowadził jeszcze rozpoznanie ze Śremu 
trzema podjazdami (po plutonie kawalerii z jednym ciężkim karabinem ma-
szynowym i dwoma sekcjami kolarzy), w tym podjazdem nr 1 na kierunku 
Kościan – Czacz – Śmigiel – Włoszakowice oraz podjazdem nr 2 na kierunku 
Krzywiń – Osieczna – Leszno. Podjazdy także otrzymały rozkaz wykonania 
niszczeń na tych kierunkach21.

Aby przyspieszyć zajęcia opuszczonych przez Wojsko Polskie terenów do 
Wielkopolski wkroczyła utworzona 4 września 1939 roku Grupa „Gienanth”, 
dysponująca pociągiem pancernym (Panzerzug nr 4 przekazany do służby 
11 sierpnia 1939 roku) we Wrocławiu. Na terenie należącym do śmigielskiej 
kolei Niemcy najwcześniej pojawili się Wielichowie (część oddziałów 252. 
Dywizji Piechoty Wehrmachtu), bo jeszcze przed końcem pierwszego tygo-
dnia wojny. Natomiast do Śmigla oddziały niemieckie wkroczyły 7 września 
1939 roku (Pułk Straży Granicznej „Schade”). Tego samego dnia żołnierze 
252. Dywizji Piechoty pojawili się także w Rakoniewicach, a w Krzywiniu 
8 września. Miasta, które łączyła śmigielska kolej, tak jak i inne miejscowości 

II, „Witryna Śmigielska” 2014, nr 6, s. 13; E. Śliwiński, Rok 1939…, s. 127; tenże, 17 Pułk Uła-
nów…, s. 344, 396, 403, 407-410; Z. Cutter, Polskie wojska saperskie…, s. 317; R. Abraham, 
Wspomnienia znad Warty..., s. 20, 39, 282, 287; P. Bauer, Batalion Obrony…, s. 61; Szlakiem 
ułanów Chrobrego…, s. 124; F. Cieślik, „Śmigiel w okresie okupacji” [maszynopis], Śmigiel 
[ok. 1970], s. 10-11.
21 J.S. Tym, Wielkopolska Brygada…, s. 177-178; R. Abraham, Wspomnienia znad Warty..., 
s. 273-275.

Zniszczony most kolei normalnotorowej na Obrze w Kościanie. Fot. z 1939 roku
Źródło: ze zbiorów Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.
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zajęte przez obce wojska, przeszły pod zarząd wojskowy22. Wszyscy pracow-
nicy kolei byli zobowiązani do stawiennictwa w swoich miejscach pracy pod 
groźbą surowych kar. Polityka władz okupacyjnych była bezwzględna23. Na 
przejazd z miejsca zamieszkania do innej miejscowości trzeba było uzyskać 
pozwolenie z posterunku żandarmerii, co stanowiło jeden z wielu przejawów 
dyskryminacji polskiej ludności ze strony okupanta, tak jak korzystanie z wy-
dzielonych miejsc w wagonach.

Na podstawie dekretu Hitlera z 8 października 1939 roku z części ziem 
wcielonych do Rzeszy 26 października 1939 roku utworzono Reichsgau Po-
sen (Okręg Rzeszy Poznań) i wprowadzono administrację cywilną w miej-
sce zniesionego zarządu wojskowego. Na Reichsgau Wartheland (Kraj War-
ty), zwany także Warthegau (Okręgiem Warty), okręg został przemianowany 

22 Niemieckie czołówki, które po zajęciu Leszna kierowały się na Kościan, mogły wkroczyć do 
Wielichowa już rano 5 września 1939 roku; zob. F. Cieślik, Ziemia Śmigielska…, cz. II; G. Hof-
fmann, Kalendarium dziejów wsi i miasta Rakoniewice, Rakoniewice 2014, s. 207; P. Jakubosz-
czak, Działalność…, s. 69-70; W. Rezmer, Armia „Poznań”…, s. 143, 157; Szkice z dziejów..., 
s. 89-90; F. Cieślik, „Śmigiel w okresie okupacji”, s. 12.
23 Spośród pracowników śmigielskiej kolei władze okupacyjne 23 września 1943 roku aresztowały 
m.in. robotnika kolejowego palacza Jana Wajmana ze Śmigla, który został stracony 16 grudnia 1943 
roku w więzieniu przy ul. Młyńskiej w Poznaniu; zob. P. Jakuboszczak, Pracownicy kolei śmigielskiej 
w okresie okupacji hitlerowskiej, „Witryna Śmigielska” 2016, nr 10, s. 11.

Prowizorycznie odbudowany most kolei normalnotorowej na Obrze w Kościanie. Fot. 
z 1939 roku
Źródło: ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lesznie.
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29 stycznia 1940 roku. Wielkopolska 
miała być całkowicie zgermanizo-
wana. Już w pierwszych tygodniach 
okupacji wprowadzono niemieckie 
nazwy. Śmigielską kolej przemia-
nowano na Kreisbahn Schmiegel 
– KBS (wymieniana również jako 
Schmiegeler Kreisbahn). Zmieni-
ły się także dotychczasowe nazwy 
miejscowości, a tym samym stacji 
i przystanków: Rakwitz (Rakonie-
wice), Eichenhof (Dębsko), Wiesen-
stadt (Wielichowo), Erding (Ziemin), 
Schnabel (Śniaty), Wilke (Wilkowo 
Polskie), Bielen (Bielawy), Klein 
Seeger (Żergówko), Seeger (Żegro-
wo), Neugut (Nowa Wieś), Schmie-

gel West (Śmigiel Zachód), Schmiegel (Śmigiel), Alt Nitsche (Nietążkowo), 
Robertsruch (Robaczyn), Altboyen (Stare Bojanowo), Gersdorf (Parsko), 
Teichhausen (Spławie Śmigielskie), Karmin (Karmin), Kelke (Chełkowo), 
Jeseritz (Jezierzyce Wielkopolskie), Letten (Zgliniec), Georgsdorf (Jurkowo 
Wielkopolskie), Rotdorf (Czerwona Wieś), Kriewen (Krzywiń). 

Dokonano również zmian personalnych. Stanowisko dyrektora objął Obe-
ringenieur Verein Deutscher Ingenieure (V.D.I.) Bruno Hassel – nadinżynier 
Związku Niemieckich Inżynierów24. Miało to jednak charakter jedynie for-
malny. W rzeczywistości dotychczasowy dyrektor Jakub Majchrowicz, za-
trudniony na stanowisku zastępcy, nadal pełnił te same obowiązki co poprzed-
nio, jednak pod dozorem Niemca. Wynikało to z faktu, że Bruno Hassel był 
jednocześnie dyrektorem kilku przedsiębiorstw i kolei powiatowych25. Wiado-
mo, że 5 października 1939 roku Urząd Powierniczy powierzył mu techniczne 
kierownictwo Kościańskiej Kolei Powiatowej, cukrowni i rzeźni w Kościanie 
oraz firmy wędliniarskiej „Jodemka”26. 

 Podczas pierwszych dni wojny tabor oraz obiekty stacyjne prawdopodob-
nie nie uległy uszkodzeniu i w nienaruszonym stanie dostały się w ręce wroga. 

24 M. Jung, M. Matuszewski, M. Malczewski, Na wąskim torze: Śmigielska Kolej Dojazdo-
wa – suplement do broszury, „Parowozik” 1991, nr 2, s. 12; Militärgeographischer Überbilck 
Bildheft, Wehrkreis XXI (Reichsgau Wartheland), Stellv. Generalkommando XXI. A.K. (Wehr-
kreiskommando XXI) Abt. Ia / Mil. Geo., Posen 1941, s. 88; Lageplan der Schmiegeler Kreis-
bahn, Maßstab 1:100.000, Schmiegel, den 7. Oktober 1940 [zbiory prywatne].
25 AAN, Ministerstwo Komunikacji, sygn. 315/169, Życiorys Jakuba Majchrowicza, Śmigiel 
22.11.1945 rok, brak paginacji.
26 M. Koszewski, Pod okupacją niemiecką (1939–1945), [w:] Fabryka i ludzie. Cukrownia Ko-
ścian w Kościanie (1881–1993), red. J. Zielonka, Kościan 1994, s. 81.

Żołnierz niemiecki na stacji w Śmiglu 
w pierwszych dniach wojny. Fot. z 1939 
roku
Źródło: ze zbiorów P. Jakuboszczaka.
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Napraw wymagało jedynie kilka odcinków torów oraz mosty kolejowe. Pod 
zarządem niemieckim wymieniono tory i dokonano prowizorycznej odbudo-
wy stalowych mostów. Koło Starego Bojanowa na palach wbitych w koryto 
kanału, pomiędzy wyrwami w blachownicach, wykonano dwa drewniane pod-
chwyty pod belkę główną, a na nich ułożono drewniane pomosty podtrzymu-
jące przęsła mostu, jeden na dwóch, a drugi na trzech rzędach pali27. W takim 
stanie most przetrwał do naprawy konstrukcji nośnej w 1952 roku i przyczół-
ków w 1956 roku28. W podobny sposób, na czterech rzędach drewnianych pali, 
usztywnionych zastrzałami i ułożonymi na nich podchwytami, zabezpieczono 
także most w Śniatach. W styczniu 1945 roku został on ponownie zniszczo-
ny, po czym prowizorycznie odbudowany29. Po wojnie uszkodzenia każdego 
z mostów (uwzględniając ich amortyzację) oszacowano na 80%30. 

27 AAN, Ministerstwo Komunikacji, sygn. 315/169, Pismo dyrektora Śmigielskiej Kolei Wąsko-
torowej do Departamentu Ogólnego Ministerstwa Komunikacji…, s. 3; Załącznik do protokołu 
zdawczo-odbiorczego Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej na dzień 30 czerwca 1949 roku, s. 54 
[zbiory autora].
28 AŚKW, Odcinek Utrzymania KD Śmigiel, Metryki mostowe, Książka mostowa mostu stalo-
wego w km 30,040...
29 AAN, Ministerstwo Komunikacji, sygn. 315/169, Pismo dyrektora Śmigielskiej Kolei Wąsko-
torowej do Departamentu Ogólnego Ministerstwa Komunikacji…, s. 3.
30 Archiwum Państwowe w Poznaniu, Urząd Wojewódzki Poznański 1945–1950, sygn. 471/477, 
Roczne sprawozdanie rachunkowe za rok 1948 Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej w Śmiglu (od 
1 stycznia 1948 do 31 grudnia 1948), s. 37.

Parowóz Krauss & Co. z wagonem służbowym (pocztowo-bagażowym) nr 210 Kreis-
bahn Schmiegel na prowizorycznie odbudowanym moście kolei wąskotorowej w Ro-
baczynie. Widoczna wyrwa w blachownicy powstała po wybuchu. Fot. z lat 1939–1943
Źródło: ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu.
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Z raportu landrata kościańskiego Liese wynika, że 27 września 1939 roku 
w powiecie pociągi nadal nie kursowały31. Wpływ na taki stan rzeczy miały 
zniszczenia torów i mostów kolejowych będące skutkiem działań opóźniają-
cych prowadzonych przez polskie oddziały wojskowe podczas opuszczania 
terenów przygranicznych.

31 M. Koszewski, Pod okupacją niemiecką…, s. 80.

Prowizorycznie odbudowany most kolei wąskotorowej na Południowym Kanale Obry 
w Śniatach. Widoczna łata w blachownicy w miejscu wyrwy po wybuchu. Fot. z lat 
1939–1943
Źródło: ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu.
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ROLA LESZNA W ZAOPATRZENIU 
PIECHOTY KORONNEJ W UMUNDUROWANIE 

I EKWIPUNEK ZA CZASÓW AUGUSTA III – 
WYBÓR ŹRÓDEŁ

Wstęp
Leszno w XVIII wieku stanowiło jeden z ważniejszych ośrodków pro-

dukcji i handlu wyrobami wełnianymi. Szacuje się, iż w tym czasie włókien-
nictwem zajmowało się ok. 30% mieszkańców, w tym 25% związanych było 
bezpośrednio z produkcją sukna1. Pod koniec XVIII wieku w mieście mia-
ło znajdować się ok. 200 sukienników, a według różnych obliczeń w latach 
pięćdziesiątych XVIII wieku produkcja sukna i kiru wynosiła między 5 tys. 
a 10 tys. postawów2. Silna pozycja Wielkopolski w rodzimej produkcji tka-
nin wełnianych była efektem wielowiekowej tradycji sięgającej czasów śre-
dniowiecza. Wzrost znaczenia i rozwój Leszna, związany właśnie z produkcją 
i zbytem sukna, przypada jednak dopiero na czasy przejęcia własności miasta 
przez Sułkowskich.

Zagadnienie to nie zostało jeszcze wystarczająco wyeksponowane w pra-
cach historycznych poświęconych miastu i regionowi. Brakuje zarówno 
szczegółowych opracowań wybranych problemów, jak i całościowych syntez. 
Tym ważniejsze, moim zdaniem, wydaje się opublikowanie zebranych w toku 
prowadzonej kwerendy dokumentów ukazujących rolę Leszna w zaopatrzeniu 
oddziałów wojsk koronnych w XVIII wieku. Dokumenty te są tak istotne, 

1 M. Grycz, Miasta od XVI do XVIII wieku, [w:] Ziemia leszczyńska, pod red. J. Deresiewicza, 
Poznań 1966, s. 102, 113. Wśród przyczyn wzrostu znaczenia Leszna wymienia się wyodrębnie-
nie cechu kupców, którzy przejęli handel gotowym produktem, wprowadzając system nakładczy 
wśród rzemieślników leszczyńskich.
2 A.K. Handke, Sukiennictwo leszczyńskie w XVII i XVIII w., „Ziemia leszczyńska” 1938, 
z. 1 (12), s. 44; J. Topolski, Leszno w latach 1656–1793, [w:] Historia Leszna, pod red. J. Topol-
skiego, Leszno 1997, s. 104. Bardziej szczegółowe dane zachowały się dla okresu późniejsze-
go i zostały opublikowane przez J. Deresiewicza; zob. tenże, Produkcja sukiennicza i sukienne 
znaki towarowe w Wielkopolsce w drugiej połowie XVIII wieku, „Studia i Materiały do Dziejów 
Wielkopolski i Pomorza” 1956, t. 1, z. 2, s. 215-225; w tekście celowo rozróżniono pojęcia kiru 
i sukna, o czym szerzej będzie mowa dalej.
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ponieważ odsłaniają nie tylko nieznane karty z mikrohistorii regionu, ale sta-
nowią także koherentny i reprezentatywny materiał do historii zaopatrzenia 
i funkcjonowania kancelarii wojskowej w XVIII wieku. Ten nieznany jak do 
tej pory wątek lokalnej historii wspaniale wpisuje się w prace nad powstaniem 
monografii miasta poprzedzonej wydaniem źródeł do dziejów Leszna3. Prze-
ważająca część zebranego materiału dotyczy sprzedaży tkanin, choć wśród 
nich znalazł się również jeden kontrakt z mosiężnikiem (aneks 2).

Charakterystyka źródeł
Wyboru dokumentów dokonano pod kątem powiązania ich treści bezpo-

średnio z Lesznem. Wszystkie inne, co do których nie ma wyraźnej informacji, 
iż towary w nich wymienione zamówiono u któregoś z kupców leszczyńskich 
lub w Lesznie, pominięto. W dużej mierze stanowią one uzupełnienie bądź 
powielenie treści znajdujących się w cytowanych źródłach. Wśród publikowa-
nych dokumentów zdecydowana większość pochodzi z kancelarii wojskowej 
hetmana polnego koronnego (aneksy 2, 6-7) i jego oficerów (aneksy 1, 3-5). 
Wynika to z bardzo dobrego zachowania dokumentacji regimentowej przecho-
wywanej u boku hetmana w Podhorcach, która przetrwała, zarówno w postaci 
ksiąg regimentowych, jak i luźnych papierów, i obecnie tworzy w większości 
serie Archiwum Podhoreckiego III i IV w ramach Archiwum Sanguszków. 
W porównaniu do ocalałych materiałów archiwalnych po innych regimentach 
możemy tu mówić o prawdziwym urodzaju. Pierwsze dwa dokumenty (anek-
sy 1-2) pochodzą z 1753 roku i stanowią jedynie ułamek pozostałości aktowej 
po realizacji zakupów „wielkiego munduru” i innych potrzeb regimentowych 
dokonanych przez majora Marcina Hanickiego4.

Ciekawe informacje dotyczące zakupów materiałów z Leszna znajdują się 
w listach pułkownika, a później generał-majora Michała Kuczyńskiego5 kie-
rowanych do majora Samuela Brodowskiego6. Autor Corpus Iuris Militaris 

3 E. Olender, M. Urbaniak, Materiały archiwalne do dziejów Leszna, Leszno 2017.
4 Marcin Hanicki – w Regimencie Pieszym Buławy Polnej Koronnej (dalej RP BPK) od ok. 
1731 roku, zaczynał jako kadet, awansował 26.05.1741 roku na chorążego, 1.02.1744 roku objął 
porucznikostwo, od 31.07.1749 roku kapitan w kompani pułkownika Ellerta, następnie major 
(od 17.05.1751), podpułkownik (od 16.05.1755), pułkownik (od 13.07.1761) – w tej randze słu-
żył co najmniej do 1765 roku.
5 Michał Kuczyński (ur. ok. 1715, zm. 1778) – generał lejtnant wojsk koronnych, doczekał się 
biogramu w Polskim Słowniku Biograficznym (t. XVI, s. 90-91) w armii od ok. 1731 roku, 
„jako adjutant ex per gradus awanżował” 1.02.1736 roku na porucznika, 11.03.1747 na kapitana, 
7.08.1751 na majora, a 3.10.1751 roku na premier-majora (pierwszy pod względem starszeń-
stwa) RP BPK, został podpułkownikiem 24.12.1753 roku, pułkownikiem (10.11.1762), a na-
stępnie generał-majorem (20.12.1762, do co najmniej 1766 roku); od czerwca 1763 roku został 
komendantem twierdz pogranicznych na Ukrainie, a w 1764 roku bronił Kamieńca Podolskiego 
przed rosyjskim korpusem interwencyjnym Michała Daszkowa. W trakcie konfederacji barskiej 
pozostał wierny królowi.
6 Samuel Brodowski – herbu Łada, w wojsku od ok. 1736 roku, doczekał się krótkiego biogramu 
w Polskim Słowniku Biograficznym (t. II, s. 448-449), służył w Regimencie Pieszym Królewi-
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skrupulatnie gromadził w dwóch opasłych, choć luźnych tomach korespon-
dencję prowadzoną ze swoim przełożonym w latach 1754–1765, zawierającą 
obecnie przeszło 1100 zapisanych stron7. Znalazły się tam również listy po-
ufne, które, pomimo życzenia Michała Kuczyńskiego, nie zostały spalone po 
przeczytaniu. Szczególne cenne są informacje z lat 1755–1757 pozwalające 
uzupełnić informacje o szczegółach realizacji zamówienia w 1755 roku oraz 
datować jeden z aneksów.

Aneksy 6-16 stanowią materiały źródłowe z realizacji dwóch większych, 
najlepiej udokumentowanych zakupów „wielkiego munduru” dla Regimentu 
Pieszego Buławy Polnej Koronnej z 1757 i 1759 roku. Charakterystyczne, iż 
zarówno zamówienie z 1753 roku, jak i kolejnych lat realizowane były w od-
stępach 2-letnich, natomiast ostatnie znane nam (aneks 17) pojawia się dopiero 
po 3 latach, co, jak wynika z korespondencji Brodowskiego i Kuczyńskiego, 
należy tłumaczyć złym stanem gospodarki finansowej regimentu i trudno-
ściami z wybieraniem podatków na utrzymanie oddziału. Dwa dokumenty, 
tj. paszport dla liweranta, czyli kupca realizującego kontrakty dla wojska oraz 
podstawowe punkty kontraktu z nim zawartego, przytoczono w języku nie-
mieckim (aneksy 6 i 9).

Dla materiału z okresu 1753–1756/1757 reprezentowanego przez aneksy 
1-2, 4 i 6 nie ma jednolicie prowadzonej dokumentacji, a jedynie są to luźne 
pliki dokumentów rozsiane po kilku jednostkach archiwalnych (Podhorce I, 
93; Podhorce IV, teczka IV/LV, plik 93; teczka IV/LVIII, pliki 16, 60, 67) sta-
nowiących zbiory dokumentów zebranych ze sobą pod kątem tematycznym 
(militaria). Ciekawy jest zwłaszcza przykład aneksu 4, który pierwotnie był 
listem wraz z załączonym do niego obrachunkiem zakupu munduru i informa-
cją o rzemieślnikach, z którymi zawierano kontrakt przy realizacji zakupów 
regimentowych w 1755 roku. Pierwotnie, jak wskazuje na to treść listu, oba 

cza jako kapitan i audytor, znany z zamiłowania do pracy naukowej; opublikował Corpus iuris 
militaris, co przyniosło mu uznanie hetmana polnego koronnego Wacława Rzewuskiego, który 
ściągnął go do swojej siedziby w Podhorcach i mianował 9.10.1754 roku na kapitana agreree 
(rodzaj kapitana sztabowego) w regimencie swojego szefostwa, gdzie „przy kasie [regimento-
wej – przyp. T.K.] siedział”. Tam oddał się pracy naukowej, pisząc wiele manuskryptów doty-
czących wojskowości oraz projektów regulaminów, po śmierci Andrzeja Grotowskiego w 1759 
roku przejął prowadzenie rachunków regimentowych, 14.12.1761 roku został mianowany na 
majora, otrzymał forsztelację 12.05.1762 roku, a od 1764 roku dowodził leibkompanią RP BPK. 
W listopadzie 1765 roku wyjechał z Podhorców na urlop, pozostawiwszy nierozliczone rachunki 
regimentowe i pomimo wysiłków hetmana już do nich nie powrócił. W kwietniu 1766 roku jego 
obowiązki, pomimo nierozliczonych spraw, zdano kapitanowi Zaborowskiemu, a dowodzenie 
kompanią powierzono majorowi Dalkhemu. W Podhorcach Brodowski pozostawił przeszło 30 
ksiąg, wiele osobistych rzeczy oraz rękopisów. Rzeczy te spisano i zabezpieczono 30.10.1766 
roku, podobnie jak jego gaże za 1767 rok na rzecz pretensji finansowych; opracowano głów-
nie na podstawie Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Sanguszków (dalej ANK, AS), 
Podhorce I, 137 i 138 oraz Podhorce II, 111 i 121.
7 ANK, AS, Podhorce I, 137, korespondencja z lat 1754–1760; Podhorce I, 138, korespondencja 
z lat 1761–1765.
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dokumenty stanowiły całość, lecz w wyniku realizacji zamówienia rachunek 
został odłączony i znalazł się w luźnym zbiorze dokumentów, list zaś powięk-
szył zbiór korespondencji Brodowskiego.

Dla okresu późniejszego (1759) dysponujemy odpisami dokumentów pre-
zentowanych tutaj jako aneksy 10-16. Zebrano je w jednej z oprawnych ksiąg 
(Podhorce II, 145) prowadzonej przy regimencie. Ta jednostka archiwalna ma 
niejednolitą strukturę. Pierwszych 28 stron stanowi repartycja porcji (stawek 
żołdu, z którego potrącano pieniądze do poszczególnych kas) na poszczególne 
kompanie, następnie znajdują się w niej kopie oblat zapisów z ksiąg grodz-
kich (s. 30-40), zapisy o charakterze normatywnym (s. 42 i n.) oraz kopie 
wydanych dokumentów, korespondencji w sprawach gospodarczych i finan-
sowych, ordynansów i innych zarządzeń8. Dokumentację tę uzupełnia „Księga 
przychodów i wydatków pieniężnych na wojsko” (Podhorce II, 25), w której 
także znajdujemy zapiski o różnym charakterze. Obok list wypłaconych gaż 
oficerskich umieszczono także zapisy z ksiąg grodzkich, notatki pro memoria, 
kopie listów, ordynansów, rozrachunków, memoriały, percepty z podatków na 
rzecz regimentu czy specyfikacje wydanych pieniędzy, w tym i wydatków na 
umundurowanie. Księga ta zawiera, zresztą jako jedyna, ślady zakupów na 
konto „wielkiego munduru” w 1762 roku. Funkcję pomocniczą stanowi tutaj 
„Kopiał pism wydanych przez hetmana Wacława Rzewuskiego” (Podhorce II, 
111) z lat 1752–1768, w którym odnajdujemy w formie regestrów informację 
o wydanych z kancelarii hetmańskiej dokumentach. Jedynie „Księga kasowa 
regimentu pieszego buławy polnej koronnej” z lat 1756–1758 (Podhorce II, 
64) ma zwartą i jednolitą treść, dzięki czemu można było zebrać w spójną 
całość rozproszone na różnych jej kartach zapisy, bez obawy utraty wartości 
informacyjnej tychże.

Pozostałe dokumenty (aneksy 18 i 19) pochodzą z kancelarii wojskowej 
regimentu pieszego hetmana wielkiego koronnego. Ponieważ stanowią one 
jedynie niewielką część wytworzonej niegdyś dokumentacji, zgromadzonej 
obecnie w plikach 11-12 w zbiorczym pudle X, poświęconym dokumentacji 
finansowej regimentu hetmana wielkiego, nie można na ich podstawie prze-
prowadzić pełnej analizy kancelarii tegoż regimentu. Potwierdzają, że wska-
zane przykłady materiałów pochodzących z posiadłości podhoreckiej nie są 
wyjątkiem. 

Jedynie w formie uzupełnienia wykorzystano Akta miasta Leszna oraz Ce-
chów miasta Leszna, gdyż nie udało się tam odnaleźć informacji związanych 
z prywatnymi kontaktami handlowymi kupców zamieszkujących to miasto. 
Pomogły one jednak w zidentyfikowaniu kilku jego obywateli, dzięki czemu 
przedstawiany przez źródła obraz jest pełniejszy i bliższy czytelnikowi.

8 W inwentarzu roboczym dla tej jednostki jako tytuł podano „a) Dyspartyment porcji regimentu 
pieszego buławy polnej koronnej z 1756, b) Kopie odebranych i wysłanych pism Wacława Rze-
wuskiego hetmana polnego koronnego, rozliczenia i notaty wojskowe”; ANK, AS, inwentarz dla 
serii Podhorce II.
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Towary
Przedmiotem zakupów regimentów koronnych w Lesznie było przede 

wszystkim sukno potrzebne na sporządzenie „wielkiego munduru” dla pod-
oficerów i szeregowych, a także wysokogatunkowe sukno. To ostatnie, prze-
znaczane na mundury oficerskie, kupowane było z innych środków niż „kasa 
wielkiego munduru”. Sukno dla żołnierzy dzieliło się na tzw. czterdziestkowe, 
czyli nieco lepszego sortu, farbowane czterdziestokrotnie, oraz trzydziestko-
we, tańsze i gorsze, przeznaczone dla gemeynów (szeregowych) i muzyków 
kompanijnych9. W źródłach czytamy m.in. iż sukna „w ramach ani wzdłuż, 
ani wszerz nie wyciągano” i „tak stępowano, żeby w szerokości i długości 
nic nie ubyło”, „dwa łokcie szerokiego miary leszczyńskiej”10. Dbano zatem, 
aby sprzedawana tkanina była zawczasu dekatyzowana i gotowa do użytku, 
w przeciwnym razie potrafiła ona skurczyć się dość znacznie11. Kuczyński 
zaznaczał wręcz, że wyciąganie sukna na ramach skutkuje jego „decesem”12. 
W jednym z regulaminów gospodarczych określono nawet wymagania, jakie 
powinno spełniać sukno przeznaczone na mundury. Nie powinno ono mieć 
więcej niż jeden cal krajki na brzegach, wykonane powinno być z wełny owiec 
zdrowych, a nie padłych, „wysoko wełnę postrzygł surowo jednak z nim się 
nie obchodził”, a farbierz „staranie miał, żeby sukno miało kolor naturalny, 
żywy i trwały, a w farbie bynajmniej spalone nie było”13. Krajka, czyli szlak 
stanowiła element przeznaczony do mocowania tkaniny na ramach podczas 
procesu wykańczania materiału, docelowo przeznaczona więc była na stratę. 

 9 ANK, AS, Podhorce IV, teczka XXXV, plik 27, kontrakt z kupcem krotoszyńskim Stanisła-
wem Nowackim na zakup sukna, 17.08.1750, b.p.; plik 28, kontrakt z kupcem krotoszyńskim 
Samuelem Winklem na zakup kapeluszy, 17.08.1750, b.p.; plik 50, specyfikacja pieniędzy wy-
danych na sprawienie moderunku na regiment pieszy buławy wielk(iej) koronnej w Krotoszynie, 
16.02.1751, b.p.; teczka LVIII, plik 27, specyfikacja wydanych pieniędzy na moderunek dla 
dwóch hoboistów regimentu pieszego jaśnie wielmożnego jmci pana wojewody podolskiego 
hetmana polnego koronnego, 3.09.1753, b.p.
10 ANK, AS, Podhorce IV, teczka XXXV, plik 27, kontrakt z kupcem krotoszyńskim Stanisła-
wem Nowackim na zakup sukna, 17.08.1750, b.p.; Podhorce I, 120, Regulamin wojska pieszego 
koronnego cudzoziemskiego zaciągu w czterech częściach zawarte dla instrukcji każdego służ-
bę wojenną traktującego, stylem polskim pisany, Sekcja I O stanie wewnętrznym i powinności 
infanterii i osób do niej należących, [ok. 1756–1760], rozdz. X, § 15, s. 165; szerokość 2 łokci 
odnajdujemy także w zarządzeniu właściciela Leszna A.J. Sułkowskiego dla sukienników wy-
danego w 1755 roku; A.K. Handke, Sukiennictwo leszczyńskie…, s. 45. Jak wynika z zapisków 
sporządzonych najprawdopodobniej przez Brodowskiego na potrzeby regulaminu ekonomicz-
nego (ANK, AS, Podhorce II, 263, [1760]) w Regimencie Pieszym Królowej kupowano sukno 
o szerokości 9/4, czyli 2 łokci i 1 ćwierci (ANK, AS, Podhorce IV, teczka XLVII, plik 102, b.p.).
11 A. Mączak, Sukiennictwo wielkopolskie XIV–XVII wiek, Warszawa 1955, s. 100; I. Turnau, 
W. Sobisiak, Sukiennictwo i produkcja tkanin wełnianych i półwełnianych, [w:] Zarys historii 
włókiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII wieku, pod red. J. Kamińskiej i I. Turnau, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1966, s. 356.
12 ANK, AS, Podhorce I, 137, M. Kuczyński do S. Brodowskiego, 17.05.1759, s. 441.
13 ANK, AS, Podhorce II, 263, Objaśnienie regulaminu wojska pieszego koronnego 1717 Anni, 
[1760], § 17, b.p.; aneks 4.
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Natomiast nieodpowiednie farbowanie tanimi specyfikami (wymienia się 
m.in. gęsi smalec zamiast oleju, sadzę zamiast czerni) powodowało niszczenie 
tkaniny14. Zapisy te nie były gołosłowne, gdyż widzimy je także w kontrakcie 
zawartym z jednym z leszczyńskich kupców – Janem Krystianem Langne-
rem15. Postać ta jest zresztą dla nas bardzo ważna, gdyż większość przedsta-
wionych dokumentów powstało wokół zawartych z nim kontraktów na dosta-
wę sukna dla oddziałów hetmana polnego koronnego Wacława Rzewuskiego. 
Przynajmniej dwukrotnie realizował on zamówienie dla wojska: w 1757, 1759 
i 1762 roku16. W 1755 roku zamówienie dla Regimentu Pieszego Buławy 

14 A.K. Handke, Sukiennictwo leszczyńskie…, s. 45; Kalendarium miasta Leszna, pod red. A. Pi-
wonia, Leszno 1996, s. 35.
15 Aneks 4.
16 Nazwisko Langner było w Lesznie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XVIII wieku 
bardzo popularne i nosiło je przynajmniej kilku mieszczan, m.in. Daniel, Andreas, George i wie-
lu innych. W tym samym czasie co Johann Christian Langner odnotowujemy w aktach również 

Próbka płótna lnianego z 1762 roku, ANK Podhorce I 138. Fot. K. Cheliński
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Polnej Koronnej realizował Ferszter, farbiarz i liwerant, za którego zresztą 
Kuczyński ręczył i polecał go przy realizacji zamówienia w 1757 roku17. Nie 
wiemy, dlaczego stracił on ten przywilej na rzecz Langnera. 

W skład „wielkiego munduru” wchodziły następujące materiały: 5 łokci 
sukna na reyzrok, czyli suknię wierzchnią w kolorze kaprotowym (ciemnym 
czerwonym). Oficerowie dla odróżnienia nosili mundury w kolorze pąsowym 
(jasnoczerwonym). Ponadto 5 łokci sukna na kamizelkę, pludry oraz dystynk-
cje18, zazwyczaj w kolorze regimentowym19, 7 łokci kuczbaju lub 4 łokcie 
kiru lub boju jako podszewka do reyzroka, rzadziej 1 łokieć płótna klejone-
go na wzmocnienia w reyzroku i kamizelce, 7 łokci płótna lnianego na pod-
szewkę do munduru, guziki20 w dwóch rozmiarach, duże do reyzroka, małe do 

Johanna Langnera – młynarza (Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej APP), Akta miasta 
Leszna (dalej AmL), I/595, Professionsgelder – register, 1739–1747, s. 28), jak i Christiana 
Lang nera – sukiennika (Tüchmacher; APP, AmL, I/181, Quittungen und Kauffbriefe, 1753–1755, 
s. 13), co znacznie utrudnia identyfikację i zebranie ściślejszych informacji, zwłaszcza, iż zdarza 
się, że jedną i tę samą osobę zapisywano w księdze tylko przy użyciu jednego z dwojga imion; 
przykładowo, mamy do czynienia z Johannem Christianem, a w księdze występuje jako Johann 
albo Christian (APP, AmL, I/726, Spisy członków i władz cechowych poszczególnych cechów, 
1743–1811, s. 3; I/511, Grundkataster der Stadt Lissa, 1764, s. 19; I/182: Protokoll der Kauf-
fbriefe von anno 1761, 1762, s. 79). Christian mieszkał przy Weiter Rink10 (APP, AmL, I/636, 
Register der Abgezahlten Kontributionsgelder, 1747–1758, s. 120, 163; I/548, Quartaleinnah-
men, 1752–1756, s. 135, 365, 406, 477, 557). Johann Christian występuje w aktach najczęściej 
jako kupiec (Kaufman) zamieszkały przy Lange Neugasse 74 (APP, AmL, I/517, Hauptbuch der 
Stadt Lissa, 1759–1763, s. 25; I/516, Hauptbuch der Stadt Lissa, 1755–1758, s. 312; I/182, Pro-
tokoll der Kauffbriefe von anno 1761, 1762, s. 77; I/536, Quartallisten, 1767, s. 5; I/548, Quar-
taleinnahmen, 1752–1756, s. 16, 46, 71, 143, 189, 378, 404, 515; I/592, Kaupt – und Wachtgeld; 
Zugang und Abgang, 1750–1763, s. 26, 89, 98).
17 Aneks 3.
18 Do dystynkcji zaliczano obszlegi, z niem. Aufchlägen, czyli mankiety, kołnierze wprowadzone 
w armii koronnej najprawdopodobniej na początku lat czterdziestych XVIII wieku oraz klapy, 
czyli rabaty zarzucone w niektórych regimentach pieszych koronnych na początku lat pięćdzie-
siątych XVIII wieku; zob. ANK, AS, Podhorce III, teczka V/1, plik 4, specyfikacja dla sprawie-
nia nowego moderunku w regimencie pieszym JW. jmci pana kasztelana krakowskiego het(ma-
na) w(ielkiego) koron(nego) wyrażona d(ie) 5ta Junij 1750 do dyspozycji jm pana Grotowskiego 
regiments kwatermistrza i kapitana wzwyż wyrażonego regimentu, „NB. Tenże mondur, już bez 
klap, czyli wyłogów na przedzie, ale z kołnierzykami tak dla unteroficerów jako i giemeyne, 
doboszów etc. zdajem się aby był zrobiony, tak jako i inszych siła regimentów mają”.
19 W 1751 roku gwardia miała granat z żółtymi guzikami, regiment królowej paille z żółtymi 
guzikami, królewicza białe z białymi guzikami, hetmana wielkiego (po 1752 hetmana polnego) 
blamarantowe (mlecznoniebieskie/jasnoniebieskie) ze białymi guzikami, hetmana polnego pa-
ille z zielonymi wyłogami, artylerii zielone z srebrnymi guzikami, łanowy granatowy z białymi 
guzikami; ANK, As, Podhorce II, 74, moderunek authoramentu cudzoziemskiego, jak się teraz 
noszą w wojsku koronnym, [ca 1751], b.p.
20 Ich liczba oraz materiał, z którego je wykonywano, zależał od regimentu. Powszechnie uży-
wano łatwych w wykonaniu guzików cynowych, rzadziej trwalszych guzików mosiężnych lub 
pewterowych.
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kamizelki, 2 kapelusze wraz z dodatkami21, 2 halsztuki obszyte krepą lnianą 
lub estaminem w kolorach czerwonym i czarnym, wstążka do obwiązywania 
harcapu oraz 2 pary pończoch22. „Wielki mundur” wydawano co 2 lata, choć 
w niektórych regimentach, np. buławy wielkiej wydawano go rzadziej, nawet 
co 3 lata.

Oczywiście „wielki mundur” nie wyczerpywał całej listy umundurowa-
nia żołnierzy w XVIII wieku. Pozostałe jego elementy ujmowano w ramach 
„małego munduru”, czyli kleinmondierungs wymienianego co rok, w skład 
którego wchodziły przede wszystkim bielizna, tj. koszule i półkoszulki, kama-
sze, pludry lniane, harcapy23 oraz trzewiki24. Większość z tych przedmiotów 
wykonana była z płótna lnianego, powszechnie dostępnego, które kupowano 

21 Wydaje się, że wszystkie regimenty w czasach Augusta III miały już „włóczkowy galon” do-
okoła ronda, kordon (sznurek zakończony chwostami) wewnątrz kapelusza oraz puszel (w źró-
dłach nazywany także kokardą włóczkową); por. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie 
(dalej AGAD), Archiwum Branickich z Rosi (dalej ABzR), Militaria, pudło VI, plik 1, Regula-
min generalny Regimentu Pieszego Najjaśniejszej Królowej Jejmości, [1755/1756], s. 16-17; 
pudło X plik 11, specyfikacja monduru wielkiego cum requisitis sprawionego in ratha Febryary 
A(nn)o 1753 dla R(egi)m(en)tu Pieszego Buławy W(ielkiej) Kor(onnej), b.p.; ANK, AS, Podhor-
ce I, 119, regulamin Regimentu Pieszego BPK – dwie redakcje robocze, [1760], s. 197 oraz b.p.; 
Podhorce IV, teczka XLIV, plik 90, specyfikacje mundurowe ludzi przesłanych z kompanii Re-
gimentu Pieszego BPK w Kamieńcu w 1762 roku do Podhorców; Podhorce II, 111, specyfikacja 
rzeczy skarbowych znalezionych w kwaterze majora Brodowskiego, 30.10.1766, s. 319.
22 AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, Regulamin generalny…, [1755/1756], s. 16-17; 
ANK, AS, Podhorce II, 52, fragment regulaminu Regimentu Pieszego Królewicza, [ca 1740], 
s. 92-98; Podhorce I, 88, ekstrakt z reglementu nowego jako regiment pieszy Najaśniejszej Kró-
lowej Jmci erygowany jest i płatny; [ca 1725], s. 409-410; Podhorce I, 88, ekstrakt z nowego 
regulamentu jako regiment sp. jaśnie oświeconego jm pana kasztelana na krakowskiego het-
mana wielkiego koronnego miał być erygowany i płacony, [ca 1725], s. 447-449; Podhorce I, 
120, Regulamin wojska pieszego koronnego cudzoziemskiego zaciągu w czterech częściach…, 
Sekcja I O stanie wewnętrznym…, [ok. 1756–1760], rozdz. X, § 15, s. 92-94; Podhorce II, 229, 
obrachowanie munduru wielkiego Regimentu Pieszego Buławy Polnej Koronnej, 30.03.1753, 
s. 26-27, 37; Podhorce II, 263, Objaśnienie regulaminu wojska pieszego koronnego 1717 Anni, 
[1760], b.p.; Podhorce III, teczka V/1, plik 7, obrachowanie munduru wielkiego Regimentu Pie-
szego Buławy Polnej Koronnej, 30.03.1753, b.p.; Podhorce IV, teczka LV, plik 96, obrachowanie 
munduru małego, b.d., b.p.
23 W czasach saskich harcapem (z niem. Haar – włosy, Zopf – warkocz) określano warkocz 
zapleciony z włosów z góry i tyłu głowy, opleciony czarną taśmą, ponieważ wymagano, aby 
sięgał niemal do pasa, a rzadko który żołnierz miał na tyle długie własne włosy, stosowano po-
wszechnie sztuczne harcapy z czarnej skóry (ANK, AS, Podhorce II, 8, powinności żołnierskie, 
[1730–1760], b.p.; Podhorce II, 263, Objaśnienie…, [1760], § 25, b.p.) lub konopne (ANK, 
AS, Podhorce II, 229, obrachowanie munduru wielkiego Regimentu Pieszego Buławy Polnej 
Koronnej, 30.03.1753, s. 27), zob. ANK, AS, Podhorce II 42, s. 3; Podhorce I, 119, regulamin 
Regimentu Pieszego BPK – dwie redakcje robocze, [1760], rozdz. I, § 4, b.p.; Podhorce II, 93, 
Exercir-reglement, 1756, rozdz. I, § 4, s. 21.
24 W § 25 regulaminu ekonomicznego (ANK, AS, Podhorce II, 263, Objaśnienie…, [1760],) 
wymieniono listę wyposażenia kupowanego w ramach „małego munduru” w większości regi-
mentów pieszych, na podstawie której można przeanalizować zmiany w nich zachodzące.
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u miejscowych dostawców25. Podobnie trzewiki zamawiano zazwyczaj u miej-
scowych szewców26.

Prócz sukna kupowano także inne tkaniny do podszywania sukien mun-
durowych. Najpowszechniej w źródłach spotykamy kir, będący najprawdo-
podobniej w czasach saskich tkaniną tożsamą z powszechnie występującym 
na zachodzie bojem, który to termin pojawia się także w źródłach polskich27. 
Irena Turnau niewłaściwie identyfikuje kir jako rodzaj średniej jakości sukna, 
na co wskazują choćby wspomniane specyfikacje materiałów przeznaczanych 
na sporządzenie „wielkiego munduru” oraz analogie występujące w innych 
armiach, gdzie na podszewkę nigdy nie stosowano innego, nawet najgorszego 
jakościowo sukna28. Prawdopodobnie, jak wskazuje na to Antoni Mączak, kir 
lub kier był sporządzany z wełny czesankowej, której po utkaniu nie folowa-
no29. Mówią o tym inne źródła, jak choćby opis kiru stosowanego na podszew-
ki, który miał być „wełnisty, dychtowny i mocny” oraz „szeroki na dwa łok-
cie”30. Znajduje to zresztą potwierdzenie w etymologii słowa kir (kier), które 

25 M.in. ANK, AS, Podhorce IV, teczka XLIV, plik 54, kontrakt z Mortko – arendarzem podhorec-
kim – na zakup płótna potrzebnego do barwy, 25.05.1762, b.p.; Podhorce II, 42, ekstra ekspensy, 
s. 17. Niewielkie ilości brakującego sukna kupowano także miejscowo, np. dla leibkompanii Re-
gimentu Pieszego Buławy Polnej kupowano sukno także w Olesku; ANK, AS, Podhorce II, 254, 
pieniądze ekspensowane w Brodach przez jmp Krzyżanoskiego [1754], s. 39.
26 Przykładowo w leibkompanii RP BPK trzewiki wykonywał jeden z gemeynów, Antoni Gar-
czyński, zwerbowany 27.05.1758 roku. Początkowo wykonywał tylko niewielką ich partię. 
W 1758 roku było to 18 par, w 1759 – 28, w 1760 – 60, w 1761 – 50 par. Dzięki tej umiejętności 
Garczyński mógł liczyć np. na nieco lepsze traktowanie i zezwolenia na częstsze urlopy, m.in. do 
Lwowa i Kamieńca Podolskiego; zob. ANK, AS, Podhorce IV, teczka XLIV, plik 46, książeczka 
wpisu zrobionych trzewików przez Antoniego Garczyńskiego dla leibkompanii, 1.06.1758, b.p.
27 D. Horhath, The Uniforms of the Prussian Army under Frederick the Great from 1740–1786, 
vol. 1, Wien 2011, s. 57-58; G. Krause, Altpreussische Militär-Bekleidungs-Wirtschaft. Matei-
ralen und Formen. Planung und Fertigung. Wirtschaft und Verwaltung, Osnabrück 1983, s. 25, 
363.
28 I. Turnau, Odzież mieszczaństwa warszawskiego w XVIII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1967, s. 108; trudno uznać, iż na podszewkę mundurów żołnierskich używano „średniej jakości” 
kiru, a pod mundury oficerskie „gorszych gatunków tkanin”, jakimi były rasy tkanin określane 
jako haras; zob. I. Turnau, W. Sobisiak, Sukiennictwo i produkcja…, s. 372, a także ANK, AS, 
Podhorce I, 119, regulamin Regimentu Pieszego BPK – redakcja robocza, rozdz. III, § 13, s. 226; 
Podhorce II, 263, Objaśnienie…, [1760], § 4, b.p.; Podhorce I, 120, Regulamin woyska pieszego 
koronnego cudzoziemskiego zaciągu w czterech częściach…, Sekcja I O stanie wewnętrznym…, 
[ok. 1756–1760], rozdz. XI, § 14; w Regimencie Pieszym Buławy Polnej Wielkiego Księstwa 
Litewskiego zgodnie z regulaminem haras jako podszewkę stosowano tylko dla podoficerów 
i oboistów, natomiast szeregowi żołnierze otrzymywali kir; zob. AGAD, Archiwum warszawskie 
Radziwiłłów, dział VIII (dalej AwR, VII), 53, regulamen Regimentowi Pieszemu Buławy Polnej 
W(ielkiego) X(ięstw)a Lit(ewskiego), 29.01.1737, s. 10-14.
29 A. Mączak, Sukiennictwo…, s. 84.
30 ANK, AS, Podhorce II, 263, Objaśnienie…, [1760], § 17, pkt 7, b.p.; taką samą szerokość 
widzimy w zapiskach roboczych Brodowskiego, zob. ANK, AS, Podhorce IV, teczka XLVII, plik 
102, bd, b.p.
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pochodzić miało z niemieckiego terminu Kern – jądro31. Tkanina taka mia-
ła dość widoczny splot (brak folowania i spliśniania) oraz była stosunkowo 
cienka. Brak dodatkowej obróbki przy wykańczaniu pozwalał na zachowanie 
niskiej ceny32. Tak przygotowana tkanina nie spełniałaby dzisiejszej definicji 
sukna, którą jednak powszechnie stosowano w XVII–XVIII wieku.

W Encyklopedii ekonomicznej Johanna Georga Krünitza, której wydawa-
nie rozpoczęto jeszcze w XVIII wieku, boy określono jako lekką i podobną 
do sukna tkaninę (tuchartiges Gewebe) lub niedoskonałe sukno (unvollkom-
menes Tuch), wykonaną z wełny czesankowej, która jest tylko nieznacznie 
lub powierzchownie sprasowana33. Daniel Horhath, sprawdzając boj na za-
chowanych mundurach armii pruskiej z XVIII wieku, wskazał, iż był on dra-
powany, szczotkowany, a następnie prasowany na ciepło34. Definicja ta po-
twierdza w zasadzie polską definicję baji przedstawioną przez Irenę Turnau, 
uznającą je za tkaniny, które folowano, poddając niewielkiemu spilśnianiu. 
Charakteryzowały się one mniejszą trwałością, miękkością, a także powsta-
wały na węższych i krótszych podstawach35. Ten ostatni pogląd nie znajduje 
potwierdzenia w cytowanym źródle i powinien zostać zrewidowany. Pod je-
den mundur przewidziano po 4 łokcie boju, czyli dokładnie tyle samo, ile kiru. 
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że na uszycie reyzroka przewidywano 5 łokci 
sukna krabrotowego, z czego około łokieć szedł na rękawy podszywane lnem, 
to pozostałe 4 łokcie podszywano bojem, czyli w stosunku 1:136. W kontrak-
cie na dostarczenie tkanin Johanna Christiana Langnera zobowiązano wręcz, 

31 Kiernowy według Słownika języka polskiego (pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego 
i W. Niedźwiedzkiego, t. II, H-M, Warszawa 1902, wydanie fotooffsetowe 1952, s. 329) oznacza 
„jędrny, mocny, gruntowny, dychtowany”, co niemal pokrywa się ze wskazaną definicją XVIII-
-wieczną.
32 Kir/boj (ang. beize, niem. Boy) można podpatrzeć m.in. na mundurach laleczek z szopek bo-
żonarodzeniowych wykonanych w XVIII wieku w Koniecpolu przedstawiających grenadiera 
i dragona saskiego, przechowywanych obecnie w Muzeum Diecezjalnym w Częstochowie (Ka-
talog zabytków sztuki. Seria nowa, t. VI: Częstochowa, cz. 1: Stare i Nowe Miasto. Częstochówka 
i Przedmieścia, oprac. Z. Rozanów i E. Smulikowska, Warszawa 1995, fig. 333-338, s. 57), oraz 
mundurze rosyjskim z początku XIX wieku (na co wskazuje krój oraz detale konstrukcyjne) imi-
tującym mundur z początku XVIII wieku, znajdujący się w Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie.
33 J.G. Krünitz, Oekonomische Encyklopädie, 1775, s. 301.
34 D. Horhath, The Uniforms…, s. 57 i n. Poziom spliśnienia musiał być tak niewielki, że Gisele 
Krause, oglądając ten sam materiał, uznała, iż nie był on ani filcowany, ani prasowany; G. Krau-
se, Altpreussische Militär-Bekleidungs-Wirtschaft…, Anlage U, s. 363.
35 I. Turnau, Odzież mieszczaństwa…, s. 109; E. Kowecka, A. Nahlik, M. Rychlewska, M. Ta-
szycka, I. Turnau, M. Żukowska, Słowniczek terminologiczny narzędzi i wyrobów włókienni-
czych, [w:] Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII wieku, pod red. 
J. Kamińskiej i I. Turnau, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966, s. 649.
36 Na rękawy do reyzroka przewidywano między 7/8  łokcia a „półczwartą i ćwierć łokcia”, ANK, 
AS, Podhorce IV, teczka IV/III, plik 77, specyfikacja rzeczy skarbowych należących do leib-
kompanii Regimentu Pieszego Buł(awy) Polnej Koronnej znajdujących się in Januario An(n)
o 1758vo w Podhorcach, b.p.
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aby boy pod mundury wykonano w szerokości 2 łokci, tak jak dla Regimentu 
Gwardii Konnej Koronnej, a nie w powszechnie dostępnej w Lesznie szeroko-
ści 6 ćwierci (1,5 łokcia)37. Nie przesądzając, czy kir i druga z występujących 
definicji boju (baja) to w gruncie rzeczy te same tkaniny, czy nie, należy zwró-
cić uwagę, iż przecież musiały mieć podobne właściwości, skoro stosowano je 
niemal zamiennie jako podszewki pod kurtki mundurowe38.

Innymi tkaninami, w które zaopatrywano się przy okazji zakupu „wiel-
kiego munduru”, była krepa oraz czarne wstążki lub tasiemki kamelarowe39 
do okręcania harcapów. Krepę w XVIII wieku wykonywano z czystej wełny 
naśladującej jedwabną krepę, o nierównej powierzchni i sporej elastyczno-
ści40. Krepa służyła do obszywania zewnętrznej strony halsztuków, w środku 
znajdowała się zazwyczaj wkładka skórzana, a od strony kołnierza halsztuk 
podszywano płótnem lnianym w ten sposób, iż nad krepę wystawała biała 
listewka o wysokości palca41. Do uszycia halsztuka potrzebowano 3 cale kre-
py, czyli ⅛ łokcia, ponieważ żołnierzowi przysługiwały dwa, otrzymywał on 
ćwierć łokcia tego materiału. W niektórych regimentach stosowano oba zesta-
wy koloru: czerwone i czarne, np. w Regimencie Pieszym Buławy Wielkiej42. 
W Regimencie Buławy Polnej używano natomiast jedynie halsztuków z czar-
nej krepy43. W armii koronnej regułą było, iż halsztuki zapinano na mosiężne 
klamry zaciągane z tyłu szyi. Prócz nich stosowano również podwiązki rze-
mienne do kamaszy czarnych i płócienne pod kamasze białe, paradne44. Ich 
produkcję mjr Marcin Hanicki powierzył jednemu z mieszkańców Leszna Jo-

37 Zob. aneks 4.
38 Nie bez powodu w niemieckojęzycznym kontrakcie mowa jest o „Boy’u”, a w jego polskoję-
zycznej wersji ta sama tkanina występuje już jako „kyr”; ANK, AS, Podhorce II, 263, Objaśnie-
nie…, [1760], § 25, b.p.; aneks 4.
39 ANK, AS, Podhorce II, 229, obrachowanie munduru wielkiego Regimentu Pieszego Buławy 
Polnej Koronnej, 30.03.1753, s. 27.
40 G. Krause, Altpreussische Militär-Bekleidungs-Wirtschaft…, s. 25-26.
41 ANK, AS, Podhorce II, 93, Exercir-reglement, 1756, rozdz. I, § 5, s. 20; Podhorce I, 119, regu-
lamin Regimentu Pieszego BPK – dwie redakcje robocze, [1760], rozdz. I, § 5, b.p.
42 ANK, AS, Podhorce II, 61, księga inkwizycji i kryxrechtów, s. 76; Podhorce II, 263, Objaśnie-
nie…, [1760], § 25, b.p.
43 ANK, AS, Podhorce IV, teczka XLIV, plik 42; specyfikacja ekpensy pieniężnej na różne po-
trzeby dla leibkompanii Regimentu Pieszego Buławy Pol(nej) Koronnej poczynającej się a Die 
1ma Octobris in An(n)o 1760mo usq(ue) ad 1mam July An(n)o 1761mo w Podhorcach, b.p., plik 
90, specyfikacje mundurowe ludzi przesłanych z kompanii Regimentu Pieszego BPK w Kamień-
cu w 1762 roku do Podhorców, b.p.; podobnie było w Regimencie Pieszym Królowej (AGAD, 
ABzR, Militaria, pudło VI plik 1, Regulamin generalny…, taksa wielkiego munduru, s. 16-18).
44 ANK, AS, Podhorce III, teczka V/1, plik 2, specyfikacja moderunku sprawionego w Wrocła-
wiu i Krotoszynie na Regiment Pieszy JOJmci pana kasztelana krakowskiego hetmana w(iel-
kiego) koron(nego) in Anno 1748 (die) 20 (Decem)bris wypisana, b.p.; plik 4, specyfikacja dla 
sprawienia nowego moderunku w regimencie pieszym JW. jmci pana kasztelana krakowskiego 
het(mana) w(ielkiego) koron(nego) wyrażona d(ie) 5ta Junij 1750 do dyspozycji jm pana Gro-
towskiego regments kwatermistrza i kapitana wzwyż wyrażonego regimentu, b.p.; Podhorce IV, 
teczka LV, plik 96, obrachowanie munduru małego, b.d., b.p.; Podhorce II, 229, obrachowanie 



236 Tomasz Karpiński 

hannowi Gottliebowi Sommerowi, który pojawia się w cytowanych źródłach 
przynajmniej dwukrotnie45. Nie wiemy, jakiej szerokości stosowane były ta-
śmy kamelarowe do owijania harcapów. We wszystkich regimentach piecho-
ty autoramentu cudzoziemskiego oraz chorągwiach piechoty węgierskiej obu 
buław stosowano kolor czarny. Długość również wahała się w zależności od 
okresu i regimentu od 2 do nawet 4 łokci46.

Wśród innych towarów kupowanych bezpośrednio w Lesznie znajdowały 
się także kapelusze. Wskazuje na to pośrednio wymienienie w źródłach Dawi-
da Nyczego (właściwie David Nitschke), kapelusznika (Hutmacher) leszczyń-
skiego, którego odnajdujemy w źródłach z tego czasu47. Kuczyński wspomina 
wręcz, aby przy zamówieniu kokard i sznurków do kapeluszy, które miano 
wykonać w oddzielnym kolorze dla każdej kompanii, zdać się na wcześniejszy 
wybór, gdyż „rzemieślnicy w Lesznie wiedzą, którzy robili”48. Nie ma pew-
ności czy pozostałą „galanterię” do kapelusza, tj. kordony, kokardy i tasiem-
kę sporządzał ów rzemieślnik, czy zlecenie to wykonywali pasamonicy tacy 
jak Samuel Jakiel49, u którego zamawiano galon wykonany ze srebrzonych 

munduru wielkiego Regimentu Pieszego Buławy Polnej Koronnej, 30.03.1753, s. 27; Podhorce 
I, 119, regulamin Regimentu Pieszego BPK – dwie redakcje robocze, [1760], rozdz. II, § 8, b.p.
45 Aneksy 1 i 2; Johann G. Sommer, w aktach miejskich występujący jako Gürtler, czyli zgod-
nie z definicją przedstawioną w Oekonomische Encyklopädie Krünitza (1780, t. 20, s. 323) był 
rzemieślnikiem pracującym we wszelkiego rodzaju metalach przy produkcji elementów związa-
nych z wyrobem pasów, w tym sprzączkach i innych zapięciach; Johanna odnajdujemy w aktach 
na przestrzeni lat 1746–1762, w tym czasie zamieszkiwał przy Kaufmansgasse 51 (APP, AmL, 
I/180, Protokoll der Kauffbriefe von anno 1747 zur Lissa in Grosspohlen, s. 41; I/182, Protokoll 
der Kauffbriefe von anno 1761, 1762, s. 115; I/516, Hauptbuch der Stadt Lissa, 1755–1758, 
s. 312; I/511, Grundkataster der Stadt Lissa, 1764, s. 8; I/515, Hauptbuch der Stadt Lissa, 1752–
1754, s. 80; I/536, Quartallisten, 1767, s. 6; I/548, Quartaleinnahmen, 1752–1756, s. 153, 192, 
453, 529; I/595, Professionsgelder – register, 1739–1746, s. 72, 149, 188).
46 ANK, AS, Podhorce II, 83, specyfikacja oddanego munduru na leibkompanią Regimentu 
Piesz(ego) Buł(awy) Poln(ej) Koron(n)ej w Brodach, 20.09.1755, s. 63; Podhorce II, 229, obra-
chowanie munduru wielkiego Regimentu Pieszego Buławy Polnej Koronnej, 30.03.1753, s. 27; 
Podhorce II, 263, Objaśnienie…, [1760], § 8-9, § 25-26, b.p.; AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI 
plik 1, Regulamin generalny…, [1755/56], s. 16-17, 33; aneks 17.
47 Pewne problemy z identyfikacją Dawida związane są z faktem, iż w tym samym czasie żył syn 
(?) Nitschkego również o imieniu Dawid (junger); starszy występuje najprawdopodobniej już od 
1739 roku (APP, AmL, I/595, Professionsgelder – Register, 1739–1746, s. 74), natomiast młod-
szy pojawia się już w 1745 roku (APP, AmL, I/595, Professionsgelder – Register, 1739–1746, 
s. 151; I/182, Protokoll der Kauffbriefe von anno 1761, 1762, s. 46). W aktach katastralnych 
Dawid figuruje jako mieszkaniec kamienicy przy Stockerstergasse 19 (APP, AmL, I/548, Quar-
taleinnahmen, 1752–1756, s. 70, 85, 174, 389, 480, 539) oraz raz pod nr 23 (I/538, Quartalein-
nahmen, 1773, s. 33).
48 ANK, AS, Podhorce I, 137, M. Kuczyński do S. Brodowskiego, 10.06.1759, s. 445.
49 Właściwie Samuel Jäkel; w tym czasie w Lesznie żyło co najmniej dwóch Samuelów Jäke-
lów – S. Gottlieb, zamieszkały przy Schlossgase 2 i 3 w latach 1753–1764 (APP, AmL, I/636, 
Register der Abgezahlten Kontributionsgelder, 1747–1758, s. 92; I/239, Stadtgerichtsprotokoll, 
1755–1756, s. 215; I/181, Quittungen und Kauffbriefe, 1753–1755, s. 91; I/511, Grundkataster 
der Stadt Lissa, 1764, s. 76) oraz Samuel Ernst, wymieniany jako pasamonik, zamieszkały przy 
Wallgasse 1, występujący w źródłach w latach 1741–1764 (APP, AmL, I/511, Grundkataster der 
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(metalizowanych?) nici dla podoficerów, prawdopodobnie ściągany z Berli-
na50, choć nie ma pewności, czy nie był wyrabiany również na miejscu51. Ga-
lony sprowadzano zresztą z różnych części Rzeczypospolitej, przykładowo 
Regiment Łanowy sprowadzał galon w latach 1766–1767 z Gdańska52, a Re-
giment Buławy Wielkiej Koronnej w 1753 roku z Warszawy i Gdańska53.

Wśród wyrobów pasamoniczych prócz galonów znajdowały się także bor-
ty, czyli wąskie tkaniny dekoracyjne dla doboszów i fajfrów oraz do kapeluszy. 
Materiał źródłowy nie pozwala nam powiedzieć zbyt dużo o tych tasiemkach. 

Stadt Lissa, 1764, s. 80; I/517, Hauptbuch der Stadt Lissa, 1759–1763, s. 121; I/595, Profes si-
o nsgelder – Register, 1739–1746, s. 182; Cechy miasta Leszna (dalej CmL), sygn. 104, Spis mi-
strzów i czeladników cechu pasamoników w Lesznie, s. 1; CmL, sygn. 101, Lehrjungen – Buch 
der Pasamontierzunft, 1692–1809, s. 24. Samuel E. Jäkel uzyskał wpis jako mistrz 19.01.1741, 
później sam przez długie lata wymieniany jest jako mistrz mający uczniów.
50 Zob. aneks 1. Przykład takiego galonu można znaleźć w aktach, m.in.: [w:] APP, Spuścizna 
A. Kossowskiego, sygn. 7, specyfikacja rzeczy różnych do Regimentu Łanowego należących, 
1766, s. 6; ANK, AS, Podhorce IV, teczka XLIV, plik 132, do dyspozycji względem regulaminu 
uniformitatis w mundurach oficerskich regimentu Jw. jmci pana dobrodzieja niektóre podają się 
punkta do approbaty, [ca 1751/1752], b.p.
51 ANK, AS, Podhorce III, teczka XIV/5, notatki dotyczące kasy broni, [1756], b.p.
52 APP, Spuścizna A. Kossowski, sygn. 7, rachunek Lasockiego za kupno galonu dla Regimentu 
Łanowego, 1767, s. 2; tam też oryginalne egzemplarze galonów podoficerskich na dystynkcje 
i kapelusz.
53 AGAD, ABzR, Militaria, pudło X, plik 11, rachunek de perceptiset expensis za rathę augusto-
wą w roku 1753 na konserwację regimentu pieszego buławy wielkiej koronnej b.p.

Barwa niektórych regimentów pieszych koronnych w 1752 roku. Rys. J. Czop
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Nie zachował się żaden z takich bortów używanych przez armię koronną, ale 
analogiczne zachowane dla doboszów większości regimentów piechoty pru-
skiej pozwalają wysnuć pewne wnioski. Stanowią one w większości plecionkę 
na białej osnowie lnianej przeplatanej wątkami z białego lnu i wełny w róż-
nych kolorach. Wełna tworzy w większości wzory geometryczne, a borty wy-
stępowały w różnych szerokościach54. W zachowanym regulaminie gospodar-
skim dla jednego dobosza na udekorowanie kurtki mundurowej przewidziano 
8 łokci bortów szerokich oraz 6 łokci bortów wąskich. Ponadto pasy nośne do 
bębnów i futerałów na piszczałki miały być również zdobione bortami55.

Kolejnym ważnym elementem „wielkiego munduru” były wełniane poń-
czochy. Droższe i lepsze sporządzano dla podoficerów, natomiast szeregowi 
i muzycy otrzymywali zwykłe, ordynaryjne56. W kontrakcie zawartym w 1758 
roku z pończosznikiem terespolskim Aryią Nianowiczem określono, iż poń-
czochy mają być „z dobrej, czystej wełny, mięsisto i dychtowanej, […] do-
brze wałkowanych, białych dla muszkieterów, item dla unteroficerów w jak 
najlepszym gatunku”57. Pończochy szybko niszczały, w związku z czym dość 
wcześnie do użycia weszły płócienne58 kamasze pełniące funkcję ochraniaczy. 
Ponieważ służyły one przed wprowadzeniem regulaminów flemingowskich 
z 1717 roku, znalazły się poza kasą „wielkiego munduru” i zakup materia-
łów i ich wykonanie opłacano ze środków „małego munduru”. Zakrywały one 
częściowo klamry obuwia, spinano je wzdłuż nogi do wysokości czterech pal-
ców nad kolanem za pomocą guzików, a dla lepszego trzymania dodatkowo 
spinano podwiązkami pod kolanem. Na jednym z cytowanych dokumentów 
wskazano na pończosznika Johanna Dytmarsza ze Wschowy i prawdopodob-
nie u niego zamawiano pończochy dla Regimentu Pieszego Buławy Polnej59.

54 D. Horhath, The Uniforms…., s. 117 i n. O pasamonictwie zob.: M. Rychlewska, Pasamo-
nictwo, [w:] Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII wieku, pod red. 
J. Kamińskiej i I. Turnau, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966; M. Bogucka, Gdańskie rzemiosło 
tekstylne od połowy XVI do połowy XVII wieku, Wrocław 1956, s. 112-119.
55 ANK, AS, Podhorce II, 263, Objaśnienie…, [1760], § 6 i § 8.
56 ANK, AS, Podhorce II, 229, obrachowanie munduru wielkiego Regimentu Pieszego Buławy 
Polnej Koronnej, 30.03.1753, s. 27; Podhorce IV, teczka XLIV, plik 90, specyfikacje mundurowe 
ludzi przesłanych z kompanii Regimentu Pieszego BPK w Kamieńcu w 1762 roku do Podhor-
ców, b.p.
57 AGAD, ABzR, Militaria, pudło X, plik 11, kontrakt starozakonnemu Aryi Nianowiczowi poń-
czosznikowi i obywatelowi terespolskiemu w niżej opisany sposób dany, 11.01.1758, b.p.
58 W armii pruskiej po wojnie siedmioletniej (1756–1763) wprowadzono do użycia kamasze 
wykonane z czarnego sukna (C. Kling, Allgemeine Geschichte der Bekleidung und Ausrüstung 
des altpreussischen Heeres, Erste theil: Die Infanterie-Regimenter im Jahre 1806, Weimar 1902, 
s. 50-58). W armii koronnej dotychczas używanie kamaszy sukiennych potwierdzono jedynie 
w przypadku oficerów; ANK, AS, Podhorce I, 121, regestr rzeczy po zmarłym jm. panu kapitanie 
Grotowskim Regimentu Buławy Polnej Koronnej, 28.06.1759, s. 195.
59 Właściwie Dittmarschin – najprawdopodobniej chodzi o Johanna Nathanaela Dittmarsa 
z Leszna [sic!], również pończosznika, którego odnajdujemy w akta miasta Leszna w latach 
1754–1762 (APP, AmL, I/181, Quittungen und Kauffbriefe, 1753–1755, s. 49; I/182, Protokoll 
der Kauffbriefe von anno 1761, 1762, s. 76). Być może Johann przeniósł się ze Wschowy do 
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Komplet elementów potrzebnych od zakupu munduru uzupełniały guzi-
ki. Ich liczba oraz rodzaj zależały od regimentu. Przykładowo w Regimencie 
Piechoty Buławy Wielkiej Koronnej Branickiego stosowano 22 guziki „duże” 
do reyzroków oraz 26 „małych” do kamizelek60. Z kolei w Regimencie Pie-
choty Buławy Polnej Koronnej Rzewuskiego do reyzroków potrzebne były 
24 „duże” guziki cynowe, a do kamizelek konieczne było użycie 30 „ma-
łych” guzików z cyny61. Możemy mniemać, że „małe” guziki musiały być 
trochę większe od „najmniejszych” lub „mniejszych” stosowanych do kama-
szy, które miały najprawdopodobniej około 17 mm62. Te ostatnie, ze względu 
na duże naprężenia materiału na kamaszach oraz częstotliwość użytkowania, 
wykonywano niemal zawsze z mosiądzu, choć zapewne z powodu kłopotów 
z ich nabywaniem stosowano także gorsze i bardziej narażone na uszkodze-
nia guziki cynowe63. Również ich liczba nie była jednoznaczna. Przykładowo 
w Regimencie Piechoty Buławy Wielkiej oraz Regimencie Pieszym Królowej 
noszono po 42 guziki64, natomiast w samym Regimencie Pieszym Buławy 
Pol nej Koronnej choć kupowano po 3 tuziny guzików, to w praktyce nie było 
jednolitości; gdy w 1762 roku każda z 7 kompanii tego regimentu odsyłała po 
2-3 żołnierzy do leibkompanii, liczba wykazywanych guzików wynosiła 3 i ½ 
tuzina, podczas gdy w samej leibkompanii wynosiła tylko 365. W Regimencie 
Pieszym Koronnym Królewicza i we wspomnianym wcześniej Regimencie 
Pieszym Królowej ok. 1760 roku liczba guzików do kamaszy wynosiła aż 
3666. Miało to ułatwić ścisłe opięcie łydki i dolnych partii nogi kamaszami 
i nadać całości estetyczny wygląd.

Okazjonalnie kupowano także przedmioty nienależące do umundurowa-
nia. Zaliczyć tu trzeba pałasze podoficerskie zakupione przez Hanickiego 
w 1753 roku czy choćby pendenty ze sprzączkami mosiężnymi zaliczane do 

Leszna lub, co bardziej prawdopodobne, prowadził w tym mieście interesy, gdyż nie udało się 
ustalić, aby Johann mieszkał w Lesznie lub płacił tu podatek gruntowy.
60 Por. AGAD, ABzR, Militaria, pudło X, plik 11.
61 Podobnie w Regimencie Pieszym Królewicza – ANK, AS, Podhorce II, 52, fragment regula-
minu Regimentu Pieszego Królewicza, [ca 1740], s. 93-94.
62 G. Nawrolska, T. Nawrolski, Wstępne wyniki badań archeologicznych Starego Miasta w El-
blągu w latach 1980–1982, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1985, R. 33, s. 383-409.
63 Guziki cynowe na pewno powszechnie stosowano w leibkompanii Regimentu Pieszego Buła-
wy Polnej Koronnej; ANK, AS, Podhorce II, 83, specyfikacja wydanych rzeczy skarbowych za 
dyspozycją wjmci pana porucznika Gadomskiego na różne leibkompanii potrzeby, poczynając 
się a die 8va (Decem)bris 1756to An(n)o w Podhorcach, s. 68; Podhorce II, 111, specyfikacja 
rzeczy skarbowych znalezionych w kwaterze majora S. Brodowskiego, 30.10.1766, s. 318.
64 AGAD, ABzR, Militaria, pudło X, plik 12, specyfikacja monduru wielkiego cum requisitis 
sprawionego in ratha February A(nn)o 1753 dla Re(gi)m(en)tu Pieszego Buławy W(ielkiej) 
Kor(onnej), b.p.
65 ANK, AS, Podhorce IV, teczka XLIV, plik 90, specyfikacje mundurowe ludzi przesłanych 
z kompanii Regimentu Pieszego BPK w Kamieńcu w 1762 r. do Podhorców, b.p.
66 ANK, AS, Podhorce II, 263, Objaśnienie…, [1760], § 25; Podhorce II, 52, fragment regulami-
nu Regimentu Pieszego Królewicza, [ca 1740], s. 49-50.
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ledewerku, czyli oporządzenia skórzanego. Te ostatnie używano do noszenia 
broni bocznej, czyli szpad i pałaszów (terminem tym określano również pół-
szable piechoty – tasaki67) oraz bagnetów w skórzanych pochwach. Wyko-
nywano je z skóry laszowanej (od laszewnik – białoskórnik), czyli wypra-
wy białej uzyskiwanej m.in. przy wykorzystaniu wapna. Prace takie zlecano 
zazwyczaj rękawicznikom68, np. Frydrychowi Kimemu69. Na tym tle doszło 
zresztą do nieporozumienia między Brodowskim a Kuczyńskim. Pierwszy 
wymawiał bowiem, iż rzeczy przynależne „małemu mundurowi” nie powinny 
być finansowane z kasy „wielkiego moderunku”, która znajdowała się przy 
regimencie, a z kasy „małego munduru” trzymanego przez szefów kompanii70. 
Z kolei w regimencie szefostwa Branickiego razem z „wielkim mundurem” 
sporządzono też kitle, czyli wykonane z 6-7 łokci surowego płótna71 suknie 
zwierzchnie „bez różności koloru i formy jednostajnością każdego regimentu” 
przeznaczane do ochrony barwy od deszczu i plam72. Noszono je także w lecie 
do ćwiczeń oraz po służbie na kwaterach i w karczmach73. Zazwyczaj płacono 
za nie z kasy „małego munduru”74. O przydatności kitli jako dodatkowego 
elementu umundurowania świadczy choćby fakt, iż pomimo braku środków 
finansowych wyznaczonych na ich zakup, pojawiają się one samoistnie we 
wszystkich niemal regimentach i zostają oficjalnie wprowadzone w 1767 roku 
przez komisję wojskową jako regulaminowy element munduru75.

67 Zob. T. Karpiński, Jak dawniej dbano o broń – z historii piechoty polskiej czasów saskich 
(część 1), „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2018, nr 3-4, s. 10-11.
68 ANK, AS, Podhorce II, 263, Objaśnienie…, [1760], § 8, AGAD, Archiwum Skarbu Koron-
nego, sygn. 12, s. 99-101; ABzR, Militaria, pudło X, plik 11, specyfikacja co jmcip. porucznik 
Lindsay w Królewcu sprawić ma, 19.01.1952, b.p.
69 Prawdopodobnie chodzi o Friedricha Wilhelma Kühma, wspominanego przez źródła jako 
Handschumachera w latach 1745–1747, zamieszkałego przy Storchnestergasse 38 w Lesznie 
(APP, AmL, I/193, Manuale expeditionum zur Lissa in Gros, 1760–1762, s. 34, 73; AmL, I/536, 
Quartallisten, 1767, s. 10; I/595, Professionsgelder – Register, 1739–1746, s. 152, 191).
70 ANK, AS, Podhorce I, 137, respons S. Brodowskiego M. Kuczyńskiemu z 10.08.1756, s. 177-
178, M. Kuczyński do S. Brodowkiego, 15.08.1756, s. 183-186.
71 AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI plik 1, Regulamin generalny…, [1755/56]; pudło X, infan-
teria – Regiment Pieszy Buławy Wielkiej Koronnej, pliki 11-12.
72 ANK, AS, Podhorce I, 122, Regulamin wojska pieszego koronnego cudzoziemskiego zaciągu 
w czterech częściach…, Sekcja III – o służbie obozowej, rozdz. I, § 3, s. 150.
73 ANK, AS, Podhorce II, 67, zapisy w „Parolbuchu” pod datami: 24.05.1758, 30.04.1759, 
31.05.1759, 17.06.1759, 7.11.1759, 30.06.1760; Podhorce II, 8, powinności żołnierskie, [1730–
1760], rozdz. I, k. 11.
74 ANK, AS, Podhorce II, 263, Objaśnienie…, [1760], § 13, b.p., w Regimencie Łanowym mia-
no je sprawić z „ekstra ekspensy” kasy regimentowej (APP, Spuścizna A. Kossowskiego, sygn. 
1, s. 7), a w leibkompanii RP BPK miano na to przeznaczyć paj, czyli dobrowolny dodatek 
finansowy wypłacany przez hetmana z okazji różnych świąt, np. swoich imienin (św. Wacława), 
św. Józefa, św. Karoliny lub na Nowy Rok (ANK, AS, Podhorce III, teczka XIV/5, desideria 
leibkompanii Regimentu Pieszego Buł(awy) Pol(nej) Koron(n)ej, [1755], b.p.).
75 ANK, AS, Podhorce IV, teczka XLIV, plik 126, ekstrakt oryginalnego regulaminu płacy dla 
Regimentu Pieszego Buławy Polnej Koronnej na Komisji Wojskowej Koronnej dnia 31 miesiąca 
marca 1767 roku ułożony, b.p.
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Źródła nie wskazują jednoznacznie, czy mundury szyto od razu u krawców 
miejscowych, czy też dopiero na miejscu (robili to sami żołnierze lub miej-
scowi krawcy) z dostarczonych materiałów. Pojedyncze sztuki dla rekrutów 
szyto z nadwyżek materiałowych lub wydawano im używane elementy umun-
durowania, a w przypadku „klein moderunku” szyli sami żołnierze, a także 
ich żony76. Przykładowo z pośród 45 koców podszywanych w 1757 roku je-
dynie 2 podszył krawiec Beren, natomiast pozostałe żołnierze77. W jednym 
z niżej cytowanych źródeł jest mowa wręcz o konieczności ściągnięcia do-
brego krawca na miejsce stacjonowania regimentu do Kamieńca Podolskiego 
z powodu braku odpowiedniego rzemieślnika78. Z porachowania wydawanych 
gaż oficerskich wynika, iż „wielki mundur” z 1757 roku był szyty na miejscu 
w kompaniach, gdyż każda kompania musiała zapłacić za wydane do jego 
uszycia płótno lniane i krawców79.

Produkcja sukiennicza Leszna
Tomasz Ciesielski wskazywał na przodującą rolę Wielkopolski w zaopa-

trywaniu oddziałów obu autoramentów w sukno na mundury. Sytuacja ta po-
gorszyła się w latach czterdziestych XVIII wieku z powodu znacznego po-
gorszenia jakości sukna w stosunku do ceny. W rezultacie część zamówień 
przejęły ośrodki prowincji pomorskiej z Gdańskiem i Toruniem na czele80. 
Podaje on przykład nietrafionej transakcji zakupu sukna w kolorze niebieskim 
i jasnoczerwonym dokonanej u kupca żydowskiego Herszki na rzecz Regi-
mentu Łanowego w maju 1747 roku. Granatowe sukno kupione w Rawiczu 
okazało się „niedofarbowane”, a kraprotowe miało inny odcień niż partie 
sukna zakupione wcześniej. Andrzej Quorkiert, któremu powierzono doko-
nanie transakcji, bronił się jednak, że jakość rawickiego sukna nie różniła się 
od wcześniej przysłanych próbek81. Tkaniny w Lesznie były chyba wystarcza-
jącej jakości i ilości w stosunku do oferowanej ceny, gdyż niedługo później 

76 ANK, AS, Podhorce IV, teczka III, plik 28, specyfikacja defektów skarbowych należących 
do kompletu leybkompanii Regimentu Pieszego Buławy Polnej Koronnej, 1756, b.p.; plik 63, 
ekspensa różna, 16.07.1757; plik 77, specyfikacja rzeczy chorągwianych Regimentu Pieszego 
Buławy Polnej Koronnej, 25.06.1758. W leibkompanii RP BPK szyciem zajmowali się Michał 
Makowski i Jan Dubrawski; 5.11.1759 żona Bańkowskiego uszyła 9 koszul, żona Jana Mie-
laszyńskiego 4, żona Adama Standreisa 6, a żona niewiernego Wawrzyńca Tuczyńskiego 3; 
Podhorce II, 42, ekspensa różne, s. 3-4, 13.
77 ANK, AS, Podhorce IV, teczka III, plik 66, specyfikacja podszycia koców płótnem, które wy-
konali żołnierze, 11.12.1757, b.p.
78 Aneks 8; ANK, AS, Podhorce I, 137, M. Kuczyński do S. Brodowkiego, m.in. 14.10.1759, 
28.10.1759, s. 489, 494.
79 ANK, AS, Podhorce II, 121, księga kasowa Regimentu Pieszego Buławy Polnej Koronnej, 
1757–1766, s. 67-83, 85.
80 T. Ciesielski, Armia koronna w czasach Augusta III, Warszawa 2009, s. 483-484.
81 Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy w Kijowie, fond 254, op. 1, 645, k. 88-
89v; T. Ciesielski, R. Sachs, Breslau als Lieferant für die königlch polnische Armee, [w:] Amator 
Scientiae. Festschroft für dr. Peter Ohr, Hrsg. R. Sachs, Breslau 2004, s. 190.
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regimenty piesze z przeciwległych niemal krańców Korony regularnie poko-
nywały setki kilometrów w celu ich zakupu, choć na dostarczane sukna skar-
żyli się nawet sami kupcy leszczyńscy82. 

W 1756 roku Kuczyński bronił jakości sukien leszczyńskich przed Bro-
dowskim, wskazując, iż skoro sukno importowane jest do Gdańska, to musi 
być lepsze niż tamtejsze83. Srogo się jednak zawiódł na nowym liwerancie 
leszczyńskim. W liście do Brodowskiego z 27 grudnia 1762 roku pisze: 

Pan Langner bardzo się widze psuje, ponieważ wszystkie sukna nie najwy-
śmienitsze i owszem bardzo podłe, osobliwie mieć którem przeze ręce WPana 
upraszał, abym mógł mieć według próbki co się niestało, bo ani próby, ani ko-
loru nie znajduje i tak drogie, żebym i tu za te pieniądze mógł był kupić, niech 
mu tego P(an) Bóg nie pamięta, na drugi raz będę ostrożniejszy […]84. 

W efekcie następny mundur na 1764/1765 roku miano już kupować na miej-
scu w Brodach85.

W maju 1754 roku po sukno do Leszna wyruszyła komenda Regimentu 
Konnego Buławy Polnej Koronnej z Dubna86. Podobnie w 1758 roku uczynił 
Regiment Konny Królowej szefostwa Józefa Jana Tadeusza Mniszcha87. Re-
giment Pieszy Buławy Wielkiej Koronnej, który kupował materiały w latach 
1755–1758 stacjonował w omawianym czasie jednym batalionem w Białym-
stoku, drugi rozsiany był między Gniezno, Lwów i Lublin, natomiast Regiment 
Pieszy Buławy Polnej Koronnej, którego rachunki udokumentowane są na lata 
1751–1762, stacjonował w Kamieńcu Podolskim (7 kompani) i Podhorcach 
(leibkompania)88. Wspomnieć należy także, iż sam hetman wielki koronny 
Jan Klemens Branicki dokonał w Lesznie dużego zakupu sukna na potrzeby 
własnego dworu w Białymstoku89. Dystans dzielący to wielkopolskie miasto 
od siedzib hetmanów i ich regimentów był więc spory, a słabo prosperujące 
finansowo oddziały koronne nie bez powodu musiały narażać się na poważne 

82 S. Karwowski, Kronika miasta Leszna, Leszno 1877, s. 69-70. Od 1755 roku właściciel miasta 
A.J. Sułkowski wprowadził normy jakości sukna, dzięki czemu miało ono zachowywać wysoką 
jakość; zob. J. Topolski, Leszno…, s. 106.
83 Aneks 5.
84 ANK, AS, Podhorce I, 138, M. Kuczyński do S. Brodowskiego, 27.12.1762, s. 263-264.
85 ANK, AS, Podhorce I, 138, M. Kuczyński do S. Brodowskiego, 1.07.1764, s. 456.
86 Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps 4631, „Parolbuch” Re-
gimentu Konnego Buławy Polnej Koronnej, 1754, k. 24v. 
87 AGAD, Zbór Czołowskiego, sygn. 368, s. 143. Komenda tego regimentu zaopatrywała się 
w Wielkopolsce i Wrocławiu w sprawunki dla regimentu również w 1760 roku; zob. ANK, AS, 
Podhorce II, 111, paszport jmci panu Wolskiemu kapitanowi regimens-kwatermistrzowi Regi-
mentu Dragoni Buławy Polnej Koronnej, 6.05.1760, s. 173.
88 ANK, AS, Podhorce III, teczka VII/1, plik 20, etat garnizonu w Kamieńcu Podolskim, 
15.07.1762, b.p.; Podhorce II, 52, fragment regulaminu Regimentu Pieszego Królewicza, [ca 
1740], s. 3; AGAD, ABzR, Militaria, pudło X, pliki 11-12.
89 E. Kowecka, Dwór „Najrządniejszego w Polszcze magnata”, Warszawa 1991, s. 237.
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koszty transportu. W Lesznie zaku-
piono także w lipcu 1760 roku sukna 
na mundur dla Chorągwi Piechoty 
Węgierskiej Buławy Polnej Koron-
nej stacjonującej w tym czasie także 
w Podhorcach. Zastanawia to tym 
bardziej, iż ilość zamawianego sukna 
dla kompanii piechoty, tj. 70 żołnie-
rzy, była niewielka, a jednak biorąc 
pod uwagę koszty transportu, nadal 
opłacalna90. Nieśmiałym próbom 
łączenia zakupów dla regimentów 
hetmana polnego dragonii i piechoty 
stanowczo sprzeciwiał się Kuczyń-
ski, wskazując, iż nie tylko mundury 
wydawano w różnym czasie, ale też, 
iż żaden z oficerów jednej z formacji 
nie jest w stanie dopilnować potrzeb 
drugiej jednostki91. 

Patryk Midelton pisał 26 czerwca 1763 roku do szefa Regimentu Łanowe-
go Antoniego Kossowskiego: „Zjechawszy do Krakowa dla widzenia mun-
duru i rekwizytów do munduru wielkiego należących do Regimentu Artyle-
rii, które w Biały[m] i Bielsku sprawowano znalazłem, że sukna i podlejsze 
i ledwie niedroższe jak w Wielkiej Polsce, a samym złotem płacone”92. Jak 
wynika z dokumentacji, Leszno utrzymywało ścisłe kontakty z pobliskimi 
miejscowościami produkującymi tkaniny wełniane, zwłaszcza ze Wschową, 
Zaborowem, Rydzyną, Bojanowem93. Niewykluczone zatem, że zamówienia 
obsługiwane przez liwerantów dostawców potrzeb dla wojska były realizowa-

90 ANK, AS, Podhorce II, 111, ordynans z 2.07.1760 r., s. 175; zakupiono wówczas „sukna i kyru 
na wyrzchnie [katanki] i na żupaniki, kapuzy i tarszule” oraz „sukna na spodnie jak dla unter-
oficerów, fejfrów, doboszów i gemeynów to jest na osób 70, znajduie się przy chorągwi, które 
kupione w Lesznie w roku przeszłym 1760 razem przy suknach na mondur wielki” (ANK, AS, 
Podhorce IV, teczka XLVII, plik 25, specyfikacja małego moderunku dla ludzi chorągwi piecho-
ty węgierskiej jaśnie wielmożnego jmci pana wojewody podolskiego hetmana polnego koronne-
go należonej pro prima Augusti 1761 na rok cały, aż do monduru wielkiego in anno 1762 przypa-
daiącego; podana (die) 13tia Julii 1761 A(nn)o Datt(um) w Podhorcach, b.p.). Na jeden mundur 
potrzeba było 5 łokci sukna krabrotowego na katankę wierzchnią (4 łokcie) i kapuzę oraz taszule 
oraz 6 łokci sukna szafirowego na długie spodnie (2 łokcie), żupanik (3 łokcie), kapuzę, taszule, 
obszlegi: zob. ANK, AS, Podhorce IV, teczka XLVII, oraz teczka XL, plik 2 i 20.
91 ANK, AS, Podhorce I, 137, M. Kuczyński do Brodowskiego, listy z 7.07., 10.07., 8.08.1756, 
s. 159, 163, 179.
92 APP, Spuścizna A. Kossowskiego, sygn. 18, P. Midelton do A. Kossowskiego, 26.06.1763, 
s. 9.
93 M. Grycz Miasta…, s. 106-107; W. Nawrocki, Leszno w dziejach polskich, Leszno [1947], 
s. 45.

Eustachy Potocki (1720–1768), autor 
nieznany
Źródło: Muzeum Historyczne we Lwowie.
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ne z sukien i tkanin produkowanych przez kilka ośrodków włókienniczych. 
Łączono te zakupy z innymi, ściągając materiały w Lesznie niedostępne. 
Obok Leszna chętnie odwiedzano także Rawicz, wspomnianą już Wschowę94, 
Krotoszyn95 oraz Wrocław96. Dobitnie wskazuje to na centralną rolę Leszna 
w kwestiach zaopatrzenia w materiały na mundur dla żołnierzy. Brak zacho-
wanych archiwaliów dotyczących wydatków na umundurowanie dla pozo-
stałych regimentów pieszych nie pozwala ocenić skali tego zjawiska. Kupcy 
leszczyńscy prowadzili jednak bardzo ożywione kontakty, m.in. z Warszawą, 
Gdańskiem, Wrocławiem, Krakowem, a także Lwowem, Brodami i Kamień-
cem Podolskim97.

Realizacja kontraktów i rola furierów
Z załączonych tutaj dokumentów można wnioskować o szczególnej roli 

furierów. W czasach saskich furierzy zaliczani byli do podoficerów i mieli ten 
sam szczebel w wojsku co kaprale, otrzymując 1,5 porcji rocznie. Było to 
niewielkie wynagrodzenie, biorąc pod uwagę wymagania, jakie przed nimi 
stawiano: „ten absolute musi umieć język niemiecki, czytać, pisać, ciągnąć 
linie, dla pisania monats-tabellów, listów”98, a także „arytmetyki i geometrią 
rozumieć”. W związku z zadaniami, które im powierzano, wymagano od nich 
trzeźwości (w ocenie), pilności, rzetelności, praworządności, dyskrecji i obrot-
ności. To na ich barki spadał obowiązek zbierania podatków, tzw. egzakcji, 
z przypisanych województw i powiatów na utrzymanie regimentu, często bar-
dzo odległych od macierzystej jednostki. Byli zatem wiecznie w rozjazdach 
za sprawami regimentowymi. Do innych obowiązków furierskich należało 
prowadzenie dokumentacji związanej z finansami i gospodarką materiałową 

94 Zob. aneks 2.
95 ANK, AS, Podhorce IV, teczka XXXV, plik 27, kontrakt z kupcem krotoszyńskim Stanisła-
wem Nowackim na zakup sukna, 17.08.1750, b.p.; plik 28, kontrakt z Samuelem Winklem, ka-
pelusznikiem krotoszyńskim, na dostawy dla regimentu, 17.08.1750, b.p.
96 ANK, AS, Podhorce IV, teczka XXXV, plik 18, kontrakt z pasamonikiem wrocławskim To-
biasem Schleicherem na zakup guzików do kamaszy, blach do patrontaszy grenadierskich i lun-
t enverbergerów, 25.11.1748, b.p.; plik 19, kontrakt z Johannem Hieronimem Poppem, obywa-
telem wrocławskim, na wykonanie sprzączek i guzików z mosiądzu, 25.11.1748, b.p.; plik 20, 
kontrakt z Krystianem Gottliebem Mittlerem na dostawę szpad podoficerskich, 25.11.1748, b.p.; 
plik 21, kontrakt z Janem Augustem Adolfem na dostawę kompletnych bębnów mosiężnych 
z oporządzeniem i piszczałek, 25.11.1748, b.p.; plik 29, kontrakt z Krystianem Gottliebem Mit-
tlerem na dostawę pałaszy, 19.08.1750, b.p.; plik 30, kontrakt z pończosznikiem wrocławskim 
Danielem Kryndlerem na dostawę pończoch, 19.08.1750, b.p.; plik 32, kontrakt z Johannem 
Krystianem Selleyem, guzikarzem wrocławskim, 20.08.1750, b.p.; plik 33, kontrakt z rzemieśl-
nikiem wrocławskim Tobiaszem Schleicherem na dostawę guzików, 19.08.1750, b.p.; plik 50, 
specyfikacja sprawienia moderunku w Wrocławiu pro Anno 1751 die 17 February wypisana na 
Regiment Pieszy Buławy Wielkiej Koronnej, 17.02.1751, b.p.; Podhorce III, teczka V/1, plik 2, 
specyfikacja moderunku sprawionego w Wrocławiu i Krotoszynie na Regiment Pieszy JOJmci 
pana kasztelana krakowskiego hetmana w(ielkiego) koron(nego), 20.12.1748, b.p.
97 M. Grycz, Miasta…, s. 111-112; J. Topolski, Leszno…, s. 108.
98 AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, Regulamin generalny…, [1755/56], s. 43.
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kompanii, do której byli przypisani. Mieli prowadzić także księgi chorągwia-
ne99, a także kancelarię kompanijną poprzez wydawanie abszytów (zwolnień), 
paszportów urlopowych (laufpassów), regestrów strat uczynionych przez de-
zerterów i innych rachunków. W przypadku działań polowych furierowie mie-
li przygotowywać kwatery dla wojska, a przy rozbijaniu obozu oznaczali za 
pomocą chorągiewek furierskich uliczki, wzdłuż których rozbijane powinny 
być namioty ich kompanii. W regulaminie powinności żołnierskich czytamy: 
„On powinien zawsze miarę prawdziwego łokcia obozowego mieć, tudzież 
długości i szerokości namiotów żołnierskich na kurcgiwerze, albo na drzewcu 
znaczku obozowego” oraz „[t]akże powinien mieć wagę albo kantor o dwóch 
albo trzech kamieniach bo to wszystko często potrzebno, i bez tego ciężko być 
i należy do niego także na wagę i miarę obozowych bazarników oko mieć”. 
Te dodatkowe zajęcia zwalniały oczywiście furiera z obowiązku sprawowania 
wart, musiał on jednak ćwiczyć i szkolić się w musztrze tak jak kaprale100. 

W cytowanych dokumentach furierzy stanowili przedstawicieli i pełno-
mocników regimentowych. O ile w 1755 roku zakupy w Lesznie załatwiał 
osobiście obersztlieutnant Kuczyński, to począwszy od 1757 roku właśnie ich 
wysyłał hetman polny do Wielkopolski z pieniędzmi (aneks 10), aby odebrali 
„wielki mundur” i dostarczyli go w stanie nienaruszonym na docelowe miej-
sce101. W 1759 roku sukna na mundur Regimentu Pieszego Buławy Polnej 
wieziono bezpośrednio do Kamieńca Podolskiego. Wacław Rzewuski wydał 
zarówno furierom (aneks 9), jak i liwerantowi Johanowi Christianowi Lan-
gnerowi paszporty (aneks 7 i 12) mające ułatwić podróż i zwalniające z opłat 
i ceł. Ciekawym dokumentem jest tu także dyspozycja dla furiera Wojciecha 
Nowerka102, w której dokładnie określono sposób postępowania i płatności. 
Informacje te uzupełniają zapiski odsłaniające dalsze szczegóły tej ekspedy-
cji. Ostatecznie Nowerk na tę jednak bardzo daleką i niebezpieczną wypra-
wę pojechał sam, zabierając żołnierza Jana Mielaszyńskiego103 do pomocy 

99 W każdej kompanii przewidywano prowadzenie następujących ksiąg: stamm-listy kompanij-
nej z imiennym wykazem wszystkich żołnierzy, ich wiekiem, ojczyzną, zawodem itd.; subrepar-
tycji pieniędzy z porcji przeznaczanych na kompanię; traktamentów subalternów (poruczników 
i chorążych) i żołnierzy, wydanego kleinmonderunku oraz potrąceń (abcugów) na poszczególne 
kasy; z tabelami „kompanicznymi”; z ordynansami, reglamentami i innymi aktami normatywny-
mi dotyczącymi kompani; ANK, AS, Podhorce II, 263, Obiaśnienie…, [1760], § 30, b.p.
100 ANK, AS, Podhorce II, 8, powinności żołnierskie, rozdz. VI, k. 51-57.
101 ANK, AS, Podhorce I, 137, M. Kuczyński do S. Brodowskiego, listy z 3.07., 17.07., 24.07., 
18.08.1755, s. 7-31.
102 W. Nowerk – furier w kompanii de Frese w latach 1753–1754, następnie w kompani mjr. 
Gietki.
103 Jan Mielaszyński – ur. ok. 1719 roku, pochodził z ziemi przemyskiej, ze wsi Gorzyć. W sztam-
liście występował jako szlachcic i katolik, wcześniej był sługą u Ptaszyńskiego – porucznika RP 
BPK – a w 1748 roku przeszedł do służby jako gemeyne w leibkompanii tegoż regimentu. Był 
żonaty i wielokrotnie karany (m.in. 27.05.1758 r. za pijaństwo, 14.08.1759 za rezon), musiał 
jednak przejawiać sporo inicjatywy, skoro 14.08.1759 roku wziął 20 kijów „dla kobiety, którą 
u siebie chował mimo zakazowi”. Mielaszyński został zwolniony z wojska na początku 1763 
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i eskorty, a także Żyda z Brodów – miejscowości położonej nieopodal siedzi-
by hetmana polnego w Podhorcach – niejakiego Juwela104 w roli faktora (po-
średnika, pomocy). W 1762 roku miejsce Nowerka zajął inny furier – Antoni 
Niżwandt105, któremu towarzyszył były feldwebel leibkompanii Antoni Kosib-
ski106. Nie dziwi zatem, że wszyscy furierzy w Regimencie Pieszym Buławy 
Polnej Koronnej otrzymywali 2 i ½ porcji w miejsce przewidzianych etatem 
1 ½ porcji107. W jednej z późniejszych dyspozycji wskazuje się, że do wybie-
rania podatków na regiment należy wysyłać furierów „dobrze rachujących, 
pewnych, doskonałych i żonatych”108.

Jednostki miar i wag
Podstawową jednostką obliczeniową pieniądza w opisywanym okresie sta-

nowił złoty o wartości 30 groszy. Rzadziej spotykamy czerwonego złotego jako 
równowartość 18 złotych, czyli 540 groszy. Każdy grosz miał z kolei wartość 
3 szelągów. Oprócz wartości obrachunkowych występowała waluta w postaci 
monet: tynfy obliczane na 38-39 groszy czy szostaki o wartości 12-13 gro-
szy. Również jednostki miar długości i szerokości tkanin nie były jednorodne. 

roku za kradzieże, „z okazji pijaństwa i amorów”; życiorys za ANK, AS, Podhorce II, 82, stamm-
lista leibkompanii RP BPK, s. 9; Podhorce II, 61, zapisek na wyroku wobec kaprala Jana Braune-
ra skazanego za „pijaństwo i grubiaństwo” w dniu 13.08.1759 roku na karę 60 kijów i odegnanie 
z oddziału, s. 311; Podhorce I, 136, respons S. Brodowskiego na list T. Stężyckiego, 3.02.1763, 
s. 22. 
104 Juwel, Jowel Michlowicz – Żyd z Brodów, znany z kontraktu zawartego z Rzewuskim 
19.04.1754 roku na odlanie zastawy srebrnej (ANK, AS, Podhorce II, 230, s. 86-87). Osoba 
ta pojawia się również jako kupiec – w 1756 roku sprzedawał kałamajkę (tkanina), w 1757 
roku sprzedał 4 półsetki płótna lnianego do podszycia koców dla żołnierzy za 54 zł (ANK, AS, 
Podhorce IV, teczka III, plik 26, b.p.; Podhorce II, 61, s. 239), natomiast w latach 1759–1762 
handlował płótnem na koszule (ANK, AS, Podhorce III, teczka XIV/5, b.p).
105 A. Niżwant (Niżwandt) – furier w kompanii pułkownika K. Zawoyskiego w latach 1753–
1764, w wojsku koronnym od 1743 roku. W 1753 roku nie miał żony.
106 A. Kosibski – ur. ok. 1731 roku, pochodzenia szlacheckiego, katolik, kawaler, służbę w woj-
sku rozpoczął w 1749 roku w RP BPK w kompani księcia Lubomirskiego, awansowany na 
kaprala i przeniesiony do kompani Abrahama de Frezego (Fressego), 1.05.1752 awansowany 
na sierżanta, a 26.05.1754 na feldwebla w leibkompanii. Od 22.01.1758 roku powierzono mu 
obowiązki prowadzenia rachunków i dokumentacji (większość zachowanych dokumentów pisa-
na jest jego ręką) przy leibkompanii, a 12.05.1762 roku przeniesiono na furiera. W jego miejsce 
feldweblem został Niemiec Fryderyk Stein. Kosibski służył jako furier co najmniej do 1767 
roku. Biogram na podstawie: ANK, AS, Podhorce II, 83, stammlista leibkompani RP BPK, s. 3; 
Podhorce II, 61, księga inkwizycji i kryxrechtów; Podhorce II, 67, „Parolbuch” 1757–1764.
107 ANK, AS, Podhorce II, 145, dispartyment porcji 899 ½ Regimentu Pieszego Buławy Polnej 
Koronnej w racie 80 r. 1756, s. 9-20; Podhorce II, 121, księga kasowa Regimentu Pieszego Buła-
wy Polnej Koronnej, 1757–1766; por. ANK, AS, Podhorce I, 88, ekstrakt z nowego regulamentu 
jako regiment p. Jąsnie oświeconego jm pana kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego ko-
ronnego miał być erygowany i płacony, [ca 1725], s. 441, 459.
108 ANK, AS, Podhorce II, 111, dyspozycja około kasy regimentu mego infanteryi oddając ją 
do trzymania jm. panu Zaboroskiemu kapitanowi regimentu tego uczyniona w Podhorcach, 
1.10.1766, s. 312.
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W regulaminie gospodarskim czytamy wręcz: „Łokieć zwyczajny w koronie li-
czy sobie calów 24. Gdański i lwowski jest największy. Przeto na większą mia-
rę z kupcami godzić się trzeba”109. Każdy łokieć dzielił się z kolei na 4 ćwierci. 

Dzięki zestawieniu uczynionym w 1745 roku na potrzeby obrachunku tka-
nin sprowadzanych z Gdańska możemy orientacyjnie określić wielkość łokcia 
nazywanego w źródłach łokciem polskim. Miał on mieć wartość 1 i ⅕ długo-
ści łokcia brabandzkiego, czyli 57,84 cm, natomiast większy łokieć litewski 
to 1 i 2/25 łokcia brabandzkiego, czyli 63,88 cm110. Cytowany wcześniej regu-
lamin gospodarski podaje, iż największe w koronie były łokieć gdański [sic!] 
oraz lwowski. O ile rozmiar pierwszego może budzić wątpliwości, o tyle ten 
drugi podaje się zazwyczaj jako 59,39 cm111. W źródłach wspomina się także 
wielokrotnie o łokciu leszczyńskim. Niestety, nie jesteśmy w stanie określić 
jego wartości.

Sukno, tak jak i kir, miało przeważnie szerokość 2 łokci, natomiast płótno 
lniane wytwarzano w różnych szerokościach112. Najczęściej był to arszyn, któ-
ry z kolei oznaczał 6 ćwierci, czyli półtora łokcia113 lub 5/4 łokcia (arszyn małej 
miary114). Rozbieżności z interpretacją szerokości mieli już i współcześni, jak 
pisał generał major Kuczyński do majora Brodowskiego: „odebrałem arszen 
i łokieć dla konfrontowania tutejszych arszenów, ponieważ przy oddaniu płót-
na żadnego arszenu ani łokcie nie zostawiono, a arszeny tutejsze niezgadzają 
się i dlatego jest małkamęt”115. W przypadku guzików stosowano i współcześ-
nie występujący termin tuzina dla 12 sztuk.

Jednostki wagi spotykamy w naszym zestawieniu jedynie w odniesieniu 
do ilości cetnarów towaru przewożonego przez furmanów. Niestety również 
cetnar jako jednostka wagi występował w dwóch różniących się odmianach, 

109 ANK, AS, Podhorce II, 263, Objaśnienie…, [1760], § 17, b.p.
110 Podstawą tych przeliczeń był stosunek obu łokci do łokcia brabanckiego, którego wartością 
stałą od 1725 roku było 69,4 cm; AGAD, AwR, VII, 661, regestr sukna i różnych rzeczy na 
hussarię i infanterię i namiot ze Gdańska prowadzonych, 23.03.1745, s. 41-42; regestr sukna na 
barwy także na namiot, 6.06.1745, s. 43-45.
111 Łokieć gdański miał według różnych autorów mierzyć 57,38 cm lub 57,8, czyli tyle, ile łokieć 
polski. Niewykluczone, iż używano do rozliczeń obu łokci. Na ten temat zob. S. Hoszowski, 
Ceny we Lwowie w XVI i XVII w., Lwów 1928, s. 64; Porównanie miar i wag polskich z mia-
rami i wagami rossyjskiemi, pruskiemi, austrjackiemi, saskiemi, francuzkiemi i angielskiemi, 
Warszawa 1862, s. 27; Ćwiczenia rachunkowe dla uczniów klasy czwartej w szkołach miejskich 
i głównych cesarstwa austriackiego, Wiedeń 1863, s. 49. Dyskusja o wartości łokcia lwowskiego 
i gdańskiego patrz także: J. Witkowski, Miary długości metryczne i stosunek ich do miar angiel-
skich i dawnych polskich, „Przegląd Techniczny” 1903, t. XLI, nr 6, s. 83.
112 ANK, AS, Podhorce II, 8, powinności żołnierskie, rozdz. XIX, k. 128-129 oraz Podhorce II, 
263, Objaśnienie…, [1760], § 25, b.p., płótno szerokości 1 i 1 ½ łokcia.
113 ANK, AS, Podhorce IV, teczka XLIV, plik 54, kontrakt z Mortko arendarzem podhoreckim na 
zakup płótna potrzebnego do barwy, 25.05.1762, b.p.
114 ANK, AS, Podhorce IV, teczka XLIV, plik 47, specyfikacja rzeczy skarbowych znajdujących 
na komorze 3.09.1760, b.p.
115 ANK, AS, Podhorce I, 138, M. Kuczyński do S. Brodowskiego, 16.01.1763, s. 269.
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mianowicie cetnar warszawski liczył 160 funtów (po 405 gramów), a cetnar 
krakowski tylko 128 funtów (czyli ok. 51,84 kg)116. Nie znamy również war-
tości cywek (cewek), czyli jednostki miary szpulek metalizowanych nici uży-
wanych do produkcji wyrobów pasamoniczych.

Aneks 
Nota edytorska

Każdy z aneksów stanowi oddzielny dokument, którego tytuł podany zo-
stał zgodnie z współczesnym znaczeniem, w postaci skróconej względem 
oryginału lub jako tytuł nadany (w przypadku jego braku). Teksty pose-
gregowane zostały ze względu na pochodzenie kancelaryjne, a w ramach 
kancelarii chronologicznie. Po każdym tytule wskazano datę powstania 
dokumentu, a następnie miejsce przechowywania podstawy wydania. Ty-
tuł oryginalny dokumentu, jeśli istniał, poddano bezpośrednio pod stopką 
edytorską. Wszystkie teksty poddane zostały modernizacji pisowni zgod-
nie z zasadami Instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych od XVI w. 
do poł. XIX w. z zachowaniem XVIII-wiecznej gramatyki117. Wśród innych 
zmian, nieuwzględnionych w wymienionej wyżej instrukcji, znalazły się 
uproszczenia zapisów dublujących spółgłoskę „f” w wyrazach „taryffa”, 
„officyer”, „officer”, „unterofficyer”, „unterofficer” i wyrazach pochodnych 
oraz w wyrazie „kassa”. Ujednolicono również zapisy nazw innych stop-
ni żołnierskich, tj. „furyer” i „fayfer”, wprowadzając odpowiednio „furie-
ra” i „fajfra”. Zmiana ta nie objęła jedynie przyjętego powszechnie słowa 
„gemeyne”, które zdecydowanie lepiej oddaje znaczeniowo charakter sło-
wa niż jego spolszczona wersja, podobnie jak w wyrazie „oberstlieutnant”. 
Modernizacja objęła również słowo „bydź” („być”). 
Słowa zaczerpnięte z języków obcych: łacińskiego i niemieckiego wyróż-
niono kursywą, z wyjątkiem dwóch obszernych niemieckich tekstów, które 
znalazły się wśród wydawanych źródeł (aneksy 6 i 9). W przypadku wyli-
czeń i tabel zachowano ich oryginalny układ tabelaryczny. Zrezygnowano 
jednak ze wskazania w nich kolejnych numerów stron, aby nie rozbijać 
ich układu. Rozwinięte skróty umieszczono w nawiasach okrągłych, zanie-
chano natomiast rozwijania skrótów oczywistych, tj. zł czy gr. oraz skró-
tów grzecznościowych, tj. JP. Jwmci, JO. etc. Pozostawiono zaimek „a” 
oznaczających w tekstach XVIII-wiecznych współczesne określenie „po”. 
W niektórych słowach wprowadzono współczesne uzupełnienia mające 
ułatwić lekturę tekstów, np. Les[z]no. W przypadku aneksu 5 zdecydowa-
no o wprowadzeniu opuszczeń […], gdyż cytowanie całej księgi uznano 
za niecelowe, a pojedyncze informacje rozproszone po księdze stanowią 

116 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. I, Warszawa 1958, s. 227.
117 K. Lepszy, Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w. do poł. XIX w., Warsza-
wa 1953.
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cenną informację, która, zestawiona razem, daje bardziej koherentny obraz. 
Nazwy własne regimentów podano dużymi literami. 

1. Kontrakt Marcina Hanickiego z Johannem Gottliebem Sommerem, 
mosiężnikiem i obywatelem leszczyńskim, 1.07.1753

Rękopis, ANK, AS, Podhorce IV, teczka IV/LVIII, plik 16, b.p., – oryginał

Pomiędzy JW Panem Hanickim, majorem Regimentu Pieszego pana Rze-
wuskiego wojewody podolskiego, hetmana polnego koronnego z jednej, 
a panem Janem Gotllibem Som[m]erem mosiężnikiem, ślusarzem i oby-
watelem leszczyńskim z drugi strony stanął ten kyntrakt w opisany sposób, 
iż Jwm pan major mając potrzebę sprawienia klamerek do [h]alsztuków,  
[s]przęczek do podwiązek, guzików do kamaszów na każdą osobę tuzinów 
3, umówił się z pomienionym magistrem od każdej osoby po złotemu jed-
nemu i groszy jedenaście dico zł 1 gr 11, to jest za klamerki do [h]alsztu-
ka jednego, [s]porząc[z]ek pary jednej do podwiązek i guzików tuzinów 
trzy do kamaszów – wszystko według zostawiony umówiony próby, co  
wszy[s]tko z dobrego mosiądzu zrobione porządnie być powinny, na głów 
403 obiecując wystarczyć pomienioną robotę oddać niniejszy za niedziel 
pięć, bez najmniejszego zawodu pod zakładem in cassu niedotrzymania 
strofu takowej że summy, drugi za pomniono robotę wynoszącej co sobie 
strony obydwie dotrzymać deklaruią przy kytraktu. Zaś teraz biorąc czer-
wonych złotych piętnaście dico # 15 z wziętych moco tego kytraktu kwituje 
dla lepszy ważności przyciśnięciu zwykłej pieczęci mojej rękę własną pod-
pisuję Datt(um) w Lesznie (die) 1ma Julij 1753 An(n)o

MHanicki major

2. Specyfikacja munduru wielkiego dla regimentu buławy polnej, 6.10.1753

Rękopis, ANK, AS, Podhorce IV, teczka IV/LVIII, plik 30, b.p. oraz plik 
67, s. 18-19 – oryginały

Specyfikacja munduru wielkiego sprawionego w Lesznie na Regiment pie-
szy JWJmci pana Rzewuskiego wojewody podolskiego, hetmana polnego 
koronnego spisana w Kadyiowcach (die) 6ta (Octo)bris 1753 An(n)i

Złote Grosze szel 
(ągi) 

580 łokci sukna na 58 głów unteroficer(skich) w kolo-
rach czerwonym i szafirowym na każdego 10 łokci 
a zł 4 gr 18

2687 10

3450 łokci sukna tychże kolorów dla gemeyne inclusi-
ve z doboszami łokieć a zł 3

10350

1612 łokci boi na 403 głowy na każdego łokci 4 a zł 2 
gr 3 szel. 1

3403 3 1
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524 łokci galonu untteroficer(skiego) ważącego cywek 
268 i ½ a zł 9

2415 3 1

403 pendentów laszowanych z [s]przączkami mosięż-
nymi, jeden rachując a zł 5 gr 6

2095 18

403 kapeluszów między tymi 58 unteroficer(skich) 
1 a zł 3 gr 24, a dla gemeyne sztuk 345 a zł 2 gr 16

1070 24

403 par pończoch a zł 2 gr 3 szel. 1 850 23 1
44 pałaszów unteroficerskich a tynf. 12 668 24
Burty118, kordony119, taśmy120, kokardy, wstążki do 

harcapów121
772 11

Guziki cynowe do mundurów122 523 27
Klamerki do halsztuków i do kamaszy guziki123 450
Krepa na halsztuki 229
Płótno na kapy, liny, powrozy i pakowanie 90
Sprowadzającemu sukna, kiry od sztuki 1 a szczt. 1 90
Za beczki, szuflady i od wagi 54
Straty na złocie 260
Furmanom jeżdżący[m] do Rawicza, Wschowy, 

Wrocławia i ekspens(a) podróżna furmanom od 
przywiezienia munduru zgodzeni z Les[z]na do 
Kamieńca od cetnara jednego a zł 32 zaważyło 62 
cetnarów należy im zł 1984 zł na to zapłaciłem

972

Summa ekspensy 27982 24

M. Hanicki, major118119120121122123

3. List M. Kuczyńskiego do S. Brodowskiego, Kamieniec Podolski, 
14.07.1756
Rękopis, ANK, AS, Podhorce I, 137, s. 167-170 – oryginał
Mnie wielce mi(łościwy) panie kapitanie,
Mnie wielce mi(łościwy) panie i kochany bracie,
Stanął tu JP Żukowski124 przyszły kapitan prosto z Podhorzec, a że sam do 
Połonnego nie jedzie, mieć przez jadącego w tych dniach JP majora Za-

118 Butry oznaczają tutaj borty muzyków kompanijnych, szersze rozwinięcie podanych tutaj ter-
minów odnajdujemy w specyfikacji monduru wielkiego na leybkompanią Regimentu Pieszego 
ad Latus Jaśnie Wielmożengo Jmci Pana woiewody podolskiego, hetmana polnego koronnego, 
dobrodzieja przez jmci pana Hanickiego majora mnie powierzonego w Podhorcach, 29.09.1753; 
ANK, AS, Podhorce IV, teczka LVIII, plik 28, b.p.), gdzie czytamy: „Bortów tak wąskich jako 
i szerokich na 1 fejfra i 2 doboszów a łokci 24 – łokci 72”.
119 Tamże: „Kapeluszów z kąkardami i kordonami”.
120 Tamże: „Taśmy białej kalmhelkorowej dla tychże kapeluszów na jednego a łokci 2 ¼”.
121 Tamże: „Taśmy kamhellorowej czarnej do harcapów na jednego łokci 4”.
122 Tamże: „Guzików wielkich cynowych do barw na jednego a tuzinów – 2”; „guzików mniej-
szych na jednego tuzinów 2 i ½”.
123 Tamże: „Guzików mosiężnych do kamaszów na każdego a tuzinów 3”.
124 Aleksander Żukowski w 1753 roku był już porucznikiem w RP BPK, w 1756 roku awansował 
na kapitana agreree. Widniał na liście oficerów sztabu wyższego do 1767 roku.
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woyskiego tąż ekpedycja pośle się do JO X(ię)cia Jmci. Forszus tenże JmP 
porucznik dany mi w Podhorcach oddał. Że zaś znaczny error w liczbie 
sum my nie wiem jakim sposobem, w tych zakłóceniach z JmP na tenczas 
Grotowskim stał się w tymże forszusie, ponieważ [zł] 2849 gr 15, gdyż 
należy trzech miesięcznego forszusu [zł] 10712 gr 15 jako WMciP z przy-
łączonego obrachunku informować się będziesz, trzeba było abyś WMCiP 
u siebie był tamten rachunek przejrzał niżeli go u JWO Pana wyrobił. Na 
summę tu przysłaną posyłam kwit i pisze list do JWo wodza i dobrodzieja 
z podziękowaniem za jego pańską łaskę i protekcją świadczoną dla Reg(i-
men)tu z wspomnieniem jednak i o resztę tych należących [zł] 2849 gr 15tu 
do trzech miesięcznego forszus[u]. Czym jeżeliby nastąpiła łaska pańska 
posłałbym umyślnego furiera po tęż summę z przyłączeniem kwitu na zu-
pełną summę 10712 zł gr 15, a teraz posłany kwit odebrałbym, w czym 
chciej mnie kochany dobro(dziej)u ekskuzować, że to nie przez opiesza-
łość, ale przez zakłócenie interesów przy JP Grotowskim stał się. JP ma-
jor Zawoyski z odebraną od JO X(ię)cia Jmci dyspozycją z Połonnego do 
Podhorzec powróci. Przyłączam sprawienia munduru specyfikację. Nie 
zawadzi jednak każdą summę obrachować, jeżeli jakiey nie ma pomyłki, 
bo przy moich wielu zatrudnieniach, tak w reg(imen)cie jak i w garnizonie 
może się trafić, wyrażam także w niektórych potrzebach informację jeże-
li takim sposobem ten mundur będzie sprawiony, jeżeli w przyszłej racie 
marcowej 1757 skończonej ordynować się będą pi[e]niądze ad minimum # 
1000 przez furierów na ręce Fersztera, farbierza i liwranta, a to dla mniej-
szego kosztu, który to liwrant powoli sukna i taniej skupi, gdyż daleko 
drożej kiedy oficer zjechawszy skupuje i siedzieć tam będzie musiał. Ten-
że p. Ferszter uczyniwszy kontrakty o inne necessarye z rzemieślnikami 
z tejże summy zadatki dać będzie powinien, w czym mamy dosyć czasu 
jeżeliby była tego potrzeba pomyślić. O wyprawieniu zaś furierów będę 
Ja wiedział jakim takim rzeczy pomierzyć w czym mamy czas, ten interes 
ułatwić. Kwit JP Żukowskiego zostawiony, za odebraniem mego rewersu 
upraszam odesłać. Wyglądam [170] wiadomości względem tej reszty jeżeli 
mam po nie posłać, albo nie? Oddaję mnie nie odmiennej przyjaźni i jestem 
Wmci panu szczerze życzliwym bratem i uniżonym sługą.

MKuczyński
o(ber)sztl(lieutnant)
Dla zbyt nagle odchodzącej poczty nie mogąc namienionych w liście tym 
specyfikacji munduru posłać, w krótkim czasie odeszlę. Rewers JP Żukow-
skiego proszę odesłać za odebraniem mego.
Z Kamieńca [Podolskiego]
(die) 18 July 1756 

4. Ekspens munduru wielkiego sporządzonego w roku 1755, 25.07.1756

A. Rękopis, ANK, AS, Podhorce I, 137, s. 171), list ppłka M. Kuczyńskie-
go do kpt. S. Brodowskiego z dnia 25 VII 1756 – oryginał
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Mnie wielce mi(łościwy) panie kapitanie,
Mnie wielce mi(łościwy) panie i kochany bracie,
Odbieram z tej poczty kontynuacją korrespondencji WMci P(an)a za którą 
uniżenie dziękuję. Co się tycze porcyi JP chorążego Tyssau125, nie pamię-
tam, abym mógł kiedy kłaść 4, gdyż nie ma tylko 3. Rachunek przyszłego 
munduru co kosztować może posyłam, który jednak WMci pan powoli wy-
rachuj jeżeli nie masz jakiego erroru z tym wszystkim, jeżeli tak będzie 
gospodarowano około przyszłego munduru, jako tu wyrażam, mogło by 
co zostać iberszosu, bo niepodobna, aby tu wszystkie ekspensa trafiające 
się można wyrazić, z tym wszystkim potrzeba się zatrzymać, aż będę miał 
rezolucją od tegoż, gdyż do niego teraz piszę. Co by zaś więcej potrzebnego 
było do tego munduru mamy czasu dosyć oddaję mnie jego przyjaźni i je-
stem Wmci p(ana) szczerze życzliwym bratem i uniżonym sługą

MKuczyński
Z Kamieńca [Podolskiego]
(die) 25 July 1756

B. Rękopis, ANK, AS, Podhorce IV, teczka IV/LV, plik 93, b.p. – odpis spe-
cyfikacji zakupionego munduru oporządzony w 1756 r. jako załącznik do 
listu ppłka M. Kuczyńskiego do kpt. S. Brodowskiego z dnia 25 VII 1756 
(ANK, AS, Podhorce I, 137, s. 171) – oryginał

Ekspens munduru wielkiego126

Unteroficerowie
65 unteroficerów z hoboistami i untersztab na każdego sukna 

obojego koloru po łokci 10, czyni łokci 650, łokieć a zł 3 
efficit

Złote Gr
1950

Dla tych kiru pod mundur każdemu a łokci 4, czyni łokci 260, 
łokieć a zł 1 gr 10, efficit

346 20

Kiru białego pod przodki do kamizelek, 1ma a ło(kci) 1 ćw. 1, 
czyni łok(ci) 81, ćw. 1, łokieć a zł 1 gr 8, efficit

102 27 ½ 

Za galon126 dla tychże (berliński najwięcej) NB gal(onu) 
łok(ci) 616

2200

Kapeluszów 65, każdy a zł 3 195
Bortów z sznurkami 65 a gr 10 efficit 21 20
Pończoch par 65, para zł 2 (gr) 10 151 20
NB 343 gem(eynów) Gemeyne
341 gemeyne z doboszami, fajframi i sztepką, każdemu sukna 

obojego koloru a łok(ci) 10 czyni łokci 3410, łokieć a zł 
2 gr 21 wynosi

9207

125 Jan Tyssau od co najmniej 1753 roku był chorążym w RP BPK, w 1761 roku awansował na 
porucznika. W służbie co najmniej do 1765 roku.
126 W 1756 roku galony dla podoficerów ściągano z Leszna; ANK, AS, Podhorce II, 145, dispar-
tyment porcji 899 ½ Regimentu Pieszego Buławy Polnej Koronnej w racie 80 r. 1756 (kasa 
broni), s. 26.
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Dla tych kiru niebieskiego pod mundury 1ma a łokci 4, czyni 
łokci 1364 łokieć a zł 1 gr 10 efficit

1818 20

Dla tych kapeluszów 341, każdy a zł 2 gr 16 efficit 863 26
Bortów z sznorkami i kordonów do kapel(uszów) 341 każdy i 8 90 28
Taśmy do kapeluszów każdemu a łok(ci) 3, czyni łokci 1023 

łok(ci) a gr 8
272 24

Dla tych pończoch par 341, para a zł 2 gr 3, efficit 716 3
Taśmy do szamerowania 20 doboszów z fajframi, każdemu 

a łok(ci) 10, czyni łok(ci) 200, łokieć a gr 8, efficit
53 10

Tasiemki wąskiej do szamerowania gniazdek tymże na każde-
go a łok(ci) 8, łokieć a gr 4, efficit

21 10

Dodatku kapeluszów kompaniom każdej kapel(uszy) 6 dla tra-
fiaiącej się szkody przez dezerterów, gdyż tu kapeluszów 
niemożna dostać, czyni kapeluszów 48, każdy ut supra 
a zł 2 gr 16

121 18

406 głów unteroficerów, fajfrów, doboszów i gemeyne. Tym 
guzików wiel(kich) do reyzroków każdemu a tuzinów 2, 
czyni tuzinów 812, tuzin a gr 12, sz(elągów) 2, efficit

342 25

Dodatku każdej kompani a tuz(inów) 10 ut [s]upra cena 33 23.?
Guzików do kamizelek tuzinów tyleż, tuzin a gr 8, efficit 216 16
Dodatku każdej kompa(ni) a tuz(inów) 10, cena ut supra 21 10
Guzików najmniejszych do kamaszów każdemu a tuz(inów) 

3 efficit tuz(inów) 1218, tuzin a gr 6, efficit
243 18

406 pendentów z sprzączkami mosiężnymi, każdy a zł 5 
gr 15, efficit

2233

406 par klamerek mosiężnych, para a gr 12 s(zelągów) 2, 
efficit 

171

Falsum tasiemki czarnej do [h]arczapów, 1ma a łok(ci) 6, 
czyni łokci 

121 24

Krepy na halsztuki łok(ci) 101 ½ , łokieć a gr 2, efficit 203
Płótna pod mundurów 406, pod każdy arszyn(ów) 6, czyni 

arszynów 2436, arszyn a gr 15 efficit
1218

Od roboty mundurów 406, od każdego a zł 4 gr 22, eff(icit) 1921 22
Formanowi od cetnarów plus, min(us) 48, od każdego a zł 32 1536
Waga 54
Pakowanie, sznóry, beczki, kupu etc. 90
Furierowi z pi[e]niądzmi jadącemu i mundur prowadzącemu 216
Przewozy 18
Summa ekspensy 26774 5 sz. ½ 

Informacja  
Sukno skupując przez oficera zjeżdżającego kosztować będą: unteroficerski 
po zł 4 gr 19 jako się w dawniejszych rachunkach znajduje, gemeyne po 
zł 3. A przed czasem posławszy in parta pieniędzy na ręce umówionego 
liwranta będzie daleko tańsze: to jest unteroficerskie po zł 3, gemeyne zł 
2 gr 21. W tej jednak cyrkumstancji zatrzymuje się potrzeba, aż będę miał 
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rezolucją od tegoż od którego tej poczty piszę. Ten się nazywan Ferszter127 
farbierz w Lesznie.
Kapelusznik Dawid Nycze,
Pasamonnik Samuel Jakiel, z tym o galonki unterof(icerskie) kontraktować 
ma Pończoszniczka Johanna Dytmarsz NB u [W]Schowy
Mosiężnik o klamerki Johan(us) Zomer
Rękawicznik o pendenty Frydrych Kime
Konwisarz Jochan[n] Keler128

5. A. List M. Kuczyńskiego do S. Brodowskiego, Kamieniec Podolski, 
8.08.1756

Rękopis, ANK, AS, Podhorce I, 137, s. 179-180 – oryginał

Mnie wielce mi(łościwy) panie kapitanie
Mnie wielce mi(łościwy) panie i kochany bracie
Bardzo mnie to niekontentuje, że ta intencja łączenia reg(imen)tu dragonij 
w sprawieniu munduru ma nastąpić, w czym mocno trzeba JW. wodzowi 
dob(rodziejowi) remonstrować, że to być dobrze nie może, bo najwalniejsza 
racja, że oficer inszego reg(imen)tu nie może być tak przywiązany do attento-
wania w sprawieniu tak sukien, jako też i innych potrzeb, którego i do rygoru 
nie wiem jakby pociągnąć. Druga racja, że reg(imen)t dragonij inszy czas ma 
wydania munduru, a nasz inszy. Trzecia i najwalniejsza, że wszystkie potrzeby 
kawalerii daleko są inszego gustu od infanterzystów, na czym oficer od kawa-
lerii poznać się nigdy nie może, toż samo oficer infanterii co by było dobrego 
dla kawalerii poznać by nie mógł. [180] Dosyć teraz dobrze wszystko przy 
ostatnim sprawieniu jest obrachowano i kontraktami stwierdzone, nie powinno 
by nic żadnym podpadać dubiom, a za cóż reg(imen)t sam przy swoim gospo-
darstwie nie miałby munduru sprawić. Co się tycze sukien jako i wszystkich 
potrzeb, nie mogą być w Gdańsku lepsze jak w Lesznie, gdyż sukna z Leszna 
do Gdańska idą, nie może zaś być żaden podc[z]iwszy i rzetelniejszy liwrant 
jako ten, któregom JMpanu namienił, bom go sam wypróbował. A w tym niech 

127 Brak imienia bardzo utrudnia identyfikację, gdyż w latach czterdziestych i pięćdziesiątych 
żyło w Lesznie przynajmniej kilku Förschterów i przynajmniej trzech było farbiarzami (Schön-
färber): Johann Daniel, zmarły w 1748 roku, Johann Christian, który pojawia się od 1744 roku, 
następnie w 1745 roku odbywa podróż czeladniczą, oraz Carl Gotfried, który w latach 1752–
1755 zamieszkiwał przy Weiter Ring 23 (APP, AmL, I/592, Kaupt – und Wachtgeld; Zugang 
und Abgang, 1750–1763, s. 7, 11, 13, 24; I/239, Stadtgerichtsprotokoll, 1755–1756, s. 10, 59; 
I/595, Professionsgelder – Register, 1739–1746, s. 12, 132, 171; I/548: Quartaleinnahmen, 
1752–1756, s. 10, 44, 77, 88, 161, 183, 387, 422, 466, 495, 572).
128 Nie udało się odnaleźć konwisarza o tym imieniu w aktach miasta Leszna. Być może chodzi 
o Christiana Kellera z Hirschgasse 15 (?) lub częściej wspominanego w źródłach Christopha 
Tobiasa Kellera zamieszkałego przy Kaufmansgasse 11 (zob. APP, AmL, I/592, Kaupt – und 
Wachtgeld; Zugang und Abgang, 1750–1763, s. 16; I/536, Quartallisten, 1767, s. 25; I/548, 
Quartallisten, 1752–1756, s. 1, 45, 60).
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będzie jak wola pańska, mnie z tego żaden awantarz nie przyjdzie, dalszej kor-
respondecji jego wyglądając jestem 
WJMci panu szczerze życzliwy bratem i uniżonym sługą.

M. Kuczyński
o(ber)sztl(lieutnant)
Z Kamieńca [Podolskiego]
(die) 8 Aug(usti) 1756.

6. Eshentialia eines contracts wagen zu lieferunder Tucher, [1757]

Rękopis, ANK, AS, Podhorce I, 93, s. 241-242– kopia (?)

Eshentialia eines contracts wegen zu lieferender Tucher.
1) Muss so wohl das dreissiger Tuch, als die Hälftgen i. e. Unter-Officiers-Tuch 
2 Lisner Ellen, ohne die Eilen in der Breite und die letzters art solche um desto 
vollkommener halten.
2) Muss es in Rahmen, weder in der Länge, noch Breite ausgezogen, sondern 
nur gleich gemacht werden, und dergestalt Krumpst frey und traum seyn, dass 
es nicht in der Länge, auf nicht in der breite ein lauffen könne. Wenn sich aber, 
bey Austellung der Probe, das Gegentheil findet, so ist der Liverant gehalten, 
das fehlende so wohl an der Laenge als der Breite, mit andere tuchtigen Tuche-
ren in continenti zu ersetzen und zu vorguten.
3) Soll zu die Tuchern gut melirte Winter und Sommer Wolle, keinesweges 
aber abgestorbene genomennen werden.
4) Soll das Tuch gut zu breitet, aber nur hoch geschoren, mithin won Tuchsche-
rer nicht strapariret werden.
5) die Couleur soll aecht lebhaft und dazu erhaft seyn.
6) die Eilen sollen nur gantz schmahl eines halben Zolles breit seyn, damit die 
Tucher die gehörige breite um desto gewisser bekommen mögen.
7) die Preise angehend, so kann ein Liverant dir Hälftgen i.e. halbe 40 und 50 
zur [242] wenn sie gut seyn sollen, hinter 4 sz. oder 10 szostak und die ordin-
aire gute dreyssiger. die zu der Gemeinen-Mondieren am fünftigste sind unter 
7 szostak bis 3 sz. nicht stelle; es wären denn weisse Tücher, die keine Farbe 
bedürften und welche allemahl um eine halben szostak wohlfeiler fallen.
8) Die Böy betreffend, so pflegen die ordinairen in Lisa nicht wöllig 6 viertel 
breit zu seyn und kosten gefärbet 1 Tympf. Da aber dergleiche Böye nicht gar 
zu düchte und dauerhaft fallen, so hat sich das Regiment Kron Leib Garde Dra-
goner allemahl 2 Elle breite bestellet, und den Liverant, der sie durchgehends 
wollreich und starck liefern müsste, vor die Elle 1 zł 21 gr bezahlet.
9) Die Proben werde alle besiegelt.
10) Johann Chritian Langner.



256 Tomasz Karpiński 

7. Generalna kalkulacja kasy regimentowej pod bokiem jw. wodza 
i Cheffa Dobrodzieja od roku 1756 i raty 80. sept(em)browej w Podhorcach 
będącej

Rękopis, ANK, AS, Podhorce II, 64, s. 6-24 – oryginał

3.1 Rata 80 [s. 6]
[…]
Jan Krystyan Langner kupiec les[z]niński, liwerant munduru wielkiego ad 
rationem summy skontraktowanej odebrał zł 9.000.
[…]
3.2 Rata 81 [s. 14]
[…] Furier Niżwand dla kupca les[z]nieńskiego z kasy odebrał zł 12.000
Tenże furier dostał na drogę zł 636 gr 28
[…] 
3.3 Rata 82 [s. 20-21]
Furman, który z Les[z]na do Kamieńca Pod(olskiego) mundur odwoził od 
cetnarów 37 a 48 zł zaakordowany, miał dostał zł 1776. 
Furier Niżwand z sum(m)y 1636 dał mu na rękę zł 377 a kasa w Brodach 
zapłaciła zł 1399
Juwel żyd brodzki za drogę do Les[z]na dostał zł 150
[...]
Furierowi Niżwantowi do Les[z]na jadącemu kupiłem wózek a 1# – zł 18 
[…]
3.4 Rata 82, konnotacja długów kasy regimentowej [s. 24]
[…]
9no Kasa munderunkowa zaczyna się od raty 78 a zł 8253, w czterech ratach 
wynosi sumę zł 33012. W racie 81 mundur przez liweranta kupca les[z]-
nińskiego sprawiony, kosztowął zł. 21,000.
Furman od cetnarów 37 a 48 zł dostał zł 1776
Furier Niżwand ekspensował w drodze zł 259 gr 27, sz. 12
Na krawca i płótno do Kamieńca Pod(olskiego) zł 2094

8. List do hetmana polnego koronnego 1.02.1757.

Rękopis, ANK, AS, Podhorce II, 25, s. 59-61 – kopia

Z Warszawy 1ma Febr(uarii) 1757 ad ducem responio 
Jako wszelkie ordynanse i dyspozycje pańskie z głębokim respektem ad-
orować i punktualnie wykonywać obowiązanym się zawsze być poczu-
wam, tak i w materii ekspediowanego transportu do Kamieńca Podolskiego 
konformowałem się we wszy[s]tkim do woli i rozkazu JW. p. d(obrodzie-
ja). Z tych miar oddałem na ręce JW. pana Szymanowskiego129 marszałka 

129 Szymanowski jawi się na podstawie dyspozycji i ordynansów zarządcą budynków hetmań-
skich w Podhorcach; zob. ANK, AS, Podhorce II, 230, dyspozycja jmci panu Szymanowskiemu, 
15.03.1754, s. 9 i nn.
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pańskiego worek zapieczętowany cum summa # 1070 zł 11 gr 10. Oddałem 
i list do JW. pana obersztel(ieutnanta) Kuczyńskiego z abrachunkami całego 
regimentu, i z asygnacją na zł 700 gr 26 ½ na furiera Kozłowskiego130. Na-
reście napisałem dla Jw. pana marszałka Pro memoria dla informacji wiele 
się należy dopłacić i jak się sprawił przy liczeniu pieniędzy w Kamieńcu 
Podolskim. Kwitu osobliwego dla JW. pana Kuczyńskiego oberszteleyt-
(nanta) nie pisałem, ponieważ każdy kapitan qva cheff albo komendant 
kompanii swój abrachunek ręką własną podpisać miał. Dlatego pisałem do 
Jw. pana oberszteleyt(nanta) Kuczyńskiego w tych terminach: abrachunek 
przyłączony specifice wyraża co każdej należy kompanii. Więc żeby po-
rządnie in vim qvietavie podpisany był upraszam. Dla większej łatwości 
ekpediowania umyślnego do Kamieńca z dokumentami originalnemi i dla 
unikania pomieszania interesów, abrachunek i pieniądze dla leibkompanii 
oddałem na ręce wjmci pana Kicińskiego g(enerała) a(djutanta) pańskiego. 
Tenże abrachunek i teraz dla tej racji przyłączam, że furiera Szumowskie-
go131 per errorem calculi położyłem w abrachunku kamienieckim, a leib-
komp(anii) zapłaciłem zł 191 gr 7 ½ nad kontyngent onej należący, któ-
re [60] quantum teraz wrócić powinna do summy należącej do Kamieńca 
Pod(olskiego). Przyłączyłem i sum(m)aryusz abrachunku kamienieckiego 
za ratę 80 vigore, którego Jw. pan obersztel(ieutnant) Kuczyński imieniem 
komendy kamienieckiej podpisać tenetur kwity ad jungowane, jeden dla 
percepty zł 80, drugi dla forszusu. Za czym po osobliwej łasce pańskiej 
spodziewam się mieć absolutionem negligentive et inobedientie delicti nie-
winnie popełnionego. Za powrotem jmci pana marszałka z Węgier znajdzie 
się u niego cała moja ekspedycja z dokumentami przyzwoitemi. Ad pra-
esens assygnacyą na furiera Kozłowskiego ad jungo per copiam.
J. pan Zieleźnicki132 powrócił d(ie) 29 January z pieniędzmi do Warszawy. 
W zamiast 10 tylko 8 tysięcy przywiózł, to jest # 317 tynf. 1811, sz. 2. 

130 Antoni Kozłowski – furier w kompani pułkownika Kuczyńskiego w latach 1749–1757. 
W wojsku od 1741 roku. W 1753 roku był jeszcze kawalerem.
131 Józef Szumowski – ur. ok. 1712 roku, „rodem z ziemi przemyskiej, szlachcic, katolik, […] Służył 
w tymże regimencie pieszym buławy polnej koronnej lat 26. Nasamprzód za kadeta pod chorągwią 
ś.p. Tuliana [komendant Lwowa w latach 20. XVIII wieku – przyp. T.K.] pułkownika rok 1, pod też 
kompanią za kaprala lat 2, pod kompanią WJmci pana Jabłonowskiego pułkownika podchorążym 
rok 1, pod też kompanią za szerżanta lat 14, po redukowaniu chorągwi wjmci pana Jabłonowskiego 
pułk(ownika), został furierem do leybkompanii, lat 8 służył. Przysięgał, niekapitulowany, żonaty, 
nigdzie przed tym nie służył”; ANK, AS, Podhorce II, 83, stammlista leibkompanii RP BPK, s. 4. 
Jego żoną była siostra Jana Millera ze wsi Szatawy w województwie podolskim, gemeyna i kaprala 
w tejże leibkompanii RP BPK 14.04.1756–27.11.1758 (wcześniej w regimentach Buławy Wielkiej 
Koronnej i Artylerii). Przeniesiony został 5 maja 1759 roku do kompani płk. Rozwadowskiego do 
Kamieńca Podolskiego, gdzie służył do 1764 roku, a jego miejsce zajął Ignacy Wajchart (Weichand, 
Wychart), który był furierem przy leibkompanii najprawdopodobniej do marca 1762 roku. Nieco 
więcej o cechach Szumowskiego dowiadujemy się z innego fragmentu: „mając wszelkie łatwość 
borgowania trunków poszli między sobą do tumultu, hałasów i terminów nieprzyzwoitych czego dał 
z siebie przykład Szumowski furier”; ANK, AS, Podhorce III, teczka XIV/5, desideria leybkompa-
niey Regimentu Pieszego Buł(awy) Pol(nej) Koron(n)ej, [1755], b.p.
132 Zieleźnicki – określany w 1756 roku jako „dworzanin pański”; ANK, AS, Podhorce II, 64, 
brak paginacji, 5 zapisana strona.
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Inkwizycji, którą chciał jpan kapitan Grotowski133 emundować swój proce-
der z furierem Dobrzańskim134, ani prokurował, ani allegował w liście, czy 
będzie, czy nie będzie, prosił jednak, żeby mu 10 ad minimum ludzi i 1 ofi-
cera oddać na ratę marcową. Kupiec les[z]niński powrócił także z próbami 
munduru i czeka z utęsknieniem rezolucji, którą zawiesiłem do deklarowa-
nego przybycia pańskiego praesenti mense Februario. Jeżeliby zaś wkrót-
ce być nie mogło, supplikuję ordynansu pańskiego w tych terminach, że 
mogę imieniem pańskim [61] z kupcem wielgopolskim Janem Krystyanem 
Langnerem, obywatelem les[z]nińskim, kontraktować podług uczynionej 
i podpisanej dyspozycji w Warszawie (die) 13tia (Novem)bris 1756. Li-
werant utyskuje na ekspensa, które z okazji bawienia się za interessem re-
gimentowym ex propris ponosi. Projekta dla egzaktorów podług ordynan-
su pańskiego inkludowałem. Z oficerów jm pan Ptaszyński135 porucznik, 
mógłby dla kłopotu ascensu jm pana porucznika Gibesa136 na kapitaniej 
mieć konsolucją przez egzakcyą, do której funkcji dosyć ma capacitatem. 
Ordynans dla niego, albo którego oficera jw. pan zdolność uznawszy zdać 
mu raczy curam jpana Grotowskiego, także jest przytomny.

9. Paszport dla liweranta Langnera, [1757]

Rękopis, ANK, AS, Podhorce II, 145, s. 57 – kopia, wzór pisma

Paszport dla liweranta137

Wszem wobec i każdemu z osobna komu by o tym wiedzieć należało, mia-
nowicie JW. JWWjmpp senatorom, dygnitarzom, oficialistom, szlachcie, 
rycerstwu et cujusis status et conditionis na praeeminencyach i urzędach 
w państwie kor(onnym) zostającym JMWci panom i braci po zaleceniu 
chętnych usług moich donoszę do wiadomości, iż urodzony pan Jan Kry-
styan Langner kupiec les[z]ninski sukna czerwonego postaw [miejsce na 

133 Andrzej Grotowski – w latach 1749–1757 kapitan de agreree w RP BPK, w latach 1751–1754 
pełnił funkcję regiments-kwatermistrza. Zmarł w lipcu 1757 roku, pozostawiając po sobie długi.
134 Walenty Dobrzyński (Dobrzański) – w źródłach pojawia się w 1756 roku jako furier w kom-
panii gen. lejtn. Lubomirskiego, 5.10.1761 awansowany na chorążego w kompani ppłk D. Giet-
ka. Jako oficer nadal pełnił swoje dotychczasowe funkcje, a na etacie furierskim w tejże kompa-
nii był wakat.
135 Andrzej Ptaszyński – w latach 1751–1757 porucznik, a od 9.02.1757 kapitan w kompani 
K. Zawoyskiego, w tej randze przynajmniej do 1765 roku. Pełnił funkcje oficera finansowego, 
głównie wysyłano go do zbierania eksakcji (podatku) na RP BPK.
136 Antoni Gibes – porucznik w RP BPK, pełnił funkcję adjutanta, na skutek przemęczenia prze-
sunięto go do jednej z kompanii (1756), a w 1757 roku awansowano na kapitan agreree. Na 
własną prośbę otrzymał dymisję 14.07.1760 roku.
137 Miejsce w księdze świadczy, iż mamy do czynienia z pustym wzorem paszportu dla liweranta 
wydanego w 1757 roku. W księdze wydanych ordynansów (rozkazów) i forsztelacji (awansów) 
hetmana polnego znajdujemy informację o wydaniu podobnego paszportu dla furiera („Paszport 
Antoniemu Szumowskiemu furierowi od Regimentu Infanterii idącemu do Leszna po sukna na 
mundur dla całego Regimentu. Dat(tum) w Podhorcach (die) 6ta Julij 1757”; ANK, AS, Podhor-
ce II, 111, s. 148).
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podanie ilości], kiru [miejsce na podanie ilości], sukna niebieskiego [miej-
sce na podanie ilości], pończoch wełnianych cum aliis pertinentus galonów 
srebrnych i dla mojej chorągwi węgierskiej B(uławy) P(olney) Kor(onney) 
przez kontrakt obowiązany przystawić z tymże liwerunkiem barwy z Les[z]na 
do Warszawy jedzie. Za którym istando WWPanom obliguję, aby mu wszę-
dzie osobliwie na cłach i przeprawach wiara dana była, i aby z pomienio-
nym towarem i końmi i z ludźmi tak jadąc do Warszawy jako z nazad do 
Les[z]na powracając, bez żadnej turbacji i zatrudnienia wszędzie wolno 
puszczony, a w potrzebie na niego nagle napadającej ile możności suble-
wowany był. Dla większej wagi i wiary paszport przytomny ręką własną 
podpisawszy pieczęcią moją stwiedzić kazałem. Działo się w Podhorcach.

10. Ordynans W. Rzewuskiego do mjr Gietka, 28.07.1759.

Rękopis, ANK, AS, Podhorce II, 145, s. 66-67 – kopia

Wacław na Rzewuskach, Olesku i Rożniatowie Rzewuski, wojewoda po-
dolski, hetman polny koronny, drohobycki et. starosta.
Daję ten mój ordynans jmci panu Gietkowi138 majorowi Reg(imen)tu mego 
Infanteryi Buławy Polnej Kor(onnej), aby za odebraniem onego w racie te-
raźniejszej septembrowej 86. w Radomyślu pro die et loco consueto stanąw-
szy: 1mo do Jmci pani generałowej Russockiej139 zaraz się odezwał względem 
wydania kolaski po nieboszczyku panie kapit(anie) Grotowskim pozostałej, 
którą za rewersem według komplanacji odebrana plus offerenti [67] na miej-
scu sprzedać pełną moc praesentibus akkorduję. 2do z eksakcji pilznińskiej, 
sendomirskiej, kluczów Biskupstwa Krakowskiego i innych pogłówne we-
dług taryfy punktualnie wybrał, o retentach wszędzie się informował. Sum-
mę kupcowi les[z]nińskiemu należącą z pierwszych pieniędzy do Les[z]na 
wcześnie ordynował przez furierów dwóch sprawnych i trzeźwych, którzy do 
informacji pana kapit(ana) Brodowskiego względem odebrania i transporto-
wania munduru wielkiego stosować się powinni będą, resztę zaś egzakcyi do 
kasy regimentowej pod moim bokiem w Podhorcach będącej komportował 
i oddał, a wreszcie według dalszej dyspozycji mojej się sprawił serio zale-
cam. Dattum w Warszawie (die) 28 Julij 1759.

138 Dominik Gietko (Gietek) – w wojsku od ok. 1739 roku, najpierw przez półtora roku w Regi-
mencie Pieszym Królowej jako kadet i podchorąży, później przeniósł się do RP BPK, gdzie „ex 
per gradus awanżował”, od 16.10.1749 jako „kapitan qua porucznik z 6 porcjami w kompani 
obersztleitnanta de Frese”, od 11.01.1757 roku jako kapitan z kompanią, 28.02.1759 awansowa-
ny na majora. Początkowo hetman koronny Branicki był przeciwny temu awansowi, ale zatwier-
dził go ostatecznie cztery miesiące później. Od 6.08.1761 roku Dominik Gietko był podpułkow-
nikiem, w której to randze służył do co najmniej 1765 roku.
139 Najprawdopodobniej chodzi o Barbarę z Trzebińskich herbu Abdank odmieniony, wdowę po 
Franciszku Trzebińskim h. Jastrzębiec i żonę Marcjana Russockiego (1693-14.01.1756), genera-
ła majora wojsk koronnych (jego biogram autorstwa H. Palkija opublikowano w Internetowym 
Polskim Słowniku Biograficznym, <https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/marcjan-russocki-
-h-zadora> [dostęp: 20.12.2018]).
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11. Paszport dla furierów Szumanowskiego i Noweka, 29.08.1759

Rękopis, ANK, AS, Podhorce II, 145, s. 68 – brulion

Wacław na Rzewuskach, Olesku i Rożniatowie Rzewuski, wojewoda po-
dolski, hetman polny koronny, drohobycki et. starosta.
Wiadomo czynie komu by o tym wiedzieć będzie należało, iż przytom-
ni Szumanowski i Nowerk furierowie regimentu mego Infanterii Buławy 
Polnej Kor(onnej) jadą do Leszna po sukna na mundur dla pomienionego 
regimentu mego, który tak na miejsce wspomienione jadąc jako też nazad 
z suknem cum pertinentis oraz z końmi i z ludźmi powracając żadnym spo-
sobem tamowani albo zatrzymani, owszem na cłach i przeprawach, i na 
każdym miejscu turbacji i zatrudnienia wolno puszczani byli. Ichmościów 
MWJmci panów i braci, którym by ten paszport prezentowany był, o to 
bardzo upraszam wzajemną łatwość w podobnych i innych przyrzekając 
okazjach. Na co dla większej wagi i wiary podpisuję. 

Datum w Podhorcach (die) 29na Augusti 1759.

12. Dyspozycja dla furiera Nowerka, 29.08.1759

Rękopis, ANK, AS, Podhorce II, 145, s. 69-70 – brulion

Dyspozycja dla furiera Nowerka od Regimentu Pieszego Buławy Polnej 
Kor(onnej) kasy regimentowej spisana w Podhorcach (die) 29. Aug(usta) 
1759
1mo Furier Nowerk z egzakcji sendomirskiej mense Oct(o)bris do Les[z]na 
wyjedzie na koniu zwyczajnie furierskim pod dozorem mając wózek paro-
konny, jednego żołnierza z egzakcji i faktora z Brodów.
2do Kupiec i obywatel les[z]niński, który sukna ze wszy[s]tkiemi należy-
tościami dla regimentu przystawić powinien zowie się Jan Krystian Lan-
gner. Według kontraktu należy mu teraz zapłacić za kwitem sum(m)ę zł 
12(0000). za Jmci pana obersztelieutnanta Kuczyńskiego sum(m)ę tynfów 
253 ⅓. Za sukno niebieskie dla oficerów nie wiem wiele będzie należało. 
Skoro odbiorę wiadomość, dam znać Jm panu kapitanowi Ptaszyńskiemu, 
który oprócz tych pieniędzy furierowi pomienionemu odliczy złotych 4000 
za kwitem osobliwym.
3tio Gdyby pan Langner kupiec les[z]niński furmanów najął do Kamieńca 
Pod(olskiego), trzeba im frachtu połowę jedną zapłacić na miejscu, a drugą 
w Kamieńcu Podolskim. Jeżeli faktor brodzki Żydów furmanów brodzkich 
najmie dostaną na miejscu jedną połowę, a w Brodach resztę frachtu.
4to Dla furiera lenung ordynaryjny z kasy akordowany jest, to jest na ty-
dzień zł 3 gr 21 ½. Żołnierz bierze culagi na tydzień zł 2 gr 10.
6to Na furmanów na culagę, na cła, na stróżów i przewozy złotych 4000 sub 
n(umer)o 2do obrócić i koszty porachować punktualnie i sumiennie furier 
Nowerk obligowany. Niech furman ma zadatku zł 2000 to zostanie złotych 
do zastąpienia różnych ekspens. 
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7mo Nade wszystko rekomenduje się trzeźwość i przezorność na każdym 
miejscu i każdego czasu, osobliwie na noclegach tudzież strzeżenie się od 
ognia i od złej kompanii. [70]
8vo Łokieć les[z]niński Jw. pan Langner przysłać deklarował.
9no W Les[z]nie pan Langner od wagi i od pakowania towarów sam zapłacić 
powinien będzie.
10mo Żeby z odebranej summy zł 12.000 z kasą regimentową należycie kwi-
tował furierowi Nowerkowi rekomenduje pamiętać o tym, dlaczego arengę 
przyłączam.
11mo Rzeczy dla leibkompanii należące, trzeba żeby w pace osobliwej po-
społu zapakowane były, z galonem i ze wszystkim.
12. Wracając nazad na traktach, popasach i noclegach wszelką ostrożność 
pilnie zalecam.
13. Paszport niemiecki panu Langnerowi w Les[z]nie do rąk oddać trze-
ba. Ten zaś po polsku pisany służy furierowi Nowerkowi z Les[z]na nazad 
wracającemu.
14. Przybywszy da Pan Bóg blisko Podhorec, trzeba furmanów kazać się 
zatrzymać, a jw. panu kapitanowi Brodowskiemu, czym prędzej dać znać.
15to Nazad się wybierający w Les[z]nie starać się trzeba dostać felczerów 
i krawca dobrego do Kamieńca Pod(olskiego). Felczerom lenung sowity 
akorduje w drodze140.

16to Skrzynkę żelazem obitą pod zamkiem i dwiema kłotkami odebraną 
w całości nazad przywieść zalecam.

Datum w Podhorcach ut supra.

140 Brak felczerów, którzy byli odpowiedzialni m.in. za leczenie i golenie szeregowych żołnierzy, 
leibkompania RP BPK odczuwała szczególnie mocno w 1756 roku po zwolnieniu ze służby Wę-
gra Jan Szachmarego 1.10.1755 roku. Aż do 1.06.1756 roku etat ten był nieobsadzony. Następny 
felczer – Franciszek Dobrowolski – służył zaledwie 8 miesięcy i już w połowie lutego 1757 roku 
opuścił leibkompanię i przez prawie rok funkcję tę z dużym niezadowoleniem sprawował felczer 
od leibkompanii Regimentu Dragonów Buławy Polnej Koronnej. W dniu 8.01.1758 zwerbo-
wano Karola Stekela (Sztekel), który na krótko przed sporządzeniem powyższego dokumentu 
popadł w tarapaty, 31.07.1759 roku został wzięty pod wartę za kłótnię i pojedynek z innym 
kompanijnym kłótnikiem kapralem Janem Braunerem (po dwukrotnej degradacji wyrzucono go 
ostatecznie z oddziału). Sztekel później (26.04.1760) ponownie został aresztowany za „peroro-
wanie” i otrzymał abszyt (20.05.1760). Również następny felczer – Michał Dobrzyński z Rado-
mia – nie okazał się najszczęśliwszym wyborem. Zwerbowany 16.06.1761 roku przyjechał do 
Podhorców 27.06.1761 roku i, jak możemy przeczytać w aktach, cyrulicy radomscy dawali mu 
świadectwo „że z niego wielki kłótnik”. Przez długi czas nie miał własnego sprzętu do golenia 
ani lekarstw, a wszelkie środki, jakie otrzymywał na ich zakup, przepijał. Wkrótce okazało się, 
że felczer ów „co dzień się upija, a w nocy robi hałasy”. W wyniku ekscesów został rany w rękę 
w pojedynku z felczerem od dragoni i przez pół roku się kurował, „po tym go chłopi tak zbili, 
że ledwie nie umarł”. Za pijaństwo i rezon ukarano go kijami i chciano wygnać z Podhorców 
(15.09.1763), lecz chyba tylko z powodu braków kadrowych i litości pozostawiono go przy re-
gimencie, gdyż jego nazwisko widniej jeszcze na monathlistach (listach miesięcznych) do maja 
1764 roku; ANK, AS, Podhorce II, 61, 67, 83, Podhorce IV, teczka XLIV, plik 19, inkwizycja 
w sprawie felczera Michała Dobrzyńskiego, 12.09.1763, b.p.
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13. Paszport mały dla furiera Nowerka, 29.08.1759

Rękopis, ANK, AS, Podhorce II, 145, s. 71 – brulion

Paszport mały
Przytomny furier Regimentu Pieszego Buławy Polnej Kor(onnej) nazwi-
skiem Nowerk oraz z jednym żołnierzem tegoż regimentu posłany do 
Les[z]na w interesach regimentowych faktora brodzkiego z sobą mając. 
Zaczym aby im wszy[s]tkim przy zaleceniu powolności moiej była wiara 
dana i aby tak do Les[z]na jadąc jako i nazad powracając bez żadnej turba-
cji i zatrudnieniu wolno wszędzie puszczani byli, praesentibus najwyższą 
moją instancją zasyłam. Datum w Podhorcach (die) 29mo Aug(usti) 1759.

Przy tymże Reg(imen)cie Buławy Polnej Kor(onnej) postanowiony
Kapitan.

14. Paszport dla Johanna Christiana Langnera, 29.08.1759

Rękopis, ANK, AS, Podhorce II, 145, s. 68 – kopia

Wacław in Rzewuskie Oleski und Rożniatów Graff Rzewuski woyewod von 
Podolin Starost zu Drohobycz etc. den Poln(ische) armee beyders Richtung 
Crohn unterfeldheer das Weisse Adler Orders Ritter y 
Füge hiermit zu wissen das nach dehm der Kauffman aus Lissa herr Johan 
Chritian Langner zum anderen mahe vor mein Infanterie Regiment die Lie-
ferung deren Mundierungs Tucher besorget mithin selbiger sich, dabey der 
gestalt conduisiert dass ich und alle desshalb volkommen zufrieden seyn. 
Als habe in Erwagung dass oberwahnte herr Johann Christian Langner in 
der Qualitat als Regiments Liverant auf und angenommen und zwar derge-
stalt dass er in alle erlaubt fällen meiner volkommener Protection sich jedes 
mahl sicher zu getröste hat. Dahero denselbe zu seiner Legitimation dese 
Schrifftlische Ausfertigung unter eigenhändiger Schrift und Siegel ertheil so 
geshehen.

Podhorce die 29 Aug(usti) 1759.

15. Zapiski robocze, 29.08.1759

Rękopis, ANK, AS, Podhorce II, 145, s. 71 – oryginał

Jm pan kapitan Ptaszyński z egzakcji ordynować będzie:
Do skarbu pańskiego zł 12384
Porcje inspektorskie za rat 2 do Warszawy do P. Feyszer zł 2784
Do Les[z]na dla kupca zł 12000
Tynfów 253 ⅓ to jest zł 320 [zł] 26 [gr] 2 [szel.]
Furierom zł 4000
Summa zł 31488 [zł] 26 [gr] 2 [szel.]
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Z Podhorec die 15ta Oct(o)bris 1759 Żyd brodzki Juwel młody z Mielaszyń-
skim żołnierzem od leibkompa(nii) wyjechał do Radomiśla wziął z sobą 
tynfów 100.
1) wózek parokonny
2) specyfikacja pieniędzy należących kupcowi les[z]nińskiemu jako to we-
dług kontraktu zł 12000 za Jm. pana obersztel(ieutnanta) Kuczyńskiego 
tynf. 243 za sukno szafirowe dla ober oficerów tynf. 320, oprócz tego za 
kutasy dla unteroficerów i gemeynów zł 560 gr 15. In sum(m)a zł 13273 
gr 19 oprócz tego na furmana i podróż zł 4000
Summa zł 17273 gr 19

16. Rata 86 septembrowa i wydatki z niej, 1.11.1759 r. 

Rękopis, ANK, AS, Podhorce II, 25, b.p. – oryginał141142143

Specyfikacja pieniędzy należących na Regiment Pieszy Buławy Polnej Koron-
nej za ratę 86 septembrową z egzakcji pilźnińskiej, sandomirskiej, kluczów Bi-
skupstwa Krakowskiego i innych według taryfy oryginalnej z tychże egzakcji 
wybranych. Spisana (die) 1ma (Novem)bris 1759 A(nn)o w Radomyślu

Percepta Złote Grosze Sz.
Należy na Regiment totalnej summy pogłównego 

z raty 86 (septem)browej z egzakcji wzwyż 
wyrażonych

53135 28

1 Porcji inspektorskich Jmci panu Tepperowi141 2784
2 Do Podhorec odesłanych przez furiera 

Ziółkowskiego142
12384

3 Do Les[z]na wypłaconych przez furiera Norwerka 17273 19
4 Gaży jmci pana Ptaszyńskiego kapitana 522
5 Furierom pięciu na 1 z kleinmoderunkiem a zł 191 

gr 7 ½ efficit
956 7 3!

6 Gemeyne pięciu lenung na miesiąc na 1 a zł 9 gr 15 
na 6 miesięcy efficit

285

Item na tychże kleinmoderunku na 1 a zł 10 gr 15 
efficit

52 15

7 Za konia pod pieniądze do Podhorec 81
Dla tego konia na obrok i siano 18

8 Pocztmajstrowi opatowskiemu na rate 1. 18

141 Identyfikowany jako Piotr (1702–1790) – bankier warszawski i działacz ewangelicki lub Piotr 
[Fergusson] Tepper (1714–1794) – bankier i finansista warszawski, senior Kościoła Ewangelicko-
-Reformowanego, zob. Polski Słownik Biograficzny, lista haseł T-U-V, s. 44; w aktach wspomina-
ny jest w okresie 1754–1761 (ANK, AS, Podhorce II, 121, s. 6, 77; Podhorce II, 64, b.p., 17 zs).
142 Antoni Ziółkowki – furier w latach 1756–1764 z kompani G.E. von Berlepcha, następnie 
N. de I’lse.
143 Michał Kruszyński – porucznik w RP BPK do 17.11.1752 roku, kapitan agreree w latach 
1756–1759, zmarł w październiku 1759 roku, pozostawiając zadłużenie.
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9 Żołnierzowi co z faktorem przyjechał do Les[z]na 4 20
Jadącego od Leibkompanii lenungów 2

10 Od wyjęcia metryki jmci pana kapitana 
Kruszyńskiego143

3 24

11 Od taksy kolaski w Tarnowie s.p. jmci pana kapit(a-
na) Grotowskiego

5 2

12 Za uczynienie manifestów naprzeciw retentarzów, 
oblaty retentów i wyjęcia onych z kancellarii 
nowomiejskiej 

8 10

13 Furierowi Niżwantowi na kwiczoły dla pana 100
14 Na retentach zostaje z raty 86 309 11
15 In paratis wypłaca się do kasy 18330 9 ½

Sum(m)a sum(m)ar(um) 53135 28
16 Retenta z raty 85. i innych rat wybranych i do kasy 

oddanych
450 10 2

Ptaszyński kapitan

17. Rata 92 septembrowa i wydatki z niej, 16.11.1762 r.

Rękopis, ANK, AS, Podhorce II, 25, b.p. – oryginał

Specyfikacja pieniędzy według taryfy wybranych w racie 92. septembrowej 
na Regiment Pieszy Buławy Polnej Koronnej z egzakcji wojewodytwa san-
domirskiego, powiatu pilzneienskiego i kluczów Biskupstwa Krakowskie-
go podana do kasy die 16 (Novem)bris 1762 A(nn)o w Podhorcach
Percepta:
Pieniędzy przez WJmci pana kapitana Zaborowskiego144 do kasy oddana, 
na Regiment Pieszy Buławy Pol(nej) Kor(onnej) według taryfy generalnej, 
w racie 92. (septem)browej z repartycji wyżej wyrażonej, czyni sum(m)ę 
zł 53135 gr 28

Porachowanie tej sum(m)y Złote Grosze
Według dypozycji kasy contyngens JW. pana do Warszawy 

odesłałem 
12342 25

Item do Warszawy gaże różne według osobnej specifikacji 
w Jmci pana majora Brodowskiego

5243

Do Les[z]na na dopłacenie munduru do rąk furierów Niżwan-
ta i Kosibskiego

14000

Item do Les[z]na z gaży WJmci pana puł(kownika) Kuczyń-
skiego na sprawunki jego

745

144 Michał Zaborowski – chorąży (1753), od 30.04.1755 roku porucznik w kompani RP BPK 
Gottloba Ehricha von Berlepcha (kapitan agreree od 15.12.1752, od 1.11.1753 kapitan z kom-
panią), awansowany na kapitana agreree 1.10.1761 roku. W latach 1762–1764 pełnił funkcję 
kwatermistrza regimentowego, przejął prowadzenie kasy regimentowej po Brodowskim w 1766 
roku oraz gospodarowanie i dowodzenie leibkompanią po majorze Dalkem 8.11.1767 roku.
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6 Furierom traktament na egzakcji będącym z kleinmonderun-
kiem a zł 191 gr 7 ½

1147 15

NB Od kompanii 1) Leibkompanii, 2) WJmci pa(na) pułkow-
nika Kuczyńskiego, 3) pułk(ownika) Zawoyskiego145, 
4) kapitana de Delile146, 5) Tarła147, 6) Darowskiego148

5 gemeyne lenungi na tejże egzakcji z kleinmoderunkiem 
a zł 67 gr 15 za całą ratę

337 15

1) od kompaniey WJmci pa(na) puł(kownika) Kuczyńskiego, 
2) WJ pana puł(kownika) Hanickiego, 3) WJ pułk(ownika) 
Zawoyskiego, 4) W obersztelieutnanta Gietka, 5) W kapi-
tana de Lile

Pocztmajstrowi opatowskiemu 9
Transport pieniędzy do Warszawy i za furmana les[z]nieńskiej 

sum(m)y tudzież posyłanie po krakowskie, umyślnego do 
Jmci pana kapitana Ostrowskiego149 cała ekspens

178 12

Oblata retent 2 15
Na retentach z tejże raty 92 inclusive remanentu pruskiego, 

Wojskówki i Szydłowca, które w Radomiu wypłacają
443 21

In parates wypłacam do kasy 18686 20
Su(m)ma generalne wylicza się zł 53135 28
Z egzakcji krakowskiej od Jmci pana Ostrowskiego kapitana 

do mnie oddane wypłacam do kasy 
M. Zaborowski kapitan

5000

Obrachowanie podanych retentów w racie 91. których wyni-
kała summa

1039 27

Z tych wybrana summa oddaje się do kasy na dopłacenie fur-
manom za transport munduru z Les[z]na przez ręce furiera 
Niżwanta jest odebrana i w rachunkach les[z]nieńskich 
podana zł 711 gr 27

In paratis do kasy oddaję zł 71 gr 18
Efficiet wybrana z retentów summa 453 12

145 Kajetan Zawoyski – karierę rozpoczynał w armii francuskiej, do armii koronnej przeniósł się 
w 1748 roku, do RP BPK przyszedł „z boku” jako kapitan (22.09.1752 r.), w latach 1756–1758 
był majorem. Szybko awansował na oberstlieutnanta (1758–1761) i pułkownika (od 1761).
146 Natalis de L’Isle – kapitan, służył w armii francuskiej, w 1757 roku przeniósł się do RP 
BPK i rok później otrzymał kompanię po kapitanie G.E. von Berlepschiem, otrzymał apszyt 
17.09.1767 r., a kompanię po nim otrzymał major Jakub Dalkhe.
147 Andrzej Tarło – kasztelanic lubelski, porucznik, 25.04.1760 roku otrzymał patent na kapitana 
i dopiero 1.07.1760 roku, po odkupieniu od gen. mjr. A.B. Lubomirskiego kompanii, w RP BPK 
odbyła się jego oficjalna forsztelacja. Tarło pozostał kapitanem z kompanią do co najmniej 1765 
roku.
148 Marcin Darowski – w 1756 roku był chorążym, od 1759 porucznikiem w RP BPK, pełnił służ-
bę w Podhorcach, 3.10.1761 został mianowany na kapitana agreree. 26.02.1762 roku odkupił 
kompanię od majora Ignacego Rozwadowskiego, służył co najmniej do 1765 roku.
149 Józef Ostrowski – kapitan agreree RP BPK w latach 1749–1765, przydzielony do kompani 
drugiego obersztleitnanta Hanickiego, później w kompani Kuczyńskiego. Pełnił funkcję oficera 
finansowego, głównie wysyłano go do zbierania eksakcji (podatku) na regiment.
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Zostaje więc retentu z rąk zaległych na dobrach powiatu pilz-
nińskiego zł 586 gr 15

A z raty 92 retentu 448 zł, 21 gr
Summa retentu zł 1035 gr 6
M. Zaborowki kapit(an) 

18. Specyfikacja munduru wielkiego dla regimentu buławy wielkiej, VIII 
1755, AGAD, ABz R, Militaria, pudło X, plik 11, b.p., CXLVII/33

Rękopis, AGAD, ABzR, Militaria, pudło X, plik 11, b.p., wiązka 
CXLVII/33 – oryginał

Specyfikacja sprawionego wielkiego monduru w racie Augustowej roku 1755 
dla Regimentu Pieszego Buławy Wielkiej Koronnej, podług dołożonych doku-

mentów spisana
Według auszcugu sub signo ʘ sprawiono w Lesznie
Dla feltweblów, serżantów incl(usive) R(egi)m(en)ts 

profosa i dobosza tudzież podchorążych in summa 
osób 18, sukna czerwonego, de Paille i zielonego 
rachuje się na każdą osobę po łokci 10 czyni

Flor. Gr

180 Łokci, łokieć po tynfów 3 ⅓  facit tynfów 600 albo 760
Dla unteroficerów i felczerów osób 34, sukna koloru 

różnego ut supra po łokci 10 na osobę jedną czyni, 
na osób 34

340 Łokci po tynfów 2 ⅔ łokieć, czyni tynf. 906 ⅔ 1148 13 ⅓
N

adrachow
ano ex errore 

osób 10 które się na koń-
cu tak bonikfikow

ało
Dla 320 gemeyne, 24 doboszów i fajfrów, 1 sztepkę 
i czterdzieści nadkomplet mondurów rachując po 5 

takowych mondurów dla każdej chorągwi 
in summa osób 395, sukna koloru kraprot, de Paille 

i zielonego, 
ogółem rachując na każdego po łokci 10 czyni:

3950 Łokci po tynf. 2 łokieć, facit tynf. 790 10006 20
Kieru zielonego i czerwonego dla serżantów, unterofi-

cerów, doboszów, fajfrów, gemeyne i czterdzieści 
mondurów nadkomplet albo osób 437, na każdą 
osobę pod mondur po łokci 4 ½ czyni

1966 
½

Łokci, po 4 szostaki bite łokieć, facit tynf. 2621 ⅔ albo 3320 23 ⅓

Płótna pod barwę dla osób 397 na każda po łokci sześć 
czyni

2382 Łokci, po szostaku bitym łokieć, facit tynf. 794 1005 22
Guziki wielkie dla osób 397 rachując na każdą osobę 

po guzików 22, czyni
728 Tuzinów po gr 19 tuzin facit 461 2

Dla tychże guzików małych rachując po guzików 26 
na każdą osobę czyni
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844 Tuzinów, po gr 9 ½ tuzin 267 8
Krawcom od roboty mondurów 397 rachując od każde-

go monduru po zł 4 gr 15
1786 15

Latus 18756 13 ⅔

19. Specyfikacja munduru wielkiego dla regimentu buławy wielkiej, 
08.1758, AGAD, ABz R, Militaria, pudło X, plik 11, b.p., CXLVI/79

Rękopis, AGAD, ABzR, Militaria, pudło X, plik 11, b.p.,wiązka 
CXLVI/79 – oryginał

Specyfikacja sprawionego wielkiego monduru w racie Augustowej roku 1758 
dla Regimentu Pieszego Buławy Wielkiej Koronnej, według dołożonych 

dowodów, spisana w Białymstoku
Według auszcugu z Leszna sub signo ʘ sprawiono 
Dla feltweblów, serżantów, r(egi)m(en)ts profosa, 

dobosza i podchorążych, osób 18
sukna czerwonego, couleur de Paille i zielonego rachu-

je się ogółem na każdą osobę po łokci 10, czyni

Złote Gr

180 Łokci, łokieć po tynf. 3 ⅓  łokieć, wynosi tynfów 600 
albo

760

Dla unteroficerów i feltszerów osób 34,
sukna w kolorach wyżej wspomnianych, na każdą 

osobę po łokci 10, czyni in summa
340 Łokci po tynfów 2 ⅔  łokieć, wynosi tynf. 906 ⅔ 1148

Dla 320 gemeyne, 24 doboszów i fajfrów, 1 sztepkę 
i 40 mondurów nadkomplet nadkomplet, czyni mon-

durów 385, a że w przeszłym rachunku monde-
runkowym ex errore położono 395, więc teraz 
bonificando takowe nadrachowanie dekortuie się 10 
mondurów i kładzie się tylko osób 375

in summa osób 395, sukna koloru kraprot, de Paille150 
i zielonego, 

ogółem rachując na każdego po łokci 10 czyni:
3750 Łokci po tynf. 2 łokieć, wynosi tynf. 750! 9500

Kieru zielonego i czerwonego dla s[z]erżantów in-
clusive ut supra 18, unteroficerów 34, doboszów 
i fajfrów 24, gemeyne 20 i sztepkę jednego, tudzież 
pod 40 mondurów nadkomplet, in sum(m)a 437, 
rachując pod każdy mondur po łokci 4 ½, czyni

1966 Łokci po 4 szostaki bite, łokieć facit tynf. 2621 ⅔  albo 3320 23 ⅓
½ Płótna pod barwę dla osób 397 na każdą po łokci sześć 

czyni
2382 Łokci, po gr 15 łokieć 1191

150 Słomkowy.
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Guziki wielkie według specyfikacji sub signo C, in nr 
tuzinów 774r rachując tuzin po gr 28, kosztują

7 rachując na każdą osobę po guzików 22, czyni

480? 18

728 Tuzinów po gr 19 tuzin facit 461 2
Dla tychże guzików małych rachując po guzików 26 

na każdą osobę czyni
844 Tuzinów, po gr 9 ½ tuzin 267 8

Krawcom od roboty mondurów 397 rachując od każde-
go monduru po zł 4 gr 15

1786 15

Za kapelusze unteroficerskie 54 po tynf. 2 ⅔, czyni 
tynf. 144

182 12

Za 343 kapeluszów dla gemeyne po tynf. 2, czyni 
tynf. 686

868 28

Za kordony i kokardy ut sub signo C 160 12
Za passamony szerokie i wąskie dla doboszów 304
Galonu złotego wąskiego dla r(egi)m(en)ts profosa, 

feltweblów, s[z]erżantów, podchorążych, osób 17, 
rachując na każdą osobę po łokci 7 ½, czyni łokci 
127 ½, łokieć po tynf. 5 albo zł 6 gr 10

807 15

Galonu złotego szerokiego dla osób 17 po półtora 
łokcia dla każdej czyni łokci 25 ½, łokieć po tynf. 6 
albo zł 7 gr 18

193 9

Galonu złotego szerokiego dla r(egi)m(en)ts dobosza 
łokci 5 po zł 7 gr 18

38

Galonu złotego wąskiego dla tegoż łokci 20, łokieć 
po zł 6 gr 10

126 20

Galonu złotego wąskiego dla unteroficerów i feldsze-
rów osób 34 po łokci 7 ½, wynosi łokci 255, łokieć 
po zł 6 ⅓

1615

Według regestru sub signo ¥ za wstążek czarnych na 
harcopy łokci 2064, łokieć po gr 4

275

Według rachunku sub signo C za pończochy do Lwo-
wa, Lublina i Wielkiej Polski tynf. 955 ⅓ albo

1210 15 ⅓

W Białymstoku według dokumentu sub signo H 
Za 58 par pończoch unteroficer(skich) po tynf. 

2 – tynf. 116
Za 346 par pończoch dla gemeyne po tynf. 1 ½ tynf. 519
In summa tynf. 635 804 10
Według regestru sub signo posłano do Lwowa 

addytamentu
Guzików wielkich dla 18 unteroficerów incl(usive) 

1 podchorążego i 2 feltszerów po sztuk 10 facit 
tuzinów 15

Dla 148 gemeyne incl(usive) doboszów po sztuk 10 
(facit tuzinów) 125 s(umm)a tuzinów 140, rachując 
tuzin po gr 28 facit

84
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Strata na czerwonych złotych 161 za galony złote 
wydanych, rachując czerwony złoty po tynf. 13 ⅔ 
wynosi na każdym # po gr 20 ⅔

110 27 ⅓

Według rachunku sub signo X za sukna kraprot na 
grenadierskie czapki łokci 6 po tynf. 3 ⅓, czyni tynf. 20

25 10

Według rachunku sub signo C jm p(a)n kapit(a)n Wę-
gierski furmanom do Lwowa, Lublina i Warszawy 
od transportu monduru zapłacił tynf. 1064, facit

1351 16

Transport munduru z Warszawy do Białegostoku 
kosztuje

156 20

Kitlów 403, rachując na każdy kitel płótna po łokci 6 
wynosi łokci 2418

1209

Od roboty kitlów 403 z guzikami po gr 18 od kitla 241 24
Summa ogólna wydatku na wielki mondur wynosi 28290 8

JW. Klem(m)151 pułkow(nik)

Eliza Stehr

ŹRÓDŁA DOTYCZĄCE PRUSKIEGO KRÓLEWSKIEGO 
GIMNAZJUM IM. KOMENIUSZA W LESZNIE 

W LATACH 1871–1914

Dzisiejsze I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich to znana 
w regionie i bardzo aktywnie działająca szkoła średnia z wieloletnią, a nawet 
wielowiekową tradycją. Kiedy przed niespełna stu laty polskie władze oświa-
towe przejmowały tę szkołę po okresie zaborów, było to 9-letnie gimnazjum 
dla chłopców kończące się egzaminem maturalnym, zdominowane przez nie-
mieckojęzyczny program oświatowy. Pierwsze lata działalności Klasycznego 
Gimnazjum Męskiego im. Komeniusza w okresie międzywojennym świetnie 
udokumentowała Mirosława Komolka w licznych publikacjach na łamach 
„Rocznika Leszczyńskiego”, jak i w swej pracy doktorskiej1 o leszczyńskiej 

1 M. Komolka, „Szkolnictwo i oświata w Lesznie w latach 1920–1945”, Leszno 1982. Maszy-
nopis dostępny w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, Dysertacje – Prace doktorskie i habi-
litacyjne UAM, Sygnatura 302791 III.

151 Jan Henryk Klemm (zm. 1777) – Sas w służbie polskiej, słynny architekt i budowniczy 
barokowy, w 1749 roku występuje jako kapitan, w 1750 jako major, w latach 1755–1758 był 
obersztleitnantem (podpułkownikiem), a latach 1758–1768 pułkownikiem Regimentu Pieszego 
Buławy Wielkiej Koronnej.
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oświacie w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym, bazując nie tylko na 
szkolnym materiale archiwalnym, 
ale i na zebranych przez siebie wspo-
mnieniach uczniów, którzy tak chęt-
nie opisywali życie codzienne w pol-
skiej szkole.

Zgoła inaczej ma się kwestia ba-
dań dotyczących leszczyńskiej szko-
ły w okresie zaborów. Brak adekwat-
nych opracowań można zapewne 
tłumaczyć znikomymi materiałami 
archiwalnymi sprzed I wojny świa-
towej, ale może i brakiem zaintere-
sowania życiem szkolnym zdomi-
nowanym przez język niemiecki2. 
Niełatwo jednakże odtworzyć obraz 
leszczyńskiej szkoły, nie mając bo-

gatych materiałów źródłowych. A warto potrudzić się o takie opracowanie, 
ponieważ znaczenie leszczyńskiego gimnazjum w wieku XIX było niemałe.

Królewskie Gimnazjum im. Komeniusza (niem. Königliches Comenius-
Gymnasium zu Lissa, często z dodatkiem „i.P.” w nazwie – in Posen, czyli 
w Poznańskiem) było za czasów pruskich jednym z osiemnastu gimnazjów, 
wtedy nazywanych szkołami wyższymi (niem. höhere Schulen) i jednocześ nie 
jednym z najstarszych w Wielkopolsce w ogóle. Gdy w myśl ustaleń Kon-
gresu Wiedeńskiego w roku 1815 Leszno ponownie znalazło się w granicach 
Królestwa Prus, działała tu luterańska szkoła przy zborze braci czeskich, czy-
li dzisiejszej parafii św. Jana. Z ówczesnego podziału szkoły wyłoniono lu-
terańską szkołę parafialną i ewangelickie gimnazjum jako szkołę kończącą 
się egzaminem maturalnym i uprawniającą tym samym do podjęcia studiów 
uniwersyteckich. Uroczyste otwarcie królewskiego gimnazjum z udziałem 
najwybitniejszych osobistości Wielkiego Księstwa Poznańskiego odbyło się 

2 Zasoby Archiwum Państwowego w Poznaniu obejmują akta z pierwszej połowy XIX wie-
ku liczące zaledwie 25 jednostek, wśród których znajdują się rękopisy wypracowań w języku 
niemieckim i polskim, jednakże wyłącznie z roku 1838. Mimo usilnych starań nie udało się 
zlokalizować akt dawnego pruskiego gimnazjum z lat 1871–1914, które pomogłyby stworzyć 
pełniejszy obraz nauczania w pruskim gimnazjum. Protokół zdawczo-odbiorczy z początku lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku, dostępny w Archiwum Państwowym w Lesznie, zawiera in-
formację o zaginionych aktach z archiwum szkolnego. Być może po II wojnie światowej zacho-
wały się jeszcze wypracowania szkolne, które nie zostały przekazane do archiwum. Niestety, 
nie ma ich również w archiwach leszczyńskich szkół. Być może należy pogodzić się z tym, iż 
prawdopodobnie bezpowrotnie zaginęły lub uległy zniszczeniu.

Zalepka w kształcie pieczęci lakowej 
leszczyńskiego gimnazjum z okresu ok. 
1870–1920
Źródło: <http://www.veikkos-archiv.com/
index.php?title=Datei:W0348818.jpg> 
[dostęp: 3.12.2018].
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w Lesznie 15 października 1821 roku3. Data ta nie jest przypadkowa – była to 
mianowicie 26. rocznica urodzin następcy tronu, późniejszego króla Prus Fry-
deryka Wilhelma IV panującego w latach 1840–18614. Szkoła pruska podjęła 
działalność już 1 maja 1821 roku i mieściła się przy kościele św. Jana5. Jako 
pruskie 9-klasowe klasyczne gimnazjum działała aż do momentu opuszczenia 
Leszna przez wojska pruskie 17 stycznia 1920 roku, czyli przez okres prawie 
stu lat.

W XIX wieku w gimnazjach klasycznych wykładano głównie języki sta-
rożytne – łacinę i grekę6, z czasem, w drugiej połowie XIX wieku, uwzględ-
niono szerzej przedmioty ścisłe – matematykę, fizykę i chemię, ale i też języki 
nowożytne, szczególnie francuski i angielski7. Z kolei nauka języka polskie-
go była coraz bardziej ograniczana i odbywała się średnio po dwie godziny 

3 Takich szkół w owym czasie było niewiele, zaledwie dwie w Wielkim Księstwie Poznań-
skim – utworzone w 1804 roku Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu i Królewskie Gim-
nazjum w Bydgoszczy, które powstało w roku 1817.
4 A. von Sanden, Zur Geschichte der Lissaer Schule 1555–1905 (Beilage), [w:] Königliches 
Comenius-Gymnasium zu Lissa i. P., Jahresbericht für die Zeit von Ostern 1904 bis Ostern 1905, 
Lissa i.P. 1905, s. 39.
5 W budynku tym mieściło się niegdyś Archiwum Państwowe, a od roku 2002 dom parafialny 
św. Jana. W roku 1845 szkołę przeniesiono tymczasowo do pałacu Sułkowskich przy pl. Ko-
ściuszki, a już w roku 1882 odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego, również 
przy pl. Kościuszki, jakże typowego w czasach pruskich.
6 Na średnio 30 godzin tygodniowo przypadało już od najniższej klasy 8 do 9 lekcji łaciny i po 
7 lekcji greki w pięciu najwyższych klasach. 
7 Matematyki uczono we wszystkich klasach po 3-4 godziny, na lekcje fizyki i chemii prze-
znaczano łącznie po 2 godziny, począwszy od klasy V, a na języki nowożytne 2-4 lekcji od 
klasy III. Należy pamiętać, iż klasę najniższą nazywano sekstą (VI), a klasę najwyższą prymą 
(I), przy czym klasy tercja (III), sekunda (II) i pryma (I) były dwuletnie i dzieliły się na niższą 
i wyższą. Por. Neue Lehrpläne und Prüfungsordnungen für höhere Schulen vom 6. Januar 1892, 
I: Allgemeine Lehrpläne. A. Lehrplan der Gymnasien, [w:] „Zentralblatt für die gesamte Unter-
richtsverwaltung”, rocznik 1892, z. 3, s. 199-351.

Nowy budynek gimnazjum przy pl. Kościuszki (akwaforta)
Źródło: H. Eckardt, Programm des Königlichen Gymnasiums zu Lissa für die Zeit von 
Ostern 1882 bis Ostern 1883, Lissa 1883, s. 7.
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tygodniowo. Później stała się już nad-
obowiązkowa i objęto nią wyłącznie 
niemieckojęzycznych uczniów. Ję-
zyka polskiego uczono często w łą-
czonych grupach ponadklasowych, 
ale za to osobno dzieci polsko- i nie-
mieckojęzyczne. Program nauczania 
dla uczniów niemieckojęzycznych 
nie wychodził zwykle poza ćwicze-
nia wymowy i czytania oraz naukę 
podstawowych reguł gramatycznych, 
a dla dzieci polskich uwzględniał za-
jęcia z literatury i pozwalał kształto-
wać styl samodzielnych wypowiedzi.

Wśród leszczyńskich uczniów 
przeważali Niemcy, jak i zaliczani do 
niemieckojęzycznej grupy uczniowie 
wyznania mojżeszowego. Tak więc 
Królewskie Gimnazjum im. Ko-
meniusza uważano powszechnie za 
gimnazjum preferowane przez nie-
miecką ludność południowej Wielko-
polski. W badanym okresie najwyż-
szą frekwencją gimnazjum cieszyło 

się w roku szkolnym 1910/1911, kiedy to uczęszczało do niego 361 uczniów 
(206 ewangelików, 99 katolików i 56 wyznania mojżeszowego), a najniższa 
przypadła na rok 1885/1886 – wtedy naukę podjęło tylko 253 uczniów (122 
ewangelików, 53 katolików i 78 wyznania mojżeszowego) w dziewięciu kla-
sach8. Przy czym uwzględnić należy, iż – znacznie upraszczając – ludność 
ewangelicką uważa się za niemiecką, a katolików za ludność polską. Śledząc 
dane statystyczne, nie zaskakuje więc fakt, iż źródła do badań nad owym gim-
nazjum w przeważającej mierze powstały na potrzeby administracji pruskiej, 
czyli w języku niemieckim. Jednym z takich źródeł są roczne sprawozdania 
dyrektorów szkół średnich, tzw. Jahresberichte9.

8 H. Eckardt, Programm des Königlichen Gymnasiums zu Lissa für die Zeit von Ostern 1885 bis 
Ostern 1886, Lissa 1886, s. 18; A. von Sanden, Königliches Comenius-Gymnasium mit realem 
Ersatzunterricht zu Lissa. Jahresbericht für die Zeit von Ostern 1910 bis Ostern 1911, Lissa 
1911, s. 13-14. Por. E. Stehr, Das Königliche Gymnasium zu Lissa in der Provinz Posen von 
1870–1915, Berlin 2015, załącznik nr 5: Zestawienie statystyczne uczniów w latach szkolnych 
1869–1915, s. 142.
 9 R. Jung, Die deutschen Schulprogramme. Erinnerungen an eine fast vergessene Publika-
tionsform, [w:] 300 Jahre Bibliothek Gymnasium Wellburg, Wellburg 1985, s. 86-96, <http://geb.
uni-giessen.de/geb/volltexte/ 2007/4694/> [dostęp: 16.12.2018]; C. Struckmann, Schulprogram-

Strona tytułowa sprawozdania za rok 
szkolny 1898/1899, w którym po raz 
pierwszy nazwano nowego patrona 
szkoły
Źródło: A. von Sanden, Königliches Co-
menius-Gymnasium zu Lissa i.P., Jahres-
bericht für die Zeit von Ostern 1898 bis 
Ostern 1899, Lissa 1899.



 Źródła dotyczące Pruskiego Królewskiego Gimnazjum... 273

Na podstawie okólnika ministerstwa oświaty z 23 sierpnia 182410 roku 
orzeczono o formie i zawartości sprawozdań szkolnych, a tym samym przy-
czyniono się do ich ujednolicenia. Roczne sprawozdanie składało się z ośmiu 
stałych części: był w nim zawarty (1) artykuł o tematyce naukowej, (2) rozkład 
godzin w poszczególnych klasach z podziałem na przedmioty, spis nauczycieli 
przedmiotowych, jak i wykaz podręczników; w dalszej części zawarte było 
(3) zestawienie wprowadzonych przepisów władz oświatowych, (4) kronika 
szkoły, a w niej relacja z rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, zmia-
ny kadrowe i wyjątkowe wydarzenia z życia szkoły, (5) dane statystyczne za 
ubiegły rok szkolny, liczebność klas i liczba absolwentów, (6) wykaz pomocy 
naukowych, (7) informacje o działalności fundacji i stypendiów dla uczniów 
oraz (8) informacje dla rodziców i uczniów. Sprawozdania dyrektorów były 
więc publikacją o narzuconej ustawą strukturze i treści, jednakże kierowaną 
nie tylko do władz zwierzchnich, ale i również do czytelników spoza krę-
gu szkoły. Początkowo publikacje te miały formę zaproszenia na publiczne 
popisy absolwentów, mające na celu zaprezentowanie osiągnięć uczniów 
i przygotowania zawodowego kadry nauczycielskiej. Z czasem przerodziły 
się w medium z zakresu public relations i zachęcały do dialogu władz szkol-
nych z rodzicami i fundatorami na rzecz szkolnictwa. Dzięki obowiązkowej 
wymianie międzyszkolnej przyczyniały się również do dokształcania nauczy-
cieli i propagowały treści pedagogiczne. Sprawozdania nie tylko własnej, ale 
i innych szkół krążyły wśród kadry nauczycielskiej i przekazywane były do 
skatalogowania w bibliotece szkolnej11. Wśród załączonych naukowych pu-
blikacji przeważały artykuły filologów, co doprowadziło u progu lat sześć-
dziesiątych XIX wieku do tego, iż stały się one polem do popisu fachow-
ców i przestały służyć wymianie pedagogicznej. Apelowano więc regularnie 
o utrzymanie artykułów w formie popularnonaukowej z myślą o dialogu mię-
dzy szkołą a rodzicami i nauczycielami niespokrewnionych ze sobą przed-
miotów12. Warto dodać, iż do roku 1873 sprawozdania roczne ukazywały się 
równolegle w języku polskim i niemieckim, często w formie dwóch kolumn 
na stronie w obu równouprawnionych językach. Swego rodzaju utrudnieniem 

me und Jahresberichte. Zur Geschichte einer wenig bekannten Schriftenreihe, <http://www.
fachportal-paedagogik.de/hbo/hbo_set.html?Id=70> [dostęp: 3.12.2018].
10 Circularrescript des Königlichen Ministeriums der Geistlichen, Unterrichts- und Medicinaln-
gelegenheiten an sämmtliche Königlichen Consistorien, die Gymnasial-Prüfungsprogramme be-
treffend z dnia 23 sierpnia 1824, [w:] J.F. Neigebaur, Die preußischen Gymnasien und höheren 
Bürgerschulen: eine Zusammenstellung der Verordnungen, welche den höheren Unterricht in 
diesen Anstalten umfassen, Berlin–Poznań–Bydgoszcz 1835, s. 314.
11 Rozmach wymiany międzyszkolnej przerósł z czasem możliwości bibliotek szkolnych. Wy-
mianę tę koordynowało miejscowe kolegium szkolne (dla Leszna było to Prowincjalne Kole-
gium Szkolne w Poznaniu). Od roku 1875 koordynację wymiany przejęło wydawnictwo Te-
ubnera z Lipska i aby zredukować koszty druku, zrezygnowano z obowiązkowego załącznika 
w formie artykułu naukowego. 
12 C. Struckmann, Schulprogramme und Jahresberichte...
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przy wykorzystaniu tych materiałów może być XIX-wieczny urzędowy język 
niemiecki, a we wcześniejszych publikacjach ponadto druk neogotycki (frak-
turowy), który wymaga od czytelnika dobrej znajomości języka niemieckiego.

Bez większego błędu przyjąć można, iż w każdej pruskiej szkole średniej 
do wybuchu I wojny światowej zgromadzono około 50 tys. egzemplarzy ta-
kich sprawozdań, co było istotnym wyzwaniem lokalowym i kadrowym wie-
lu bibliotek szkolnych13. Znaczenie sprawozdań umniejszyło rozporządzenie 
ministra oświaty z 29 kwietnia 1943 roku, które zezwoliło dyrektorom szkół 
na zniszczenie bądź przekazanie na zbiórkę makulatury większości sprawoz-
dań sprzed roku 191414. Publikacje te gromadzone były wprawdzie odgórnie 
w dwóch instytucjach – w Królewsko-Pruskiej Bibliotece Narodowej w Berli-
nie15 oraz w bibliotece Ministerstwa Oświaty, a mimo to niełatwo dziś dotrzeć 
do nich i odtworzyć ich ciągłość przez okres całego stulecia.

Od kilku lat Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (WBC) udostępnia na swojej 
stronie internetowej16 wiele pruskich sprawozdań wielkopolskich szkół śred-
nich w polskim oprogramowaniu dLibra. I tak w przypadku już wspomniane-
go na marginesie pruskiego Królewskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny 
w Poznaniu, największego gimnazjum polskojęzycznego w okresie zaborów, 
zgromadzono i udostępniono zdigitalizowane najwcześniejsze sprawozdania 
z lat 1782 i 1784, a publikacje od roku 1810 niemalże w ciągłości do roku 
1914. Najłatwiej do nich dotrzeć, wyszukując hasło w języku polskim: Pro-
gram Królewskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. W przy-
padku leszczyńskiego gimnazjum analogiczne wyszukiwanie sprawozdania 

13 Por. H. Schüling, wprowadzenie do F. Kössler, Verzeichnis von Programm-Abhandlungen 
deutscher, österreichischer und schweizerischer Schulen der Jahre 1825–1918, Monachium–
London–New York 1987, s. V.
14 Verfügung des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung (durch die Ab-
teilung für höheres Schulwesen beim Oberpräsidenten der Provinz Sachsen vom 21. Mai 1943 
an alle höheren Schulen der Provinz Sachsen; Registratur des Berliner Instituts für Lehrerfortbil-
dung (BIL) z 29 kwietnia 1943.
15 Dziś biblioteka ta nosi miano Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz.
16 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, <http://www.wbc.poznan.pl/dlibra>.

Fragment ostatniego dwujęzycznego sprawozdania szkolnego leszczyńskiego 
gimnazjum
Źródło: Zur öffentlichen Prüfung der Zöglinge des Königl.[ichen] Gymnasiums zu Lissa am 
31. März 1874 ladet alle Beschützer, Gönner und Freunde des Schulwesens ehrerbietigst 
ein der Director des Gymnasiums Prof. A.[dalbert] Ziegler, Berlin 1874, s. 12.
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Królewskiego Gimnazjum im. Komeniusza w Lesznie, również w języku 
niemieckim, nie przynosi pożądanego wyniku17. Pod hasłem: Królewsko-Pru-
skie Gimnazjum w Lesznie wyszukiwarka podaje jedynie sprawozdanie za 
rok szkolny 1893/1894, jak i dodatek do sprawozdania za rok 1905/1906, do 
którego powrócę za chwilę18.

Nieocenioną pomocą służą zasoby online Biblioteki Uniwersytetu im. 
Henryka Heinego w Düsseldorfie (niem. Universitäts- und Landesbibliothek 
der Heinrich Heine Universität Düsseldorf)19 zawierające sprawozdania lesz-
czyńskiego gimnazjum niemalże w ciągłości za okres od 1841 do 1906 roku 
ze sporadycznymi lukami. Również i tu wyszukiwanie wymaga wprawy, jest 
jednakże zwieńczone nieporównywalnym sukcesem. Zdigitalizowane zasoby 
są bardzo czytelne, a pliki w formacie PDF proste w obsłudze. Dużym uła-
twieniem jest też dodatkowa możliwość filtrowania wyszukanych wyników 
według miejscowości podanych w języku niemieckim lub chronologiczne za-
wężenie dekad. Dla badaczy historii leszczyńskiej szkoły w drugiej połowie 
XIX wieku na szczególną uwagę zasługują sprawozdania szkolne z lat 1883 
i 1905. W sprawozdaniu za rok 1882/1883 znajdziemy szczegółowe infor-
macje o przeniesieniu szkoły w kwietniu 1882 roku z pałacu Sułkowskich do 
nowo powstałego budynku szkolnego – dziś mieszczącego III Liceum Ogól-
nokształcące im. Juliusza Słowackiego przy placu Kościuszki. 

Najwięcej jednak uwagi należy poświęcić bez mała 50-stronicowej pu-
blikacji dyrektora gimnazjum Alfreda von Sandena z roku 1905, który na-
wiązując do tekstu dyrektora Adalberta Zieglera sprzed pół wieku20, również 
opisuje dzieje leszczyńskiej szkoły od momentu jej powstania, podając odpi-
sy wybranych materiałów źródłowych. Mimo iż von Sanden powielił treści 
dwóch wcześniejszych sprawozdań z roku 1855 i 1883, to zawarł w swym 
tekście istotne informacje pozwalające na odtworzenie atmosfery panującej 

17 Wymienione sprawozdania można znaleźć, używając słowa kluczowego: Koenigliche Come-
nius Gymnasium zu Lissa, przy czym użycie przymiotnika „koenigliche” zawiera błąd grama-
tyczny, ponieważ w tym kontekście powinien być użyty przymiotnik rodzaju nijakiego, czyli 
„koenigliches”. To drobne niedopatrzenie znacznie utrudnia przeszukiwanie zasobów WBC.
18 Z satysfakcją można odnotować, iż sprawozdania dalszych szkół średnich, jak Królewskiego 
Gimnazjum w Ostrowie czy Królewskiego Progimnazjum w Trzemesznie, pojawią się już w na-
stępnych miesiącach w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. 
19 Biblioteka im. Henryka Heinego w Düsseldorfie, <http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/
ulbdsp>.
20 Zawarty w sprawozdaniu z roku 1855 zarys historii szkoły autorstwa ówczesnego dyrektora 
Adalberta Zieglera koncentruje się wyraźnie na początkach szkolnictwa w Lesznie w połowie 
XVI wieku oraz na osobie Jana Amosa Komeńskiego. Powodem do przybliżenia historii szko-
ły były obchody 300-lecia gimnazjum, która to historia sięga do roku 1555. Por. Beiträge zur 
älteren Geschichte des Königlichen Gymnasiums zu Lissa. s. I–XIX, [w:] Zur dreihundertjähri-
gen Jubelfeier der ehemaligen Schule, des nachherigen Gymnasiums der reformierten Brüder-
Unität, jetzigen Königlichen Gymnasium zu Lissa, dem Dienstage, dem 13. November 1855, 
Vormittags 10 Uhr, im grossen Hörsaale der Anstalt stattfinden wird, laden ehrerbietigst ein: der 
Director und das Lehrer-Collegium, Leszno 1855.
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w szkole, podkreślając m.in. jej wielojęzyczność i wielokulturowość. Pamię-
tając o tym, że nie zachowały się obszerniejsze materiały archiwalne sprzed 
I wojny światowej bądź też znajdują się one jeszcze w posiadaniu osób pry-
watnych, sprawozdanie Sandena zyskuje bardzo na wartości poznawczej. Bo 
choć pisane przez dyrektora szkoły na potrzeby władz oświatowych, zawiera 
liczne przesłanki pozwalające na odtworzenie obrazu szkoły i życia szkolnego 
na przełomie XIX i XX wieku.

Alfred von Sanden zwrócił szczególną uwagę na dwujęzyczność zarówno 
samych uczniów, jak i programu nauczania panującą już od początku istnienia 
pruskiej szkoły. Od lat dwudziestych do rozpoczęcia Kulturkampfu, czyli do 
początku lat siedemdziesiątych XIX wieku, język polski nieznacznie przewa-
żał w programie nauczania – wykładano go średnio o trzy godziny więcej 
w skali 9-letniego toku nauczania w gimnazjum, a mimo to dyrektor twierdził 
prowokacyjnie, iż język niemiecki traktowany był po macoszemu. Nauczanie 
przedmiotów odbywało się z reguły w trybie dwujęzycznym. Materiał obja-
śniany był początkowo po polsku, a podsumowujące ćwiczenia przeprowadza-
no po niemiecku. Nieco kłopotliwe i czasochłonne było zapewne objaśnianie 

Pocztówka okolicznościowa wydana z okazji obchodów 350-lecia Gimnazjum im. 
Komeniusza w roku 1905. Przedstawiono na niej m.in. budynki szkolne: górny rząd – 
budynek oddany w 1882 roku przy pl. Kościuszki, dolny rząd od lewej – budynek gim-
nazjum w latach 1712–1845 przy kościele św. Jana, od prawej – pałac Sułkowskich 
służący za siedzibę gimnazjum w latach 1845–1882.
Źródło: A. von Sanden, Die 350jährige Jubelfeier des Kgl[ichen] Comenius-Gymnasiums 
zu Lissa vom 18.-20. Oktober 1905, Lissa i.P. 1905, s. 4.
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popełnionych błędów w pracach 
uczniowskich, ponieważ musiało od-
bywać się w obu językach.

Wracając do kwestii nauczania 
języka polskiego, przypomnieć nale-
ży, iż na podstawie ustawodawstwa 
szkolnego z lat 1872–1873 zaniecha-
no egzaminów maturalnych w języku 
polskim już w roku 1876. Od roku 
1890 język polski stał się przedmio-
tem nadobowiązkowym21, a w roku 
1900 został ostatecznie wyelimino-
wany z programu nauczania w lesz-
czyńskim gimnazjum22. Ostatnim 
nauczycielem tego przedmiotu był 
Władysław Perzyński, którego syn, 
Nicefor, nota bene maturzysta tutej-
szego gimnazjum z roku 1899, po-
wrócił do leszczyńskiej szkoły w la-
tach dwudziestych XX wieku i objął 
posadę dyrektora w polskim liceum 
klasycznym23.

Dyrektor Alfred von Sanden zwró-
cił uwagę nie tylko na dwujęzyczność społeczności uczniowskiej, ale i na kwe-
stię nauczania religii w szkole. Oprócz religii katolickiej, której nauka została 
częściowo zawieszona już z początkiem Kulturkampfu lub odbywała się spo-
radycznie, w gimnazjum im. Komeńskiego wykładano również religię ewan-
gelicką. Przy czym w wyniku wewnętrznych rozłamów między leszczyńskimi 
ewangelikami w parafii św. Jana i św. Krzyża uczono i religii ewangelicko-re-
formowanej (parafia św. Jana), i ewangelicko-luterańskiej (parafia św. Krzyża). 
Nie wnikając w przedstawione przez Sandena szczegóły, stwierdzić można, iż 
od 1890 roku połączona nauka religii obu odłamów ewangelickich była przy-
kładem współpracy międzyparafialnej. Ponadto od lat sześćdziesiątych naucza-
no w leszczyńskim gimnazjum religii mojżeszowej. Na wspomnienie zasłu-
guje w tym kontekście postać rabina Samuela Baecka24, który angażował się 

21 K. Kunze, Königliches Gymnasium zu Lissa i.P. Ostern 1891. Jahresbericht für die Zeit von 
Ostern 1890 bis Ostern 1891, Lissa 1891, s. 4 i 15-16.
22 Königliches Comenius-Gymnasium zu Lissa i.P. Jahresbericht für die Zeit von Ostern 1898 bis 
Ostern 1899, Lissa 1899, s. 5. 
23 Księga pamiątkowa I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, red. Z. Adamczak, A. Piwoń, 
Leszno 2005, s. 49-82; tamże, dyrektorzy (1920–2005) i wicedyrektorzy (1945–2005) szkoły, 
s. 158-170; B. Świderski, Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej, Leszno 1928, s. 245.
24 Lebendiges Museum Online, Leo Baeck 1873–1956, <https://www.dhm.de/lemo/biografie/ 
leo-baeck> [dostęp: 16.12.2018].

Alfred von Sanden – ostatni pruski dy-
rektor gimnazjum w Lesznie, urzędujący 
w latach 1895–1920
Źródło: Festzeitung des „Lissaer Tageblat-
tes” zur 350jährigen Jubelfeier des König-
l[ichen] Comenius-Gymnasiums zu Lissa 
am 18., 19. und 20. Oktober 1905 [bez 
strony].
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w leszczyńskiej szkole jako pedagog 
przez ponad czterdzieści osiem lat. 
Jego syn, również późniejszy rabin, 
Leo Baeck, był absolwentem lesz-
czyńskiego gimnazjum, maturzy-
stą z roku 1891 i chyba najbardziej 
znanym absolwentem leszczyńskiej 
szkoły poza granicami Polski.

Śledząc rozwój szkoły, szczegól-
ną uwagę trzeba też zwrócić na szkol-
ny basen, który powstał już w roku 
1826. Wiedziony troską o zdrowie 
uczniów, ówczesny dyrektor Jan Ste-
fazjusz zwrócił się do hrabiego Anto-
niego Sułkowskiego z prośbą o skra-
wek ziemi w okolicy Antonin, skąd 
miasto Leszno zaopatrywane było 
w wodę. Wykopano więc kąpielisko 
i aby chronić prywatność kąpiącej 
się młodzieży, obsadzono je wysoko-

pienną roślinnością. Ku uciesze i rodziców, i pedagogów młodzież zaprzestała 
kąpieli w pobliskich rowach, a tym samym poprawił się stan higieny i zdro-
wia uczniów, jak i ich tężyzna fizyczna. Tradycję kąpieliska przedłużono, uru-
chamiając w 1845 roku basen w pobliżu pałacu Sułkowskich. Od roku 1884 
ogrzewano nawet wodę pobieraną już z miejskich wodociągów, a w roku 1901 
odnowiono basen po wielu latach użytkowania. 

Mając również na względzie zdrowie uczniów, utworzono na początku lat 
trzydziestych XIX wieku, ponownie dzięki wsparciu hrabiego Sułkowskiego, 
pierwsze boisko sportowe. Udział w zajęciach sportowych, które były odpłat-
ne i odbywały się w środy i soboty po dwie godziny, był dobrowolny. Z tych 
możliwości korzystała połowa uczniów. Jak objaśnia dyrektor von Sanden, 
starsi uczniowie z zamożniejszych rodzin stronili od zajęć sportowych na 
boisku w obawie o stan swojej odzieży. Aby umożliwić kontynuację zajęć 
fizycznych również w okresie zimowym, dyrektor Ziegler otworzył w 1846 
roku pierwszą salę gimnastyczną w budynku szkolnym. Była to jednakże nie-
ogrzewana i źle oświetlona sala na parterze budynku pałacu. Dlatego w 1875 
roku wybudowano salę gimnastyczną, która jednak już w momencie jej odda-
nia do użytku była za mała jak na potrzeby młodzieży gimnazjalnej, a do tego 
nie była wyposażona w przebieralnię i zaplecze na sprzęt sportowy. Mimo iż 
ówczesne programy nauczania z lat 1892 i 1901 uwzględniały coraz więk-
szą liczbę godzin gimnastyki, dopiero w 1912 roku powstała sala sportowa 
z prawdziwego zdarzenia, nazywana ćwicznią, w pełni satysfakcjonując miło-
śników gimnastyki i sportu.

Medalion upamiętniający powstanie 
Królewskiego Gimnazjum w Lesznie 
w roku 1821
Źródło: A. von Sanden, Die 350jährige Ju-
belfeier des Kgl. Comenius-Gymnasiums zu 
Lissa vom 18.-20. Oktober 1905, Lissa i.P. 
1905, s. 30.
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W opisie szkoły autor nie pominął przebudowy auli, mającej miejsce 
w roku 1901, i skoncentrował się na opisie tzw. czterech medalionów umiesz-
czonych w jej narożnikach, których von Sanden był pomysłodawcą i projek-
tantem. Były to dzieła sztuki malarskiej z dobranymi inskrypcjami w języku 
łacińskim, upamiętniające historyczne wydarzenie z życia szkoły – pierwszy 
medalion upamiętniał rok powstania szkoły 1555, drugi – rok 1624, czyli pod-
niesienie szkoły do rangi gimnazjum, kolejny poświęcony był utworzeniu pru-
skiego królewskiego gimnazjum w roku 1821, a ostatni – rok 1882, w którym 
nastąpiło przeniesienie szkoły do nowej siedziby25.

Pewną rekompensatę brakujących źródeł stanowi monografia autorstwa 
Sylwestra Machnikowskiego Dzieje Gimnazjum Leszczyńskiego (1555–1920) 
z roku 193726. W uwagach końcowych autor podkreślił, iż zachowany obfity 
XIX- i XX-wieczny materiał archiwalny zachęca do wnikliwego opracowania 
monografii leszczyńskiej szkoły, a jego niezbyt obszerna, bo jedynie 70-stro-
nicowa monografia nie wyczerpuje badań nad historią placówki. Mimo wspo-
mnianej obfitości materiałów Machnikowski oparł się w swoich badaniach 
przede wszystkim na sprawozdaniach szkolnych oraz na monumentalnym, 
trzytomowym dziele Stanisława Karwowskiego Historya Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego27, tłumacząc dobór materiałów faktem, iż wyniki jego badań 
publikowane były na łamach prasy. Niepowetowana to strata i niewykorzysta-
na szansa, gdyż odzyskanie dokumentów dotyczących historii leszczyńskiego 
gimnazjum w okresie zaborów wydaje się dziś niemożliwe.

25 A. von Sanden, Die 350jährige Jubelfeier des Kgl. Comenius-Gymnasiums zu Lissa vom 18.-
20. Oktober 1905, Lissa i.P. 1905, s. 25, 30 i 32; tenże, Königliches Comenius-Gymnasium zu 
Lissa i.P. Jahresbericht für die Zeit von Ostern 1901 bis Ostern 1902, Lissa i.P. 1902, s. 11-12.
26 S. Machnikowski, Dzieje Gimnazjum Leszczyńskiego (1555–1920), Leszno 1937.
27 S. Karwowski, Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t. I–III, Lissa 1918, 1919 i 1931. 
O języku polskim wypowiada się Karwowski również [w:] S. Karwowski, Słów kilka o języku 
polskim i Polakach w gimnazyum leszczyńskim, „Kronika miasta Leszna”, Poznań 1877, s. 99-101.

Damian Szymczak

JAK STRZELCY POBILI SOKOŁÓW W 1927 ROKU

Historia ta to przykład nienawiści między niektórymi Polakami w okresie 
międzywojennym. Nienawiści, która skończyła się napadem i pobiciem jed-
nej grupy paramilitarnej przez inną, zwolenników wrogiej opcji politycznej. 
Na początek zaznaczyć należy, że pojawia się tu nazwa Krzycko Nowe. Taka 
wieś istniała w przeszłości, nie wiemy jednak w jakich latach czy stuleciach, 
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kiedy została założona ani kiedy ją zlikwidowano. W każdym razie ponownie 
utworzono ją jesienią 1919 roku, gdy wyodrębniona została z Krzycka Wiel-
kiego. Jako ciekawostkę warto podać, że najpierw planowano tę wieś nazwać 
Krzyckiem Starym. Ostatecznie zdecydowano o nazwie Krzycko Nowe, tak 
nazywała się bowiem pierwotnie. Jej żywot nie był długi. Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z 1 kwietnia 1927 roku złączono gminy Krzycko Wielkie 
i Krzycko Nowe, tę drugą wioskę, a więc i nazwę, likwidując1.

„Ja was wszystkich powyrzynam”
Na terenie gmin Włoszakowice i Święciechowa 2 lutego 1927 roku prze-

prowadzono polowe ćwiczenia wojskowe. Brało w nich udział 34 młodych 
mężczyzn z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Włoszakowicach 
oraz ich kilkunastu kolegów z Towarzystwa Młodzieży Polskiej w Krzycku 
Nowym. Zbiórka odbyła się o godzinie 13.00 we Włoszakowicach. Wszy-
scy uzbrojeni byli w karabiny ze ślepymi nabojami. Kierował nimi instruktor 
Pawlak. Stamtąd wyruszyli do Jezierzyc Kościelnych, gdzie zostali podzieleni 
na trzy grupy, w szyku bojowym posuwające się w stronę Gołanic, które mieli 
„zdobyć”. Po drodze jedna z tych grup natknęła się na ok. czterdziestooso-
bowy oddział młodych działaczy Związku Strzeleckiego „Strzelec”, idących 
w stronę Jezierzyc Kościelnych2. Obie organizacje były wobec siebie wrogie. 
Najkrócej mówiąc, „Sokół” popierał endeków, czyli narodowców, a „Strzelec” 
sanatorów, zwolenników Józefa Piłsudskiego. Po „zdobyciu” Gołanic wszyst-
kie trzy grupy sokołów połączyły się i ruszyły w stronę Krzycka Małego3. Gdy 
przechodzili obok miejscowej gorzelni, na drogę wyszedł mieszkaniec Goła-
nic Jan Cukierski. W jednej ręce trzymał nóż, w drugiej kij. Kazał się oddzia-
łowi zatrzymać. W pierwszym odruchu Pawlak nakazał swym podwładnym 
maszerować dalej i ominąć intruza, lecz po chwili wydał rozkaz, by jednak się 
zatrzymali i stanęli frontem do drogi. Cukierski zaczął się przechadzać przed 
oddziałem. Podchodził do sokołów, przykładając im do brzuchów nóż i po-
wtarzał: „Ja was wszystkich powyrzynam”. Mówił przy tym, że za parę minut 
nadejdzie oddział „Strzelca” z Długich Starych. Faktycznie tak się stało4.

Strzelcy zbliżyli się do sokołów. Wówczas Pawlak podszedł do komendan-
ta strzelców Romana Wojtkowiaka, chcąc rozładować napięcie. Nie zdążył, 
bo ktoś w tamtej grupie krzyknął: „Lej mu”. Na to Wojtkowiak zaatakował 
Pawlaka, a za przykładem swego komendanta poszli jego podwładni, rusza-
jąc na sokołów. Doszło do bijatyki, która wkrótce przerodziła się w formalny 

1 Archiwum Państwowe w Lesznie, Akta Gminy Włoszakowice, Komisariat Obwodowy Wło-
szakowice, Wybory do rad gminnych, sygn. 241.
2  Napad Strzelców na oddział Przysposobienia Wojskowego, „Przewodnik Gimnastyczny «So-
kół»” 1927, nr 5, s. 50.
3  Tamże.
4  Proces o napad „Strzelca” na „Sokoła” w Małem Krzycku, „Orędownik Grodziski” 1927, nr 
81, s. 1-2. 
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pogrom zaatakowanych. Sokoły rzuciły się do ucieczki. Dopiero po dłuższym 
czasie sytuację opanowali policjanci5. W przewodniku organizacji czytamy: 
rany odnieśli: Franciszek Krawczyk – robotnik, lat 21 (dwie rany głowy za-
dane kolbą karabinu, pod prawą łopatką uderzenie nożem, kciuk prawej ręki 
zupełnie roztrzaskany, potrzebował opieki lekarskiej przez 3 miesiące); Sta-
nisław Weigt – absolwent szkoły rolniczej, lat 23 (dwie rany tłuczone głowy, 
potłuczenie lewej ręki i ramienia, potrzebował opieki lekarskiej przez mie-
siąc); Jan Weigt – robotnik, lat 18 (jedna rana głowy, potłuczenie prawej ręki 
i boku, opieka lekarska potrzebna przez miesiąc); Ignacy Lorych – pomocnik 
rzeźnicki, lat 20 (ogólne potłuczenia przy użyciu karabinu); Franciszek Lan-
gner – uczeń rzeźnicki, lat 20 (dwie rany nożem zadane w plecy); Franci-
szek Wilczkowiak – bez zawodu (rana głowy); Roman Lorych – uczeń, lat 16 
(ogólne potłuczenia przy użyciu karabinu)6.

Działacze „Sokoła” protestowali 
Oddział Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Włoszakowicach 

wchodził od roku 1921 w skład okręgu leszczyńskiego7. Działacze władz 
okręgowych TG „Sokół” w Lesznie nie zamierzali zostawić tak tej sprawy. 
Dlatego też zorganizowali spotkanie w Lesznie w Hotelu Polskim (dziś Miej-
ski Ośrodek Kultury) 16 lutego 1927 roku. W wiecu wzięło udział około 300 
sokołów z całego powiatu leszczyńskiego, w tym również z terenu gmin Wło-
szakowice i Święciechowa. Jak czytamy w „Orędowniku Grodziskim”: 

Po ożywionej dyskusji, idącej harmonijnie w kierunku zwalczania i rozwiąza-
nia „Strzelca” na zachodnim pograniczu Polski, uchwalono przez aklamację 
następującą rezolucję: Zebrani przedstawiciele organizacyj miasta i powiatu 
leszczyńskiego potępiają jednomyślnie bandycki napad organizacji „Strzelca” 
na towarzystwo przysposobienia wojskowego w Krzycku i apelują do władz 
kompetentnych o rozwiązania na terenie województwa poznańskiego, a szcze-
gólnie w powiecie leszczyńskim, organizacji „Strzelec” jako czynnika destruk-
tywnego i rozsadzającego jedność tutejszego społeczeństwa, zakłócającego ład 
i porządek publiczny i działającego tem samem na rzecz ościennych wrogów 
państwa. Równocześnie wzywa się narodowo myślące społeczeństwo do prze-
ciwstawienia się wywrotowej i szkodliwej akcji organizacji „Strzelca”8.

5  Tamże.
6  Napad Strzelców na oddział Przysposobienia Wojskowego, „Przewodnik Gimnastyczny «So-
kół»” 1927, nr 5, s. 50. 
7  D. Małecki, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Droga do zwycięstwa, Kraków 2014, s. 166. 
8  Przeciw „Strzelcowi”, „Orędownik Grodziski” 1927, nr 16, s. 2.
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Na koniec zebrania postanowiono, że rezolucja, przez specjalnie wybraną de-
legację, przekazana zostanie władzom. Zaapelowano ponadto do wszystkich 
powiatów o uchwalanie podobnych petycji w innych gniazdach „Sokoła”9.

Na pewno zrobiono tak w powiecie kościańskim. Tam sokoły zebrały się 
25 lutego w Hotelu Warszawskim. Na temat „Strzelca” mówili m.in.: „Orga-
nizacja «Strzelec» opiera się na ideologji socjalistyczno-rewolucyjnej i dąży 
do przewrotu rewolucyjnego. Strzelec napadał zdradziecko 2 lutego 1927 r. 
pod Krzyckiem w powiecie leszczyńskim na oddział «Sokoła» i Towarzy-
stwo Młodzieży i ciężko zranił kilkanaście osób”10. Na koniec uchwalono dwa 
postulaty: 

1. Wezwać władze do rozwiązania „Strzelca” w całej Polsce, a szczególnie 
na ziemi kościańskiej, gdzie żyje duch wielkich obrońców Narodu i Kościo-
ła. 2. Wykluczyć ze swych organizacyj i nie dopuścić „Strzelca” do żadnych 
obchodów narodowych. Ludność powiatu kościańskiego nie może bowiem ni-
gdy stanąć ze swemi Ojczyźnie i Kościołowi poświęconymi sztandarami obok 
krwią bratnią splamionej organizacji „Strzelca”11.

 9  Kościan przeciw „Strzelcowi”, „Orędownik Grodziski” 1927, nr 19, s. 1.
10  Tamże.
11  Tamże.

Druhowie TG „Sokół” w Bukówcu Górnym i druhowie TG „Sokół” w Lesznie pod-
czas wizyty w Bukówcu Górnym w czerwcu 1925 roku. W dolnym rzędzie piąty od 
lewej siedzi prezes TG „Sokół” w Bukówcu Górnym Franciszek Bortel
Źródło: archiwum Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach.
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Proces trwał trzy dni 
Przebieg procesu sprawców pobicia znamy z dwóch gazet. Niestety, za-

mieszczone w nich relacje częściowo się różnią. „Orędownik Grodziski” do-
nosił, że proces rozpoczął się 5 października 1927 roku w Sądzie Okręgo-
wym w Lesznie i trwał trzy dni. Na ławie oskarżonych zasiadło 24 członków 
„Strzelca”. W akcie oskarżenia zarzucano im, że 2 lutego napadli na oddział 
„Sokoła” podczas ćwiczeń odbywających się pod kierownictwem plutono-
wego Pawlaka, którego dotkliwie pobili. Czterech oskarżonych dowieziono 
z zakładu karnego w Rawiczu, gdzie odbywali kary za kradzieże i włamania. 
Podobne wyroki w przeszłości miało też kilku innych ich kolegów. Po prze-
słuchaniu wszystkich oskarżonych nastąpiły zeznania świadków. Pierwszy 
mówił porucznik Patryas, oficer instruktażowy przysposobienia wojskowe-
go. Informował, że broń wydawano członkom P.W. ze składnic policyjnych 
w obecności instruktora. Po ćwiczeniach oddziały oddawały ją natychmiast. 
Przy czym niemożliwe było, by drużyna miała ostrą amunicję, bowiem tej 
nigdy nie używano, wydając wyłącznie naboje ćwiczebne. 

Świadek Pawlak, instruktor placówki „Przysposobienia Wojskowego” 
we Włoszakowicach, komendant ćwiczeń w tamtym dniu, zeznawał, że zdą-
żono przeprowadzić tylko część z nich. Reszta manewrów miała odbyć się 
w Krzycku, dokąd ich uczestnicy przeszli po odpoczynku w parku okalającym 
dworek w Gołanicach, należący do Jerzego Donimirskiego. Po wyruszeniu 
w dalszą drogę drużyny najpierw śpiewały, lecz później, pod wpływem zmę-
czenia, szły już w ciszy. Plutonowy Pawlak szedł obok swych podwładnych. 
Obok gorzelni wmieszał się nagle w maszerujący oddział mężczyzna z nożem 
w ręku i krzyknął: „Stać!” Pawlak podbiegł do niego, wówczas nieznajomy 
zażądał, by wylegitymował się z posiadanej broni. Napastnik nie był sam. 
Zaczęli nadchodzić młodzi mężczyźni. Było ich coraz więcej. Pawlak szyb-
ko doszedł do wniosku, że to strzelcy. Wydał komendę swym podwładnym 
„Baczność!” i zażądał, by zawołano komendanta strzelców. W tym momencie 
zaczęli oni krzyczeć jeden przez drugiego, by bić sokołów. Zaatakowano ich 
drągami, sztachetami, zaczęto wyrywać karabiny. Opierających się brutalnie 
bito, część poraniono. Ktoś z działaczy „Sokoła” krzyknął wówczas, by łado-
wać broń. Oczywiście ćwiczebna amunicja nie mogła nikomu zrobić krzywdy, 
mimo to plutonowy Pawlak wezwał swych podwładnych, by tego nie robi-
li. W tym momencie sokoły rozbiegły się, uciekając i szukając schronienia. 
Komendant „Strzelca” Roman Wojtkowiak głośno krzyczał, by uciekającym 
odbierać karabiny, jednocześnie sam strzelał za nimi z rewolweru. Tymczasem 
tłum gęstniał, bowiem na miejsce przybiegały kobiety i dzieci, patrząc, co się 
dzieje. 

Na tym zakończyły swe zeznania sokoły. Po nich mowę wygłosił proku-
rator, który żądał dla sprawców ataku wysokich kar12. Dla przywódców Jana 

12  Proces o napad...
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Cukierskiego i Romana Wojtkowiaka zażądał kar półtora roku ciężkiego 
więzienia. Dla Franciszka Wrotyńskiego ośmiu miesięcy, Stanisława Leonar-
skiego, Michała Guziaka, Romana i Antoniego Bartkowiaków, Stanisława 
Polloka, Marcela Cieślawskiego, Stefana Wojtkowiaka po sześć miesięcy, 
Waldemara Kunikowskiego, Bronisława Zakręta, Stanisława Wojtkowiaka, 
Edwarda Szulca, Leona Adamskiego, Ignacego Smorowińskiego, Feliksa Ku-
nikowskiego po trzy miesiące, dla Antoniego Zielonackiego, Józefa Karolcza-
ka i Wawrzyńca Górniaka po dwa tygodnie. Jednocześnie wystąpił z wnios-
kiem o odroczenie kary młodocianym13.

Oskarżonych bronił leszczyński adwokat dr Mieczysław Opatrny. Co 
ciekawe, w późniejszych latach czołowy działacz leszczyńskiego „Soko-
ła”14. W dłuższym przemówieniu wskazał na podłoże zajścia, „wznosząc 
o uwzględnienie słabo rozwiniętej inteligencji wśród sprawców, działających 
niewątpliwie pod obcym wpływem”15. W tzw. ostatnim słowie oskarżeni pro-
sili o darowanie kary lub uwolnienie. Roman Bartkowiak prosił o litość ze 
względu na matkę staruszkę. Jan Cukierski, „człowiek już starszy”, nie mógł 
opanować wzruszenia i płacząc, również prosił o litość. 

Wyrok został ogłoszony w piątek 7 października o godzinie 14.00 w wy-
pełnionej po brzegi sali. Sędzia, dr Idziński, orzekł następujące kary: Roman 

13  Strzelcy przed sądem w Lesznie, „Dziennik Bydgoski” 1927, nr 234, s. 4. 
14  E. Szymańska, Opatrny Mieczysław, [w:] Słownik biograficzny Leszna, pod red. B. Głowin-
kowskiej i A. Koniora, Leszno 2011, s. 106-108. 
15  Proces o napad...

Związek Strzelecki „Strzelec” z Włoszakowic podczas ćwiczeń we Włoszakowicach
Źródło: archiwum Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach.
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Wojtkowiak – 14 miesięcy ciężkiego więzienia, Jan Cukierski i Franciszek 
Wrotyński – rok ciężkiego więzienia, Stefan Wojtkowiak – osiem miesięcy, 
Maksymilian Bartkowiak – siedem miesięcy, Antoni Stanisławki, Stanisław 
Leonarski, Michał Guziak i Feliks Kunikowski – sześć miesięcy, Roman Bart-
kowiak, Marcel Cieślawski i Antoni Wojtkowiak – trzy miesiące, Józef Ka-
rolczak – miesiąc, Bronisław Zakręt – tydzień, Wawrzyniec Górniak – trzy 
dni więzienia. Oskarżeni: Franciszek Bartkowiak, Szczepan Smorowiński, 
Walenty Kunikowski, Antoni Zielonacki, Stanisław Wojtkowiak, Edward 
Szulc, Stanisław Pollok, Leon Adamski, Ignacy Smorowiński zostali uwol-
nieni. Dziennikarz relację z rozprawy zakończył stwierdzeniem: „Większość 
oskarżonych przyjęła wyrok z widocznym przygnębieniem”16.

Wyroki utrzymane w mocy 
„Dziennik Bydgoski” na początku relacji z procesu napisał: „Główną sprę-

żyną napadu był komendant «Strzelca» Roman Wojtkowiak. Nazwisko to 
jest dość głośne w okolicy: odsiaduje on obecnie w Rawiczu karę ciężkiego 
więzienia za kradzież”17. Dalej dowiadujemy się, że w Krzycku, gdy pojawił 
się Jan Cukierski, podbiegł do niego zdumiony jego zachowaniem plutono-
wy Pawlak. Wówczas tamten miał zażądać od niego, by wylegitymował się 
z posiadanej broni. Później Cukierski, wbrew zeznaniom wszystkich uczestni-
ków wydarzeń, twierdził, że nie miał ze sobą noża tylko kij. Następnie ustalo-
no, że sokołom zabrano jedenaście karabinów, dodatkowo po okolicy walały 
się jeszcze cztery z połamanymi kolbami – tak zeznawał Pawlak. Stwierdził 
także, że poprzedniego dnia rozmawiał z mieszkańcem Włoszakowic o na-
zwisku Kamieniak, który miał mu powiedzieć, „że «Strzelcy» szykują się na 
ćwiczących”18.

Później zeznawał uczestnik pobicia, działacz „Strzelca” Bartkowiak. 
Twierdził, że wcześniej nie słyszał o żadnych planach ataku w wykonaniu 
swych kolegów. W tamtym dniu zobaczył wielu ludzi stojących przed gorzel-
nią. Podszedł więc do nich, by zapytać, dlaczego tam stoją i czy coś się dzieje. 
Kiedy wybuchły zamieszki, on nikogo nie bił. Co więcej, jak twierdził, sam 
był poszkodowany, bowiem jeden z działaczy „Przysposobienia Wojskowe-
go” uderzył go kolbą w plecy. Wówczas złapał leżący karabin i pogonił które-
goś z sokołów; ten uciekł i schronił się w domu pani Koschlowej. Bartkowiak 
stanął pod tym domem, domagając się wydania uciekającego. Przyznał, iż 
użył wówczas określenia, że jeśli ścigany nie wyjdzie, to „rozwali chałupę”.

Ciekawą linię obrony przyjął Antoni Wojtkowiak. Przyznał, że bił soko-
łów, ale tylko rękoma. Na pytanie, kto rozwalił w takim razie płot i powy-
rywał sztachety, odpowiedział, że nie ma pojęcia. Przy czym pośpieszył na 

16  Tamże.
17  Strzelcy przed sądem...
18  Tamże.
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wezwanie Cukierskiego, który krzyczał, by pomógł mu wyrwać broń. Komu 
ją wyrwał, tego nie wie, ponieważ nie znał wszystkich swych przeciwników. 
Na koniec stwierdził: „Zresztą wołano, by bić, więc biłem”19.

Piotr Migdalewicz twierdził, że winę za to, co się stało, ponosił plutonowy 
Pawlak. Jednocześnie poinformował, że po zajściach w Krzycku miejscowego 
„Strzelca” rozwiązano. W ogóle z organizacji zaczęto skreślać ludzi w prze-
szłości karanych. Dalej mówił, iż wcześniej spotkał się z Romanem Wojtko-
wiakiem. Ten miał mu powiedzieć, że to działacze „Sokoła” z Włoszakowic 
zamierzają rozbić „Strzelca”. Był przy tym pewny siebie, powtarzał: „My so-
bie nic z tego nie robimy”. Dodał, że placówki „Strzelca” zatwierdzał Związek 
Strzelecki w Warszawie, a nie lokalny instruktor. Następnie Marcel Cieślaw-
ski, jak określono go w gazecie – „starszy człowiek”, mówił, iż nie wie, jak 
to się stało, że… znalazł się na „placu boju”. W każdym razie złapał jakiś kij 
i uderzył tamtych kilka razy przez plecy. 

Franciszek Bartkowiak zeznawał, że tamtego dnia strzelcy naradzali się 
przy nim, czy odebrać broń sokołom. Nagle Wojtkowiak z Cukierskim zatrzy-
mali nadchodzący oddział, a Wojtkowiak wydał rozkaz, by ten oddział prze-
trzymać. A po chwili rzucili się na tamtych i faktycznie bez problemów zaczęli 
im odbierać karabiny, a Wojtkowiak liczył, ile ich było. W tym momencie sę-
dzia zadał świadkowi pytanie: kto wyrywał i bił sztachetami? Odpowiedział, 
że wyrywali je zarówno strzelcy, jak i sokoły. Po jego zeznaniu padł wniosek 
złożony przez adwokata Mieczysława Opatrnego, by zbadać stan umysło-
wy Romana Wojtkowiaka, na co sędzia przystał. Później zeznawał listonosz 
Kamieniarz z Włoszakowic. Mówił, iż strzelcy zapewniali go, że wolno roz-
bijać „Sokoła” oraz Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej. Świadek Cyryl 
Miś, prezes Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej, twierdził, że w chwili, 
gdy Cukierski żądał okazania mu pozwolenia na broń, „widział wymierzone 
nad głową Pawlaka karabiny”. Z kolei Bartkowiak cały czas pluł i powtarzał: 
„Pfuj, psiakrew, sokoły”. Cyryl Miś miał zostać przyciśnięty do muru i bity 
tak bardzo, iż myślał, że straci życie. Inny świadek, Witkowski, słyszał wcześ-
niej, jak strzelcy rozgłaszali, że gotowi są rozbić Towarzystwo Powstańców 
i Wojaków, „Sokoła” i Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej.

W dalszej kolejności zeznawali: Bolesław Strażyński, jego siostra Agniesz-
ka i brat Feliks, Paweł Mleczak, Paweł Cieślak, Anna Augustyniakówna, Sta-
nisław i Jan Weigtowie, Maria Koschelowa, 73-letnia Józefa Neimanowa, 
Franciszek Krawczyk, Franciszek Wilczkowiak, Franciszek Langner i inni 
mieszkańcy Krzycka Małego oraz Włoszakowic. Wszyscy jednoznacznie 
twierdzili, że prowokatorem wydarzeń był „Strzelec”. Feliks Strażyński mó-
wił, że działacze „Strzelca” od dawna przygotowywali się do ataku na „Soko-
ła”. Paweł Mleczak twierdził, iż rozrywali płoty i z wyrwanymi deskami rzu-
cali się na sokołów. Z kolei Anna Augustyniakówna utrzymywała, że widziała, 

19  Tamże.
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jak Roman Wojtkowiak strzelał z rewolweru. W tym momencie sędzia zare-
agował, pytając, czy na pewno był to rewolwer, a nie straszak oraz czy jest 
pewna, że miał go w ręku właśnie Wojtkowiak. Kobieta odpowiedziała, że 
na pewno broń była prawdziwa i nie ma wątpliwości co do Wojtkowiaka, po-
nieważ znała go od dawna i to dobrze. Wkrótce uciekła wraz z sokołami. Jan 
Weigt opowiadał, jak został uderzony od tyłu w głowę z taką siłą, że zemdlał, 
a wówczas ktoś zabrał jego karabin. Następnie przedstawiono świadectwa 
lekarskie z wynikami badań pobitych. Doktor Tomasz Błażejczyk stwierdził 
niedorozwój umysłowy Stefana Smorowińskiego. 

Po zamknięciu postępowania dowodowego głos zabrał prokurator Edward 
Lauterer. Żądając wyroków dla oskarżonych, podkreślał, że napad był wcześ-
niej przygotowany. Wnosił jednak o uwolnienie Stefana Smorowińskiego 
ze względu na niedorozwój umysłowy oraz Franciszka Bartkowiaka, „który 
mógł działać uspokajająco”. Po ogłoszeniu wyroków skazani złożyli od nich 
odwołania do Sądu Najwyższego w Warszawie. Rozprawa rewizyjna odbyła 
się 5 marca 1928 roku. Sąd żadnej ze skarg nie uwzględnił i wszystkie wyroki 
utrzymał w mocy20.

Nie tylko w Krzycku 
Do podobnych zajść w okresie międzywojennym doszło w Lesznie oraz 

gminie Krzywiń. O wydarzeniach leszczyńskich informuje „Głos Leszczyń-
ski”. Podaje, że w niedzielę 1 maja 1938 roku w godzinach południowych ulicą 
Osiecką przeszedł nieliczny pochód. Na jego czele powiewał czerwony sztan-
dar „partii socjalistyczno-komunistycznej”. Niesiono również wieniec z czer-
wonych kwiatów, chcąc go złożyć u stóp pomnika na placu Kościuszki oraz 
szereg transparentów. Gdy pochód zbliżył się do ulicy Wolności, demonstran-
ci wykrzykiwali hasła „obrażające uczucia katolickie i narodowe”. Wówczas 
przechodnie, dotknięci obelżywymi okrzykami, zaatakowali demonstrantów, 
niszcząc sztandar, transparenty i wieniec oraz rozpędzając pochód. Podczas 
bijatyki używano pałek i lasek, którymi zraniono wiele osób. Zamieszki prze-
rwał pluton policjantów, którzy na głowach mieli stalowe hełmy21.

Do znacznie groźniejszych wydarzeń doszło na terenie gminy Krzywiń. 
Tam 10 września 1935 roku zmarł 68-letni Roman Sworacki – działacz i pre-
zes krzywińskiego koła Stronnictwa Narodowego. Na pogrzeb, odbywający 
się 14 września, zjechały różne delegacje z okolicznych powiatów. Według 
starosty kościańskiego Tadeusza Karpińskiego w dniu pogrzebu od rana 
do miasteczka przyjechała z Leszna grupa 11 działaczy Wydziału Młodych 
SN. Szli w zwartym szyku „demonstracyjnym”, dlatego zostali aresztowani 
i zatrzymani w areszcie na posterunku policji. O godzinie 18.30 ich koledzy 
z Krzywinia oraz różnych miejscowości powiatu leszczyńskiego postanowili 
osadzonych odbić. 

20  Echa napadu Strzelca, „Orędownik Grodziski” 1928, nr 22, s. 2. 
21  Wczorajszy pochód socjalistyczny nie udał się, „Głos Leszczyński” 1938, nr 101, s. 5.
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Krzywińscy policjanci pisali później w raporcie, że ok. godz. 18.25 pod 
posterunkiem zebrał się tłum złożony z ok. 300 osób. Budynek posterunku 
obrzucano kamieniami. Jeden trafił w głowę posterunkowego Pawła Rybar-
czyka, który stracił przytomność. Nawoływania komendanta posterunku do 
rozejścia się nie odniosły skutku, co więcej, tłum, na skutek podburzania przez 
kobiety, miał być coraz bardziej rozemocjonowany. Grupa kobiet wyszła do 
przodu, trzymając się za ręce i głośno nawołując mężczyzn, by byli jeszcze 
bardziej agresywni. I ci byli; kamienie latały coraz gęściej. W tej sytuacji ko-
mendant policji dał sygnał do oddania salwy, co jednak demonstrantów nie 
powstrzymało. Padła więc druga salwa, która zraniła pięć osób, w tym dwie 
kobiety. Jedna z nich zmarła w szpitalu św. Zofii w Kościanie podczas opera-
cji. Była to 28-letnia Władysława Kwiecińska. Widząc padających kolegów 
i koleżanki, demonstranci rozproszyli się, zabierając rannych. 

Proces uczestników zajść odbył się 9 i 10 listopada 1935 roku w Lesznie. 
Była to sesja wyjazdowa Sądu Okręgowego z Poznania. Akt oskarżenia zarzu-
cał 28 narodowcom popełnienie przestępstw przeciwko władzom i urzędni-
kom oraz przeciw porządkowi publicznemu. Sąd uniewinnił sześcioro oskar-
żonych. W 20 przypadkach wymierzono kary dziesięciu miesięcy więzienia 
oraz 40 złotych opłaty sądowej. W dwóch przypadkach sąd orzekł 6 miesięcy 
więzienia oraz 20 złotych opłat22.

22  J. Zielonka, Orzeł Biały wzlata wzwyż. Jerzy Gronowski 1908–1992, seria Cives Nostri, Lesz-
no 2018, s. 47-52.

Marceli Kosman

NOWSZE BADANIA KOMENIOLOGICZNE 
W CZECHACH I W POLSCE1

Jan Amos Komeński jest postacią monumentalną w dziejach czeskich, jest 
uhonorowany w swoim kraju pomnikami, muzeami, zaś w Nowym Jorku pod 
pieczą uczonych ze swej ojczyzny działa światowe towarzystwo jego imienia 
oraz ukazuje się czasopismo „Comenius. Journal of Euro-American Civilisa-
tion”. Między Pragą i Holandią, gdzie XVII-wieczny uczony spędził swoje 

1 Glosa do książki M. Pánková, odborna vytvarna spoluprace A. Matyašková, Jan Amos Ko-
menský v českém a světovém výtvarném umění (1642–2016), Academia – Národní Pedaggogické 
Muzeum a Knihovna J.A. Komenského, Praha 2017, s. 267.
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ostatnie lata i zakończył życie, rozwijane są ścisłe kontakty, podobnie jak 
z wielkopolskim Lesznem, z którym, po przymusowym opuszczeniu kraju oj-
czystego podczas wojny trzydziestoletniej, był związany w latach 1628–1656 
i gdzie później pamięć o tym pobycie była (i jest do dziś dnia!) pielęg nowana. 
Od 1972 roku imię znakomitego pedagoga nosi ówczesne Liceum Ekonomicz-
ne, a obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych, od końca minionego tysiąclecia 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (w oddzielnym budynku znajduje się 
Aula Comeniana, Dom Studencki nosi nazwę „Komenik”, w bibliotece uczel-
nianej znajduje się galeria pod tym samym imieniem), w latach 1947–1969 
Jan Amos Komeński patronował ówczesnemu Państwowemu Liceum Pedago-
gicznemu. Pomnik Komeńskiego znajduje się przed gmachem wspomnianej 
PWSZ, jego popiersie na klatce schodowej Zespołu Szkół Ekonomicznych, 
a znacznie starszą metrykę ma monument wzniesiony w 1898 roku przed ko-
ściołem św. Jana – pomnik, w 1947 roku ulokowany na placu Jana Amosa 
Komeńskiego, który właśnie wówczas otrzymał obecną nazwę. Są to dowody 
przywiązania do tej postaci, towarzyszące zainteresowaniu badaczy (konfe-
rencje i publikacje naukowe) i popularyzatorów. Z pewnością wiele miejsca 
zajęłoby dziś podsumowanie wiedzy o tym genialnym człowieku na leszczyń-
skiej niwie, na której poczesne miejsce zajmują teksty na łamach dotychcza-
sowych tomów „Rocznika Leszczyńskiego”.

Żywa i nacechowana od wielu lat obopólną życzliwością współpraca mię-
dzy Polskim Towarzystwem Historycznym i Sdrużeniem historiků České 
republiky zaowocowała w 2011 roku powołaniem przez obie te organizacje 
wspólnego periodyku pod nazwą „Historia Slavorum Occidentis, Czasopi-
smo historyczne – Časopis historický”, którego redakcja mieści się w Pozna-
niu i Pradze; pieczę edytorską nad nim sprawuje Wydawnictwo Adam Mar-
szałek w Toruniu, znane z publikacji w języku polskim wielu prac badaczy 
znad Wełtawy. Autor jednej z nich, Jaroslav Pánek, czołowy dziś w Europie 
znawca XV–XVIII stuleci, w dziele poświęconym obu sąsiadującym pań-
stwom napisał: „Centralną postacią stosunków między obydwoma narodami 
i ich elitami kulturalnymi w XVII wieku pozostał Jan Amos Komeński, któ-
remu komeniolodzy poświęcają systematyczną uwagę”2. Wśród badaczy tej 
tematyki wymienia Martę Bečkovą i jej artykuł o nowych publikacjach tak 
blisko związanej z obecnością Braci Czeskich w Wielkopolsce prof. Jolanty 
Dworzaczkowej oraz studium tejże badaczki czeskiej Jan Amos Komenský 
a Polsko (Praha 1983). Z kolei na łamach inauguracyjnego zeszytu „Histo-
ria Slavorum” (s. 103) wśród postulatów badawczych przedstawiciele nauki 
czeskiej ważne miejsce wyznaczają zagadnieniom z zakresu kontrreformacji 
i wpływów kultury polskiej na ziemiach czeskich oraz emigracji Jednoty do 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

2 J. Pánek, Czesi a Polska na progu czasów nowożytnych, Toruń 2014, s. 551.
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Należy oczekiwać, że w kolejnych numerach polsko-czeskiego połrócz-
nika ta tematyka znajdzie poczesne miejsce, a Jolanta Dworzaczkowa rów-
nie kompetentnych kontynuatorów. Współpraca między placówkami nauko-
wymi Leszna a Narodowym Muzeum Pedagogicznym i Biblioteką im. Jana 
Amosa Komeńskiego w stolicy Czech zaowocowała wymiernymi rezultatami 
w zakresie publikacji3. Wyraźne ożywienie nastąpiło od 2005 roku, w któ-
rym stanowisko dyrektora tej placówki objęła dr Markéta Pánková, wcześ-
niej zdobywająca doświadczenie jako zastępca dyrektora Muzeum Jana 
Amosa Komeńskiego w Uherskim Brodzie (1979–1993), a następnie przez 
kilkanaście lat w organach rządowych Republiki Czech na polu związków 
kulturalnych z Unią Europejską, w końcowym etapie łącząc to stanowisko 
z kierowaniem wspomnianym muzeum i biblioteką w Pradze. Nowa dyrek-
tor przystąpiła m.in. do prac przygotowawczych nad wydaniem kilkutomowej 
Encyklopedii Comeniana jako dzieła z udziałem międzynarodowego zespołu 
autorskiego. Oczekiwać należy jej publikacji w najbliższych kilku latach. 

Poczesne miejsce obok dzieł naukowych w upowszechnianiu wiedzy 
o postaci wielkiego uczonego zajmują prace popularyzatorskie. O szerokim 
bowiem zainteresowaniu jego postacią świadczy liczba odwiedzających naro-
dowe muzeum jego imienia w stolicy nad Wełtawą, w tym liczne wycieczki 
młodzieży szkolnej, dla której organizowane są specjalne artystycznie uatrak-
cyjnione wystawy. W 2014 roku ukazała się w czterech językach (czeskim, 
angielskim, niemieckim i rosyjskim) licząca 200 stron książka pod tytułem 
Jan Amos Komenský v nás z ilustracjami znakomitego artysty Miroslava 
Huptycha. Jest to – dzięki doskonale dobranym cytatom z dzieł uczonego – 
kompendium wiedzy o jego życiu i działalności oraz poglądach naukowych 
i społecznych. Zapoznając się z treścią publikacji, pomyślałem nie bez żalu, 
że brakuje w nim piątej wersji językowej. Ale na takową nie musieliśmy długo 
czekać, jako że już w 2017 roku ukazała się w Lesznie – dzięki współpracy 
tamtejszego Muzeum Okręgowego z wydawcami wspomnianej pozycji – jej 
edycja polska w tłumaczeniu Elżbiety Baron, absolwentki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, rodzinnie związanej z Czechami, a miejscem pracy z Muzeum 
Narodowym. Tłumaczka jest częstym gościem w Lesznie, podobnie jak wspo-
mniana wyżej dyrektor Pánková. Uroczysta promocja liczącej 93 strony pu-
blikacji Jan Amos Komensky v nas. Cytaty z dzieł Komeńskiego – inspiracja, 
pamięć, dziedzictwo przypadła na obchodzony w Europie jubileusz 500-lecia 
reformacji4. W tym samym roku ukazała się w Lesznie (także w wersji angiel-
skiej) wartościowa edycja źródłowa, licząca 272 strony, Jan Amos Komeński 
i jego korespondencja z Cyprianem Kinnerem z Elbląga 1642–16485. 

3 Należy zauważyć, że kilka osób z Polski zostało w ostatnich latach uhonorowanych medalem 
za działalność na polu komeniologii; zob. recenzja M. Kosmana, „Jan Amos Komenský v nas”, 
red. Markéta Pánková, il. Miroslav Huptych, „Rocznik Leszczyński” 2015, nr 15, s. 269-272.
4 Zob. recenzję M. Kosmana, „Przegląd Zachodni” 2017, nr 3, s. 291-295.
5 Rec. M. Kosmana, „Przegląd Wielkopolski” 2017, nr 2, s. 75-77 oraz K. Szymańskiej, „Rocz-
nik Leszczyński” 2018, nr 18, s. 290-293.
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W Muzeum Okręgowym w Lesznie 20 marca 2018 roku z udziałem go-
ści reprezentujących Muzeum Narodowe w Pradze otwarta została wystawa 
zatytułowana Fascynujący „Labirynt świata i raj serca” Jana Amosa Ko-
meńskiego w kolażach Miroslava Huptycha, którą zaprezentowała dyrektor 
Pánková wraz z artystą od dawna związanym z twórczością XVII-wieczne-
go pedagoga. Tym razem przedstawił on wielkoformatowe kolaże ilustrujące 
fragmenty dzieła Labirynt świata... powstałego pod koniec 1623 roku, kiedy 
uczony znalazł schronienie w majętności jednego z rodaków na Morawach. 
Dzieło po raz pierwszy zostało opublikowane osiem lat później na terenie 
Niemiec, a ponownie w 1663 roku w Niderlandach, zaś w ojczyźnie autora 
dopiero w 1782 roku (wcześniej w Polsce i w kilku innych edycjach na terenie 
Europy), ponieważ w monarchii Habsburgów początkowo znajdowało się na 
indeksie jako utwór protestancki. Wystawa leszczyńska cieszyła się znacznym 
powodzeniem i była udostępniana przez ponad trzy miesiące, do 30 czerw-
ca 2018 roku. Wraz z nią pojawiło się, opublikowane nakładem Narodowego 
Pedagogicznego Muzeum i Biblioteki w Pradze, wydane w pięknej edytor-
skiej oprawie, dzieło M. Pánkovej Jan Amos Komenský v českém a světovém 
výtvarném umění obejmujące podobizny wielkiego Czecha w światowych 
sztukach plastycznych od 1642 roku do chwili obecnej. Pierwszy zaprezento-
wany obiekt pochodzi z 1642 roku, końcowy zaś z 2016. Całość łączy walory 
albumowe z częścią tekstową dotyczącą miejsca sławnego czeskiego Nauczy-
ciela Narodu w ojczystych dziejach oraz precyzyjnymi informacjami na te-
mat reprodukowanych ilustracji. Edycję otwiera przedmowa zaczynająca się 
ciepłymi słowami skierowanymi do miłośników twórczości Komeniusza i jej 
popularyzatorów w dzisiejszych czasach oraz poprzedzające przedmowę re-
produkcje starszych portretów pędzla mistrzów niderlandzkich. 

Praca została podzielona na dziewięć części, z których pierwsza (s. 24-31) 
zawiera wprowadzenie dotyczące miejsca Jana Amosa Komeńskiego w hi-
storycznej pamięci i sztukach plastycznych. Tekst uzupełniają dwie ilustracje. 
Pierwsza z nich zawiera szkic XVII-wiecznej Europy z wykazem miejscowości 
(wraz z datami pobytu) związanych z jego osobą. Na obszarach Rzeczypospoli-
tej były to, obok Leszna (1628–1641, 1648–1650, 1654–1656), Elbląg, Gdańsk, 
Włodawa, Ostroróg i Toruń, ponadto znajdujący się wówczas poza jej granica-
mi Szczecin. Pobytowi w Lesznie poświęca dr Pánková szczególną uwagę, in-
formując o obiektach przechowywanych w tamtejszym Muzeum Okręgowym 
i innych miejscach na terenie miasta. Druga ilustracja to exlibris z hasłem Ko-
meńskiego: Omnia sponte fluant, absit violentia rebus. Część druga (s. 32-101) 
dotyczy malarstwa, rysunku i grafiki i jest podzielona na osiem punktów ujętych 
chronologicznie: ukazuje pamiątki po Komeńskim z wieków XVII i XVIII, ko-
lejno z XIX i XX stulecia oraz dzieła powstałe za granicą i w Czechach w la-
tach najnowszych. Osobno zostały potraktowane: exlibrisy, banknoty i monety, 
plakaty, pomoce szkolne, rzeźbiarstwo oraz drobna plastyka, medale i plakaty. 
Całość dzieła zamyka pięćdziesięciostronicowy rozdział poświęcony pozycji 
Komeńskiego w muzeach i galeriach. W największym stopniu dotyczy on – co 
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oczywiste – placówek w Czechach z czołowym miejscem Narodowego Muzeum 
i Biblioteki w Pradze w pobliżu Hradczan przy ulicy Valdštejnskiej, założonego 
w 1892 roku, które przed ćwierćwieczem obchodziło setną rocznicę powstania 
(z tej okazji ukazała się książka poświęcona dziejom i współczesności jubila-
ta6). Najstarsza jednak jest istniejąca od 1888 roku placówka w Přeřovie, zaś 
wspomniane wcześniej muzeum w Uherskim Brodzie, założone w 1898 roku, 
od roku 1957 specjalizuje się w komeniologii. Prezentowane dzieło zawiera też 
informacje o innych zbiorach w Republice Czeskiej (Praga, Brno) oraz za gra-
nicą, zwłaszcza w Holandii, gdzie również znajduje się mauzoleum zmarłego 
na obczyźnie Nauczyciela Narodu. Dzieło, zaopatrzone w streszczenie w języku 
angielskim, w końcowej części prezentuje, szczególnie interesujące czytelnika 
z naszego kraju, zdjęcie z wymiany pomiędzy Polską i Czechami cennych dla 
obu stron muzealiów. Uroczystość odbyła się w siedzibie muzeum nad Wełtawą. 
Gospodarze otrzymali rękopis Labiryntu świata (znajdujący się w zbiorach Bi-
blioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu) w zamian za manuskrypt pomnikowego 
dzieła Mikołaja Kopernika (który swego czasu Jan Amos nabył w Heidelbergu). 

Pośród placówek zagranicznych uwiecznionych w albumowym dziele wy-
soko zostało ocenione przez autorkę Muzeum Okręgowe w Lesznie oraz fakt 
współpracy między nim a komeniologią w Czechach, co znajduje m.in. od-
bicie również w publikacji Muzeum Okręgowe w Lesznie7 oraz w wydanym 
w 2009 roku katalogu wystawy Jan Amos Komeński a Polska8.

Prezentowane dzieło stanowi wyraz hołdu rodaków dla najwybitniejsze-
go przedstawiciela nauki w Czechach czasów nowożytnych a zarazem jest to 
opus vitae autorki, która swą pracę twórczą poświęciła badaniom nad życiem 
i twórczością Nauczyciela Narodu oraz popularyzowaniu jego dokonań.

6 M. Pánková, E. Simek, Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenskeho 1892–
2012. Nástin historie, Praha 2012, s. 144.
7 Leszno 2002.
8 Jan Amos Komeński a Polska, katalog wystawy, oprac. F. Hybla, K. Szymańska, Leszno 2009, 
s. 224.

Emilian Prałat

ARCHIWA CHŁAPOWSKICH

Sierpień 1939 roku był ostatnim momentem, w którym z wielu wielkopol-
skich dworów w odległe zakątki Polski i Europy wyruszyły, liczące nierzadko 
kilkaset lat, zbiory archiwalne i kolekcje sztuki. Te, których nie udało się wy-
wieźć, zostały doszczętnie zniszczone przez wojska okupacyjne, a nierzadko 
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przez mieszkańców dawnych dóbr szlacheckich i rycerskich, niemających 
świadomości ich wagi lub celowo je niszczących. Odosobnionymi przypad-
kami było zachowanie inwentarzy czy ogólnych chociażby spisów informują-
cych o zawartości poszczególnych archiwów dworskich. W niniejszym arty-
kule chciałbym zarysować losy archiwum Chłapowskich. Do chwili obecnej 
przetrwały trzy obszerne zbiory archiwalne dotyczące tego rodu: archiwum 
turewskie, kopaszewskie i szołdrskie (robocze nazwy pochodzą od majętno-
ści poszczególnych linii). Szczątkowo znane jest archiwum czerwonowiej-
skie, podzielone między rodzinę Chłapowskich i Taczanowskich, którzy na 
początku 1913 roku przenieśli do niego swe zbiory z Choryni. Materiały 
turewskie posłużyły swego czasu Krzysztofowi Morawskiemu do napisania 
Wspomnień1, kopaszewskie Dezyderemu Chłapowskiemu do opracowania 
dwutomowej Koniki rodzinnej, szołdrskie natomiast czekają na opracowanie, 
podobnie zresztą jak mniejsze spuścizny archiwalne: wspomniana czerwo-
nowiejska, bonikowska czy goździchowska. Najcenniejsze z historycznego 
punktu widzenia jest archiwum turewskie. W sierpniu 1939 roku trafiło ono do 
Warszawy, gdzie zostało zdeponowane w piwnicach drukarni technicznej na-
leżącej do Krzysztofa Morawskiego, ówczesnego właściciela Turwi. W cza-
sie Powstania Warszawskiego budynek został zniszczony, jednak dokumen-
ty przetrwały w zasypanych piwnicach. Po wojnie część materiałów została 
przekazana Dezyderemu Chłapowskiemu z Kopaszewa. Jednak lwia część 
pozostała w Warszawie. Niestety, od lat osiemdziesiątych XX wieku nie jest 
udostępniana. Nic nie wiemy o jej zawartości, wielkości, charakterze i stanie 
zachowania poszczególnych dokumentów. Znając wielkość wydzielonej czę-
ści kopaszewskiej, jak również mając w pamięci, że archiwum turewskie było 
centralnym zbiorem, w którym znajdowały się dokumenty związane co naj-
mniej z siedmioma pokoleniami (od Ludwika Chłapowskiego) oraz że w jego 
skład wchodziła m.in. ogromna spuścizna związana z działalnością chociaż-
by generała Dezyderego, możemy ocenić wielkość zbioru. Tym dotkliwszy 
dla historii i archiwistyki jest fakt, iż kolekcja ta jest zamknięta. Pojedyncze 
i przypadkowo pojawiające się informacje rodzinne o stanie jej zachowania 
wywołują uzasadnione obawy dotyczące warunków przechowywania zbioru.

Wstępnie zinwentaryzowany został natomiast zbiór określany jako archi-
wum kopaszewskie, liczący około 10 tys. arkuszy. Tworzy go korespondencja, 
w której największy udział mają listy generała Dezyderego Chłapowskiego, 
Zofii z Chłapowskich i Jana Koźmianów, Wandy i Mieczysława Chłapowskich 
oraz ich syna Dezyderego. W przeważającej części jest to korespondencja pry-
watna. Drugą – pod względem liczebności – grupą archiwaliów są akta doty-
czące spraw majątkowych i hipotecznych dóbr należących do Chłapowskich: 
Rąbinia, Turwi i Czerwonej Wsi. Część materiałów traktujących o ostatniej 

1 K. Morawski, Wspomnienia z Turwi, Kraków 1981; tenże, Z Krakowa i Wielkopolski, Warsza-
wa 2016.
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majętności, na krótko przed śmiercią Dezydery przekazał potomkom Stani-
sława z Czerwonej Wsi. Materiały przechowywane w teczkach, kopertach 
i kartonach nie zostały nigdy usystematyzowane oraz zinwentaryzowane, cho-
ciaż częściowo podzielono je na teki (sygnowane literą E i kolejną cyfrą oraz 
umieszczonym na obwolucie napisem dookreślającym zawartość teki). Są one 
jednak w dużej mierze wymieszane. Część dokumentów znajduje się w te-
kach zasadniczo przeznaczonych na inne zespoły archiwaliów. Bardzo istotny 
poznawczo jest zbiór fotograficzny, w obrębie którego wyróżnić można fo-
tografie rodzinne (portretowe, grupowe, okazjonalne), majątków i rezydencji 
Chłapowskich, a także dzieł sztuki należących do rodu (fotografie portretów, 
obrazów, wnętrz budynków). Pod względem chronologicznym zbiór obejmu-
je okres od 1780 roku (dokument dotyczący ekshumacji Stanisława) do lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku. Poza archiwaliami odziedziczonymi w zbio-
rze tym Dezydery umieścił także korespondencję własną oraz swoich bliskich 
i krewnych, a ponadto fotografie, odpisy, kserokopie materiałów z innych 
zbiorów archiwalnych (prywatnych, państwowych i kościelnych), nie mówiąc 
już o różnych fragmentach własnych prac, w tym dwutomowej Kroniki ro-
dzinnej. W formie jednotomowego wyboru wydana została ona pośmiertnie, 
przy redakcyjnym wsparciu Krzysztofa Chłapowskiego, przez żonę i dzieci 
Dezyderego – Teresę, Marię Chłapowską-Naskalską i Piotra Chłapowskiego.

Dyplom barona cesarstwa francuskiego nadany Dezyderemu Chłapowskiemu
Źródło: zbiory prywatne.
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Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach2 archiwum kopaszewskie Chłapowskich, jako nieewi-
dencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny, będący dokumentacją prywatną, 
wchodzi w skład narodowego zespołu archiwalnego i podlega ochronie jako dobro 
kultury. Profesor Halina Robótka definiuje narodowy zespół archiwalny podob-
nie jak ustawa, a więc jako „całość dokumentacji zawierającej ważne informacje 
o wszelkich przejawach życia narodu w przeszłości i obecnie, która to dokumen-
tacja w wyniku selekcji została zakwalifikowana do wieczystego przechowywa-
nia w archiwach”3. Archiwum Chłapowskich wpisuje się całkowicie w powyższą 
definicję. Niepodważalne zasługi rodu dla historii Polski predestynują material-
ną i archiwalną spuściznę po nim do zakwalifikowania jej jako dobro narodo-
we szczególnej wagi, wymagające jak najszybszej konserwacji i zabezpieczenia. 
Specyfika archiwum kopaszewskiego, w którym znajdują się przede wszystkim 
dokumenty związane z jednym rodem, dzięki temu stosunkowo homogeniczne 
i pozbawione znaczniejszych luk chronologicznych, powoduje, iż jest to unikato-
wy zespół archiwalny o ogromnej wartości przede wszystkim dla Wielkopolski, 
jednak za sprawą rodziny Chłapowskich – mający znaczenie ogólnonarodowe. 
Około 70% materiałów znajdujących się w jego obrębie to dokumenty dotychczas 
niepublikowane. W kontekście osoby generała Chłapowskiego oraz jego potom-
ków stanowią one całkowicie nieznany materiał badawczy, którego analiza po-
zwoli na dopełnienie obrazu przemian polityczno-społeczno-kulturalnych na prze-
strzeni XIX i XX wieku. Są to zarazem materiały pozwalające zobrazować rolę 
ziemiaństwa w tworzeniu podstaw ekonomicznej niezależności narodu polskiego 
w czasach nasilonej działalności komisji kolonizacyjnej (Hakaty), wprowadzające 
do obiegu wiele tekstów z samej natury cennych z artystycznego i literackiego 
punktu widzenia. Dzięki swojemu tematycznemu zróżnicowaniu archiwum pre-
zentuje szerokie spektrum zawartości, a pośrednio dokumentuje także działalność 
rodziny Chłapowskich, stanowi cenne źródło dla historyków, genealogów, histo-
ryków kultury i sztuki, badaczy dziejów dyplomacji, językoznawców, historyków 
Kościoła, regionalistów czy biografistów. Może być również cennym materiałem 
porównawczym do dziejów innych rodów ziemiańskich w Polsce i ich spuści-
zny. W dotychczas powstałym opracowaniu archiwum4 sygnalizuję zagadnienie 
języka Dezyderego Chłapowskiego. Dopiero upublicznienie całego dostępnego 
zasobu pozwoliłoby na jego pełną analizę stylistyczno-językową. W szerszym 
kontekście umożliwiłoby to pogłębienie wiedzy w zakresie rozwoju polszczyzny 
w okresie XVIII–XX wieku. 

W obecnej formie w obrębie archiwum kopaszewskiego wyróżnić można 
następujące zespoły i jednostki (zachowano oryginalną pisownię oznaczeń):

2 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. 2002, 
nr 171, poz. 1396, z późn. zm.
3 Tamże.
4 E. Prałat, Ród historii – historia rodu. Archiwum kopaszewskie Chłapowskich, Leszno 2016.
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Oznaczenie 
teczki Zawartość*

Bez numeru Tablice potomstwa 
Antoniny i Dezyderego Chłapowskich; Henryki i Stanisława Chła-
powskich; Klementyny i Gustawa Potworowskich; Eleonory i Stani-
sława Kurnatowskich; Zofii i Wojciecha Morawskich (tylko linii mę-
skiej); Eugenii i Józefa Morawskich; Teresy i Stanisława Morawskich; 
Heleny i Jakuba Szlagowskich; Emilii i Jana Anzelma Chłapowskich; 
Ludwiki i Andrzeja Potworowskich; Boników, ogólne, Anzelmowie; 
Boników, Alfred †1940 działalność publiczna; różne dotyczące Alfre-
da Chłapowskiego (1874–1940) otrzymane od p. Wołosa w 1996 r.

Bez numeru Wspomnienia Antoniny z Chłapowskich Górskiej z Turwi. Część 
pierwsza 1870–1900, część druga 1900–1909, część trzecia 1909–
1939 odczytana z rękopisów prac Dezika i do r. 1896, pozostałe wspo-
mnienia (skserowane) odczytane przez Krystynę z Górskich Gołaską.

Teka E-2 Fotografie Chłapowscy z Turwi; Chłapowscy z Szołdr i Goździchowa; 
obrazów i rycin rodziny; Chłapowscy z Czerwonejwsi, Bonikowa, 
Maciejewa, Glesna, Cieśli.

Teka E-3 Fotografie obrazów oraz Chłapowscy z Kopaszewa; Anna i Kazi-
mierz; dzieci Anny i Kazimierza: Stanisław z żoną, Marian z żoną, 
Kazimierz, Józefa, Ludwika oraz Mieczysław z żoną; różne w Ko-
paszewie i w Sobiejuchach w 1936 r.; srebrne i złote wesele Anny 
i Kazimierza; fotografie z różnych majętności w Wielkopolsce 
i Małopolsce.

Teka F-1 Chłapowscy, przedrozbiorowe do XVII w. włącznie; Drya, Dryjczycy, 
siedziby, wieki XIII, XIV i XV; poeci w XVII w.

Teka F-2 Sędzia Ludwik i kanonik Florian, podsędek Jan i jego dzieci; podcza-
szy Ksawery i jego synowie, szambelan Antoni, Basia Dąbrowska; 
Kadzewo; Ludwik Nagłowski; kanonik Bogusław.

Teka F-3 Kasztelan Stanisław †1780, starosta Józef †1826, Urszula z Mosz-
czeńskich †1796, Maria z Boguckich †1840; Kręglewska-Foksowicz, 
Pałac w Turwi, maszynopis.

Teka F-4 Generał Dezydery
Kalendarz życia i prac, różne.

Teka F-6 Generał Dezydery
Listy, odpisy, kserokopie, fotokopie, listy do Księży Zmartwych-
wstańców, listy do żony i córki Zofii, listy generała Dezyderego 
Chłapowskiego do córki Zofii Koźmianowej 1846–1850; Generał 
Dezydery: Listy do synów.

Teka F-7 Generał Dezydery
Rozrodzenie potomstwa, sprawy wojskowe, akta pruskiego Prezy-
dium Policji.

Teka F-8 Generał Dezydery
Odpisy i notatki z drukowanych życiorysów i recenzji, wycinki 
z prasy
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Teka F-9 Generał Dezydery
Gospodarka własna, działalność społeczna, w rolnictwie, praktykan-
ci, odpisy artykułów z „Przewodnika Rolniczo-Przemysłowego”, 
„Ziemianina”; 100-lecie śmierci Kościan IX 1979; nadanie imie-
nia Generała Szkołom: w Poznaniu, Rogoźnie, Witkowie, Sławie; 
Generał Dezydery Chłapowski Rolnictwo: wybitni rolnicy współ-
cześni generałowi, praktykanci, fundusz stypendialny im. Generała, 
szkoła rolnicza, Towarzystwo Rolnicze, różne rolnicze, „O zakłada-
niu folwarków…” (osobno gospodarstwo rolne generała); Generał 
Dezydery Chłapowski Gospodarstwo rolne: życiorys w „Encyklopedii 
rolnictwa…”, Kłyszyński, Gospodarstwo w Turwi, mechanizacja, 
hodowla zwierząt, przemysł rolny, listy T. Dembińskiego i Stanisława 
Chłapowskiego.

Teka F-10 Akta z Szołdr (A).
Teka F-11 Akta Turwi i Rąbinia (B).
Teka E-13 Fotografie dworów, wnętrz, parków, kaplic w Kopaszewie, Roga-

czewie, Sobiejuchach, Turwi, Szołdrach, Rąbiniu, Czerwonej Wsi, 
Bonikowie, Żegocinie, Słocinie, fotografie społeczne, pamiątki 
z prymicji i ślubów zakonnych, fotografie kaplic, ołtarzów, cmentarzy, 
grobowców, grobów, figur, naczyń liturgicznych, obrazów religijnych, 
z gostyńskich obchodów 50 rocznicy rozstrzelania Polaków przez 
Niemców, fotografie różne (owce na wystawie, urna gen. Dąbrowskie-
go, księga pamiątkowa złotego wesela, herb, krowy w Sobiejuchach, 
panegiryk „In decus”).

Teka F-15 Generałowa Antonina i jej siostry: Józefa Grudzińska, Joanna ks. Ło-
wicka; jej córka Józefa Sacré Coeur; Adam Broniec i Maria Broniec; 
Zofia Mycielska (siostra generała); Życie Józefy Chłapowskiej cz. I. 
kilka kartek z życia starego dworu; generałowa Chłapowska do córki 
Zofii listy bez daty, do ułożenia z listami datowanymi stosownie do 
treści; Generałowa Chłapowska listy do: siostry Józefy Gutakow-
skiej, męża (odpis z rękopisu 566 Biblioteki UW), córki Zofii, syna 
Stanisława, syna Kazimierza, matki (fotokopia z rękopisu 6423/III 
Ossolineum), Antoniny Łempickiej (odpis z rękopisu 2217 Biblio-
teki w Kórniku), księdza Zmartwychwstańca w Rzymie; notatka 
o wydatkach.

Teka F-16 Koźmianowie, także listy Zofii Chłapowskiej do braci, w oddzielnej 
teczce wspomnienia Stanisława Egberta Koźmiana; listy Zofii Chła-
powskiej do brata Tadeusza 1834–1836; listy Zofii Chłapowskiej do 
brata Tadeusza w szkołach w Poznaniu 1837–1846 (123 listy) † 2 listy 
do brata Stanisława; korespondencja między Janem i Zofią Koźmiana-
mi z okresie 4.III.1848 – 15.VI.1848.

Teka F-19 / 
przekreślona

Józefa z Chłapowskich Popielowa, Życie Matki Józefy Chłapowskiej 
zakonnicy Sacré Coeur (pierwszy rozdział).



298 Emilian Prałat 

Teka F-24 Turew
Tadeusz †1879 (listy, świadectwa, notatki itp.), listy do Tadeusza od: 
Władysława Czartoryskiego, Marceliny Czartoryskiej, Horacego De-
laroche, Wacława Gutakowskiego, Władysława Zamoyskiego; Matka 
Helena Sacré Coeur †1956; Maria późn. Morawska †1961; Antonina 
późn. Górska 1959, Zygmunt †1919 i Tekla †1962; Szołdry (pozostałe 
po przekazaniu Stanisławowi Chłapowskiemu).

Teka F-25 Kopaszew
Historyczne – Biała dama – Mickiewicz – Koźmian – Sobiejuchy – 
różne, dzieci Anny i Kazimierza; Skórzewscy w Kopaszewie, varia 
(ochronki, SGKP, księża w Kulturkampfie).

Teka F-26 Kopaszewo, Kazimierz i Anna; życie domowe i rodzinne, nekrologi; 
kalendarz życia i prac; rolnictwo; działalność publiczna; listy i testa-
ment, listy różne do Anny i Kazimierza.

Teka F-27 Kopaszew, Mieczysław 1939; domowe i osobiste; działalność publicz-
na, dokumenty, kupno Choryni i kopalnie węgla brunatnego w Jer-
ce, notatki o drzewach, wyniki badań lekarskich i przepisy lekarza 
z Czarnieckiej Góry, obrazek żałobny, urywek ze wspomnień Adama 
Ronikera, Janina Żółtowska – Polowanie w Kopaszewie, wycinki 
z prasy, wykład o Kościuszce, zestawienie danych o działalności pu-
blicznej, komitet wyborczy przed I wojną, Komisariat Naczelnej Rady 
Ludowej, wydawanie czasopism, Fundacja Sułkowskich w Rydzynie, 
Rada Banku Polskiego, Naczelna Organizacja Zjednoczonego Prze-
mysłu i Rolnictwa Zachodniej Polski, Svalöf, różne przedsiębiorstwa 
i organizacje, odpowiedź na ankietę IH PAN, odpowiedź na ankietę 
Muzeum Rolnictwa; zestawienie danych o działalności publicznej; 
opis Kopaszewa w Księdze Pamiątkowej Gazety Rolniczej; Kółka 
Rolnicze i Wielkopolskie Towarzystwo Kółek Rolniczych; Centralne 
Towarzystwo Gospodarcze; Rada Naczelnej Organizacji Ziemiań-
skiej; Związek Izb i Organizacji Rolniczych; Związek Stowarzyszeń 
Plantatorów Buraków Cukrowych; inne organizacje, 81 listów i pocz-
tówek do rodziców i żony z lat 1887–1939.

Teka F-28 Mieczysław Chłapowski, życiorysy; życiorys podpisany przez 
Krzysztofa Morawskiego i posłany w marcu 1974 dr. Florkowskiemu 
do druku w „Pamiętniku Ziemi Kościańskiej”, gdzie został z cenzor-
skimi skrótami wydrukowany w „Pamiętniku… 1971–1974”; Stefan 
Stablewski Sylwetka Mieczysława Chłapowskiego; Kopaszewo 
Życiorys Mieczysława Chłapowskiego drukowany w: „Ziemianie 
polscy 1900–1945”, Warszawa 1992; Józef Winiewicz, Mieczysław 
Chłapowski; Kopaszewo Życiorys Mieczysława Chłapowskiego do 
„Wielkopolskiego Słownika Biograficznego” (2 wersje z drobnymi 
różnicami); Tadeusz Łopuszański Śp. Mieczysław Chłapowski.

Teka F-29 Kopaszew
Wanda †1959; listy i pisma dotyczące działalności społecznej Wandy 
i Mieczysława; Wanda Chłapowska (1882–1959) Listy: do matki 12 
listów (1911–1913), do syna 27 listów (1928–1955), do S. Urszuli
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1 list, do Teonii Chłapowskiej 1 list, do Kazimierza Chłapowskiego 
1 pocztówka, do Mieczysława Chłapowskiego 1 pocztówka, do Anto-
niny Trzcińskiej 1 list, do Heleny Kosowicz list i pocztówka; Wanda 
Chłapowska dokumenty; Wanda Chłapowska, zm. 1959 r. życiorysy. 

Teka F-30 Korespondencja Wandy i Mieczysława Chłapowskich.
Teka F-31 Kopaszew

Pisma dotyczące dzieł sztuki; pisma niemieckiego zarządcy Kopasze-
wa 1939–1945.

Teka F-34 Odnoga szambelańska do podziału na trzy linie; Goździchów; Sośnica 
(bez Mieczysława, Zygmunta i Konstantego); fotokopie (5 sztuk) 
„Niżej na podpisie wyrażone odebrałam od Najukochańszej Matki 
Mojej wyprawę według niżej Kopaszewskiego Regestru. Roku 1741, 
dnia 23 listopada | Dorota z Chłapowskich Skórzewska”; Sośnica, Lu-
dwik †1910 i Aldona, ich dzieci Tadeusz †1938 i Zofia †1961, dzieci 
Tadeusza: Zygmunt †1949, Aldona Radziwiłł †1963; Sośnica Michał 
†1905 i Izabela; Sośnica Michał †1848 i Emilia, syn Ludwika i Tekli 
Sokolnickiej, ich córki Antonina Niemojewska, Tekla Biernacka, 
Jadwiga Zdziechowska; linia Sośnicka (bez Mieczysława zm. 1947, 
Zygmunta zm. 1914, Konstantego, zm. 1939, zob. Teka F-35).

Teka F-35 Sośnica – Glesno, Mieczysław, Zygmunt, Konstanty; Papiery: odzna-
czenia Emilii ze Szczanieckich Chłapowskiej z Bagdadu 1887–1974

Teka F-36 Czerwona wieś, ogólne, Maciej (†1834), Koślińscy, Stanisław (†1863) 
i Henryka, Maciej (†1883) i Maria, Potomstwo Macieja (†1883): 
Gustaw †1933, Maurycy †1933, Henryk †1909, Gabriela Skirmunt, 
Paulina Jackowska.

Teka F-37 Czerwona wieś, Karol (†1914) i Helena Modrzejewska, Michał 
(†1902) i potomstwo, Franciszek (†1923) i potomstwo, Józef (†1915) 
i syn, Ludwik (†1875).

Teka F-38 Różne odpisy, wyciągi, notatki, wykazy, szkice, wycinki, związek 
rodzinny, Dom św. Zofii, sprawa turewska, organizacje społeczne, rol-
nicze i inne, statystyka, odpis życiorysów z P.S.B. – dla Piotra, religia, 
inni Chłapowscy, wycinki z prasy;
Ogólne: varia, poziom zamożności, udział w powstaniach, ruchach 
zbrojnych, ziemianie z kościańskiego, polegli i zabici 1939–1945, 
odpis z Brücknera, „Dzieje Kultury Polskiej”, odpis z Mierosławskie-
go, Powstanie w Wielkopolsce, „Wielkopolski Słownik Biograficzny”, 
wyciąg z Pawińskiego, Polska XVI wieku, Chłapowscy w encyklo-
pediach, wyciąg z Słupskiego, Mapa Wielkiego Księstwa Poznań-
skiego, materiały dot. miejscowości, spis życiorysów, groby w Rą-
biniu, parlamentarzyści, nauka, książki, literatura, album na 50-lecie 
ślubu Kazimierza Chłapowskiego, kwestionariusz pani M. Lajszner 
dotyczący rodzinnych majątków, Chłapowscy w Słowniku Biogra-
ficznym Powstania Wielkopolskiego, wykaz dokumentów rodzinnych 
u Juliana Chłapowskiego, o Dryitach i rodzinach herbu Dryja – szkic 
przez Krzysztofa Chłapowskiego, Leśne rody – artykuł o leśnikach 
Koronowskich i Poprawskich w rodzinnych majątkach, Chłapowscy 
(czternastu) w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu
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Teka F-39 Ogólne – Chłapowscy, odpis rodowodu ze Złotej Księgi Żychlińskie-
go; różne rodowody graficzne; potomstwo gen. Chłapowskiego w li-
niach męskich i żeńskich; różne rodowodowe; materiały dotyczące 
Kroniki Rodzinnej; A. Wojtkowski, Bibliografia historii Wielkopolski 
(wyciąg dot. Chłapowskich); wykazy dotyczące Chłapowskich ręko-
pisów w bibliotekach; zawartość teki z Szołdr; zawartość albumów 
Eugenii Morawskiej.

* Zachowano oryginalną pisownię, przecinek oznacza elementy w podzbiorach tek, średnik od-
dziela kolejne podzbiory.

Nieudostępniane archiwum turewskie Chłapowskich zawiera również 
liczne dokumenty związane z działalnością rodziny Koźmianów. Część z nich 
była wykorzystana w opracowaniach dotyczących Stanisława Egberta i Jana 
Koźmianów5. Jednak ich bohaterowie wciąż są postaciami niedocenionymi 
w polskiej nauce.

Zachodzące w ciągu ostatnich dziesięcioleci dynamiczne zmiany cywili-
zacyjne wymagają zrównoważenia postępującej technicyzacji i spłyconej re-
fleksji poprzez dowartościowanie zainteresowania minionymi wiekami. Pro-
wadzone intensywne badania historyczne i odkrywanie szeroko rozumianej 
przeszłości skutkują stopniowym przywracaniem zbiorowej pamięci i świado-
mości narodowej, istotnych elementów odpowiadających za taką, a nie inną jej 
postać. Upublicznienie i opracowanie, zwłaszcza wielkopolskiej, XIX-wiecz-
nej spuścizny archiwalnej pozwoli nie tylko na rekonstrukcję tamtej teraźniej-
szości oraz ocenę trwałości ideałów, ówczesnych postaw, żywych zwłaszcza 
w Wielkopolsce, lecz przewartościowujących się na naszych oczach, ale także 
umożliwi ich konfrontację z aktualnym modelem społeczeństwa. To natomiast 
przybliży nas do odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jak wyobrażenia prze-
szłości oddziałują na teraźniejszość i jak wpływają na projekcję przyszłości. 
To fundament badań nad kulturą narodową, ponieważ wspomaga system edu-
kacyjny, dostarcza materiał do refleksji, wyciąga z zapomnienia lub przedsta-
wia nieznane zjawiska i procesy historyczne. Tym samym kształtuje samowie-
dzę narodu o własnej przeszłości i kulturze. Daje to podstawy do tworzenia 
perspektyw rozwojowych. Tym bardziej – obchodząc jubileusz polskiej archi-
wistyki – uzmysłowić sobie należy jej współczesną rolę. W kontekście relaty-
wizacji szeroko rozumianej wiedzy historycznej właśnie archiwalia nabierają 
znaczenia wyjątkowego jako materialne świadectwa obiektywnej, wolnej od 
przesłanek ideologicznych prawdy historycznej, zarówno o pojedynczych po-
staciach, regionach, ale i dziejach jako takich.

5 P. Matusik, Religia i naród. Życie i myśl Jana Koźmiana 1814–1877, Poznań 1998.



RECENZJE I OPINIE

JAKUB DRGAS, FORTYFIKACJE WSCHOWY 
W ŚREDNIOWIECZU I CZASACH NOWOŻYTNYCH 

(WSCHOWA 2018, SS. 127, IL. KOL.) 

Architektura obronna stosunko-
wo rzadko jest tematem publikacji, 
tak naukowych, jak i popularnonau-
kowych. Powodem takiego stanu 
rzeczy jest sama istota badań forty-
fikacji, które są trudne i wymagają 
wiedzy oraz umiejętności badaw-
czych z różnych dyscyplin i specja-
lizacji zajmujących się z badaniami 
przeszłości. Jeszcze mniej niż publi-
kacji w ogóle jest książek o charakte-
rze monograficznym, w których autor 
starał się przedstawić fortyfikacje da-
nego miejsca w ujęciu całościowym. 
Dlatego też już sam fakt wydania 
przez Jakuba Drgasa książki poświę-
conej fortyfikacjom Wschowy jest 
godny uwagi. Również treści przez 
nią prezentowane należy dobrze oce-
nić, mimo zauważalnych pomyłek 
i niedociągnięć.

Monografia opublikowana została w 2018 roku przez Muzeum Ziemi 
Wschowskiej. Jest to stosunkowo niewielka książka licząca 104 strony teks tu 
oraz 50 czarno-białych i 13 kolorowych ilustracji. Publikacja bazuje na pra-
cy magisterskiej autora, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Hanny 
Kóčki-Krenz i obronionej w 2014 roku w Instytucie Prahistorii UAM w Po-
znaniu. Składa się z siedmiu różnej objętości rozdziałów oraz wstępu i podsu-
mowania. Pozycja ta jest dobrze napisana i wartościowa, nie jest jednak wolna 
od błędów.

Pierwszym, który rzuca się w oczy już po pobieżnym przejrzeniu książ-
ki, są znaczne dysproporcje w objętości rozdziałów – najmniej obszerny ma 
tylko półtorej strony, a największy – aż 33. Wydaje się, że przy stosunkowo 
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niewielkiej objętości książki decyzja o podziale jej treści na 7 rozdziałów nie 
była trafna. Autor powinien niektóre z rozdziałów połączyć ze sobą i stworzyć 
przez to tekst bardziej zwarty. W odbiorze pomogłaby również inna zmiana, 
polegająca na dodaniu odnośników do ilustracji. Nie zawsze jest bowiem ła-
twe, zwłaszcza dla czytelnika nieobeznanego z topografią Wschowy, lokalizo-
wanie grafik i zdjęć przedstawiających opisywane przez autora obiekty. Oba 
te błędy nie wpływają istotnie na jakość merytoryczną publikacji, a jedynie na 
wygodę czytelnika. 

Poważniejszy zarzut dotyczy sposobu podania treści związanych z histo-
rią miasta. Wprawdzie temu tematowi poświęcony jest cały rozdział drugi, 
jednak ma on sporą lukę, brakuje w nim bowiem opisu przekształceń miasta 
w XIX i XX wieku. Okres ten był dla tematu pracy, czyli fortyfikacji miej-
skich, równie istotny jak poprzednie, bowiem wówczas umocnienia miejskie 
poddawane były znaczącym modyfikacjom – w XIX wieku likwidacji i zabu-
dowie, zaś w XX częściowej odbudowie. Wprawdzie w książce są wzmianki 
o tym procesie, ale niepełne i nieusystematyzowane, rozrzucone w kolejnych 
rozdziałach. Podobnego rodzaju uwaga dotyczy zagadnienia zewnętrznego 
wału ziemnego. Autor co prawda zajmuje się nim kilkukrotnie, zwłaszcza 
w rozdziałach piątym i siódmym, jednak temat ten został przeanalizowany 
mniej szczegółowo w porównaniu do innych elementów fortyfikacji miej-
skich. Symptomatyczne jest to, że mimo braku badań archeologicznych, które 
objęłyby swoim zasięgiem ten element fortyfikacji miejskich (najbliżej ich 
przebadania było w 2000 roku w trakcie badań fosy prowadzonych przez Mu-
zeum Ziemi Wschowskiej), autor nie postulował przeprowadzenia takich prac 
archeologicznych w podsumowaniu swoich wywodów. Wał również nie został 
ujęty w serii 13 kolorowych ilustracji kończących książkę – nie ma go w pla-
nach pokazujących stan zachowania umocnień, brakuje też daty jego powsta-
nia. Można odnieść wrażenie, że ten obiekt obronny potraktowany jest jako 
zwykłe dzieło hydrotechniczne, grobla oddzielająca starszą fosę od młodszej, 
a nie jako pełnoprawny, wczesnonowożytny obiekt obronny. Wynika to za-
pewne z tego, że również poprzedni badacze historii miasta i jego fortyfikacji 
nie skupiali się na tym elemencie, jednak autor omawianej pracy powinien 
zwrócić uwagą na tę lukę w dotychczasowych badaniach.

Niedosyt czuć można również w odniesieniu do opisu niektórych zacho-
wanych do dziś elementów fortyfikacji. W szczególności dotyczy to dawnej 
półokrągłej bastei Bramy Polskiej, zachowanej w dolnych kondygnacjach 
wieży dawnego kościoła ewangelickiego. Autor wprawdzie krótko wspomina 
o wątku muru ceglanego i istnieniu strzelnic, ale ilustracji przedstawiających 
te elementy w książce brakuje. Co więcej, z uwagi na to, że basteja ta jest 
jedynym zachowanym obiektem tego rodzaju we Wschowie, zasadna byłaby 
publikacja jej współcześnie wykonanych rzutów przyziemia oraz przekrojów. 

Ostatnia krytyczna uwaga dotyczy braku zastosowania wyników lotnicze-
go skanowania laserowego, wykonanego w ramach programu ISOK. Wyniki 



 Kamila Szymańska, Martin Adelt (1685–1772). Z dziejów parafii luterańskiej... 303

te, a konkretnie Numeryczny Model Terenu (NMT) uzyskany na ich podsta-
wie, pozwalają na precyzyjną prezentację zachowanych elementów zabytko-
wych, zwłaszcza ich form ziemnych. W kontekście wschowskich fortyfikacji 
NMT, znacznie lepiej niż zastosowana przez autora ortofotomapa, prezentuje 
zachowane fragmenty dawnych fos oraz wału ziemnego, a także jest lepszym 
podkładem do prezentowania rekonstrukcji kształtu wschowskich umoc-
nień obronnych. Być może powodem nieskorzystania z tego narzędzia był 
fakt obrony pracy magisterskiej, stanowiącej podstawę opisywanej książki, 
w 2014 roku, kiedy to wyniki programu ISOK, w szczególności NMT, dopiero 
zaczynały być publikowane. Mimo to nieuwzględnienie ich w publikacji póź-
niejszej o cztery lata należy już traktować jako zaniedbanie. 

Mimo wskazanych powyżej krytycznych uwag publikację Jakuba Drgasa 
należy ocenić pozytywnie. Książka ta w sposób zwięzły podsumowuje do-
tychczasowe badania fortyfikacji Wschowy i jako taka będzie stanowić dobre 
źródło wiedzy dla badaczy zainteresowanych historią tego miejsca oraz histo-
ryków architektury obronnej. 
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KAMILA SZYMAŃSKA, MARTIN ADELT (1685–1772). 
Z DZIEJÓW PARAFII LUTERAŃSKIEJ W ŚMIGLU 

(ŚMIGIEL 2017, SS. 62, [2], IL., FOT.)

Przyzwyczaiła już Kamila Szymańska środowisko naukowe do tego, że 
ogłasza wyniki swoich badań często. Przyzwyczaiła również do tego, że są to 
doniesienia bardzo istotne, o dużym ładunku oryginalności. Nie inaczej jest 
w przypadku publikacji zatytułowanej Martin Adelt (1685–1772). Z dziejów 
parafii luterańskiej w Śmiglu, którą wydał Urząd Miejski Śmigla wspólnie 
z Centrum Kultury w Śmiglu. Burmistrz Małgorzata Adamczak wyraziła 
w przedmowie radość, że Kamila Szymańska dołączyła „do grona miejsco-
wych regionalistów”. Pani burmistrz chodziło zapewne o to, że jest to jej 
pierwsza książka wydana przez śmigielskie instytucje, bo Szymańska już od 
dawna penetruje zagadnienia kulturowe tego subregionu.

Bohaterem książki jest Martin Adelt – pastor parafii luterańskiej w Śmiglu, 
rektor miejscowej szkoły, lokalny patriota, autor kilkunastu publikacji, czło-
wiek na tyle nieprzeciętny, że jego imieniem została nazwana jedna z ulic tego 
wielkopolskiego miasta. Dziś jest to postać nie tyle zapomniana, ile raczej po-
mijana. Co prawda jej biogram znajduje się w Polskim Słowniku Biograficznym 
(t. 1, s. 28-29) i Encyklopedii katolickiej (t. 1, s. 83), ale już w Wielkopolskim 
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słowniku biograficznym czy Wielkiej 
encyklopedii PWN próżno go szukać; 
nawet Wikipedia jest w tym wzglę-
dzie bezużyteczna. Książka Kamili 
Szymańskiej była więc potrzebna 
i dobrze się stało, że wypełniła lukę 
w literaturze regionalnej.

Publikacja składa się z siedmiu 
rozdziałów, wstępu i zakończenia, 
a dopełnia ją aneks i spis ilustracji. 
Temat został potraktowany możliwie 
szeroko, gdyż osoba Martina Adelta 
została umiejscowiona na tle śmigiel-
skich stosunków wyznaniowych od 
XVI do XVIII wieku (stąd podtytuł: 
Z dziejów parafii luterańskiej w Śmi-
glu). Bardzo ważnym dla genealogów 
rozdziałem jest „Adeltowie w połu-
dniowo-zachodniej Wielkopolsce”, 

ponieważ powstał on dzięki żmudnej pracy na materiałach archiwalnych. Do-
wiadujemy się z niego, że w początkach XVIII wieku ród ten był bardzo rozro-
dzony, a jego przedstawicieli Szymańska „wytropiła” nie tylko w Śmiglu, ale 
też w Lesznie i w Bojanowie. W kolejnych rozdziałach badaczka koncentruje 
się na osobie pastora: informacje biograficzne – wykształcenie, praca, kole-
je losu – znajdują się w części „Martin Adelt – lata szkolne, studia, praca”, 
uzupełniają je rozdziały „Poglądy i postawa” oraz „Życie rodzinne”. Wiele 
istotnych, a dotychczas mało znanych informacji księgoznawczych mieści się 
w rozdziale „Twórczość piśmiennicza i jej kontekst społeczny”. Ostatnia część 
opisuje „Krąg znajomych i przyjaciół”. W aneksie znalazł się wykaz duchow-
nych parafii luterańskiej w Śmiglu do końca XVIII wieku; według tego (niepeł-
nego) spisu Martin Adelt był 15. osobą sprawującą posługę kapłańską.

Choć praca Szymańskiej jest bardzo spójna i równa pod względem nauko-
wych ustaleń z różnych przecież obszarów wiedzy, to jednak za największe 
osiągnięcie badawcze trzeba by uznać rozdział o twórczości piśmienniczej 
śmigielskiego pastora. Na tej materii badaczka zna się najlepiej i wśród ksią-
żek porusza się najsprawniej, dostrzegając ukryte dotąd zależności intelek-
tualne między pismami Adelta a wcześniejszymi lub późniejszymi autorami. 
Dzięki przywołanym z pamięci lub z osobistych notatek faktom wiadomo, 
czyje dzieła inspirowały Adelta oraz na czyją twórczość wpływ miał ten śmi-
gielski pastor. Szymańska odnotowała 13 publikacji drukowanych jako sa-
modzielne jednostki bibliograficzne lub zamieszczonych w czasopismach 
i wydawnictwach zbiorowych. Najwięcej uwagi poświęca najgłośniejszemu 
dziełu śmigielanina pt. Historia de Arianismo olim Smiglam infestante…, bo 
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aż 9 stron. Ta wydana w Gdańsku w 1741 roku praca o wspólnocie ariańskiej 
w Śmiglu jest jednocześnie pierwszą książką o historii tego miasta. Ona też 
zapewniła swemu twórcy rozgłos i przychylne opinie późniejszych history-
ków. Pozostałe wydawnictwa Adelta mieszczą się w następujących grupach: 
rozprawy teologiczne, utwory okolicznościowe (kazania i wiersze) oraz pisma 
historyczno-publicystyczne.

Niebagatelne znaczenie w recenzowanej książce ma kontekst pewnych 
wydarzeń oraz dopowiedzenia, dzięki którym zwiększa się wartość naukowa 
monografii. Przykładowo w rozdziale „Poglądy i postawa” Szymańska od-
wołuje się do idei pietystycznych, które zaszczepił swemu uczniowi August 
Hermann Francke. Ponieważ ta forma pobożności może nastręczać potencjal-
nemu czytelnikowi trudności w jej zrozumieniu, autorka precyzyjnie wyja-
śnia zarówno samo pojęcie, jak i jego genezę (s. 26-28). Liczne objaśnienia 
i uzupełnienia biograficzne, faktograficzne i historyczne umieszcza Szymań-
ska w przypisach. Tam m.in. szczegóły z życia duchownych, nauczycieli, 
wpływowych mieszkańców okolicznych miast i wsi, z którymi miał styczność 
Adelt, niekoniecznie ograniczające się do dat biograficznych i wskazania pia-
stowanego stanowiska. Zadziwia niekiedy erudycją Szymańska, np. wówczas 
gdy odnotowuje obecność dwóch dzieł Adelta w katalogu założonej w 1755 
roku Biblioteki Ventimilliana w Katanii na Sycylii (s. 41).

Upraszczając nieco sprawę, trzeba powiedzieć, że napisanie tej ponadsześć-
dziesięciostronicowej książki wymagało od jej autorki przeczytania co najmniej 
101 pozycji bibliograficznych i kilku dokumentów rękopiśmiennych, przecho-
wywanych głównie w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Taką bowiem licz-
bę tekstów (zapewne było ich dużo więcej) wynotowano ze 163 przypisów! To 
ogromny zasób, który powinien zostać zamknięty w osobnym spisie bibliogra-
ficznym. Nie tyle jest to zarzut wobec publikacji, bo przy odrobinie poświę-
conego czasu można opanować cały zestaw piśmiennictwa, ile raczej wołanie 
o wygodniejszy dostęp do zgromadzonej literatury podmiotu i przedmiotu.

Dostrzeżono też w książce Martin Adelt (1685–1772) usterki, o których 
trzeba wspomnieć. Otóż błędnie zostały zapisane niektóre tytuły dzieł śmigiel-
skiego pastora. Na stronie 39 Szymańska podaje tytuł rozprawy Comparatio 
inter defendorem… zamieszczonej w lipskim czasopiśmie „Miscellanea Lip-
siensia ad Incrementum Rei Litterariae Edita” (1720, t. 9). Powinien on mieć 
prawidłową postać Comparationem inter defensorem… i taką podaje autorka 
na stronie 40, choć nie wiadomo dlaczego pierwsze słowa zapisuje od dużych 
liter. Podobnie rzecz się ma z innymi tytułami: zamiast Evangelische Jubel-
-Feier… powinno być Evangelische Jubel-Freude… (s. 49), zamiast Ein vor 
dem Herrn… powinno być Ein vor dem Herren… (s. 51).

W rozdziale „Krąg znajomych i przyjaciół” Szymańska pisze w ten spo-
sób: „Znajomości zawarte podczas studiów i pielęgnowane przez kolejne 
lata sytuują prowincjonalnego pastora w korzystnym świetle jako osobę 
świadomą zachodzących przemian progu narodzin oświecenia na ziemiach 
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polskich” (s. 59). Dostrzegamy tu pewną niekonsekwencję, gdyż w rozdziale 
„Poglądy i postawa” zabrakło doprecyzowania tej myśli. Nie wiemy więc, 
które dokumenty (listy, książki, wspomnienia o nim) mogłyby wskazywać 
na ewentualne zainteresowanie Adelta nową formacją kulturową. Jakoś nie 
przekonuje recenzenta taki osąd wydany na podstawie ujawnienia samych 
tylko znajomości, które zawarł podczas studiów, choćby były to kontakty 
z najbardziej oświeconymi umysłami tej epoki. Z pewnością informacja ta 
wymagałaby rozwinięcia.

Dwa następujące po sobie zdania: „Pokolenia śmigielskich protestantów 
wniosły trwały wkład w dzieje swego miasta. Wraz z katolickimi i ariańskimi 
mieszkańcami Śmigla budowali jego materialny dobrobyt” sugerują, że bracia 
polscy nie byli protestantami, gdy tymczasem wspólnota ta wyodrębniła się 
z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Antytrynitarze, podobnie jak lu-
teranie i kalwini, są usadowieni na tej samej gałęzi chrześcijaństwa, zwanej 
protestantyzmem.

Szymańska stosuje skrócony opis bibliograficzny książek w przypisach, 
a cytując po raz kolejny określone wydawnictwo, pomija dane ze strefy adresu 
wydawniczego, co jest bardzo rozpowszechnioną praktyką. Zapewne z powo-
du przeoczenia w przypisie 153 podaje pełen opis bibliograficzny, mimo że 
w przypisie 112 publikacja Kościół imienia Żłóbka Chrystusa… (Wschowa 
2012) została już odnotowana.

W przypisie 155 odnotowane zostało nazwisko Johanna Caspara Längnera. 
Nie zgadza się data urodzenia podana w nawiasie; Längner urodził się w 1717 
roku, a nie w 1680. Recenzencka skrupulatność każe też odnotować literówkę 
w przypisie 3: zamiast „oodziaływanie” powinno być „oddziaływanie”. Nato-
miast na końcu zdania zaczynającego się od słów: „Trwałości znajomości…” 
(s. 53, w. 4-6) zabrakło kropki.

Wydaje się, że Kamila Szymańska wyczerpała dostatecznie źródła na 
temat bohatera swej książki. Wśród odnotowanych materiałów są zarówno 
krajowe, jak i zagraniczne (głównie niemieckie), drukowane, jak i rękopi-
śmienne, a nawet elektroniczne. Martin Adelt to postać, o której niełatwo było 
znaleźć jakiekolwiek informacje. Szymańska zmienia ten stan rzeczy, ale robi 
to w tak kompleksowy sposób, że prawdopodobnie w przyszłości nie będzie 
już możliwe dopowiedzenie czegokolwiek nowego o pastorze. I na tym zasa-
dza się ogromna wartość tej publikacji, którą rekomenduję w szczególności 
historykom reformacji, znawcom dawnego piśmiennictwa oraz regionalistom 
zainteresowanym dawnymi dziejami Śmigla.

„Mam nadzieję, że niniejsza książka przedstawia postać, którą chcieliby-
śmy spotkać na swej drodze i zadać jej wiele pytań o Śmigiel XVIII stulecia. 
To moje niespełnione marzenie…” – pisze we wstępie Kamila Szymańska. 
Nie pozostaje nic innego, jak czekać na wehikuł czasu, bo pytań do Martina 
Adelta jest co niemiara…

Michał Janeczek
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130 LAT POWIATU LESZCZYŃSKIEGO 1887–2017, 
WYBRAŁ I OPRAC. JAROSŁAW WAWRZYNIAK 

(LESZNO 2018, SS. 71, IL., MAPY)

Nie uchodzi, aby interesująca 
książka, obejmująca stosunkowo dłu-
gi okres, sumująca ważny fragment 
dziejów miasta i powiatu nie zosta-
ła dostrzeżona na łamach „Rocznika 
Leszczyńskiego”. Skoro, mimo za-
chęt, próśb i nagabywań, nie znalazła 
swojego recenzenta, czynię tę powin-
ność ze swoiście pojmowanego obo-
wiązku, ale także z przyjemnością. 

Autor jest dosyć oszczędny 
w słowach, kiedy na stronie trzeciej 
wzmiankuje o chronologii książki 
i łączy ją z podziałem administracyj-
nym przeprowadzonym w 1887 roku. 
Wówczas rejencja poznańska została 
przez władze pruskie podzielona na 
dwadzieścia osiem powiatów, za-
stępując osiemnaście istniejących 
wcześniej. W ten sposób rozwijające się przez kilka dziesięcioleci Leszno, 
zasiedlone przez Niemców, Polaków oraz Żydów (około 1200 na przełomie 
wieków) oderwało się od powiatu wschowskiego, dystansując poprzednią sto-
licę i to niemal na wszystkich polach. Można jednocześnie powiedzieć, że 
owa oszczędność wstępnego słowa jest uzasadniona jednoznacznie sformuło-
wanym tytułem. Po prostu wydawnictwo pojawiło się na zlecenie Starostwa 
Powiatowego w Lesznie dla uhonorowania 130-lecia istnienia powiatu. Pisze 
się tam również, że to wówczas, czyli w 1887 roku, starosta wschowski że-
gnał pracowników odchodzących do nowego urzędu w Lesznie. Ale on nie 
był starostą tylko landratem – bo taką oficjalnie nazwę nosili pruscy urzędnicy 
państwowi. Rzecz się wyjaśniła dwie strony dalej, gdzie wystarczająco jasno 
przedstawiono nie tylko samą reformę, ale także zamieszczono najważniejsze 
informacje dotyczące powiatu, a więc jego terytorium, organizację władzy, 
liczbę ludności itd. 

Informacje te znajdujemy w pierwszym rozdziale, obejmującym lata pa-
nowania pruskiego. Ponadtrzydziestoletni okres obcej dominacji (ale tylko 
z punktu widzenia zamieszkujących tę ziemię Polaków) przedstawiono na 
pięciu stronach, ograniczając się do najważniejszych wydarzeń i faktów, któ-
re wzbogacone zostały siedmioma ilustracjami. Trzy spośród nich opatrzono, 
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zwięzłymi, dobrze zredagowanymi biogramami landratów, którzy sprawowali 
ten urząd w Lesznie do roku 1919. 

Układ ten jest charakterystyczny i powtarzalny zarazem w kolejnych 
dziesięciu częściach. Względy merytoryczne oraz chronologia wynikająca 
ze zmian administracyjnych kraju powodowały, że rozdziały objętościowo 
są bardzo różne. Część druga, zatytułowana Czas przełomu 1918–1919, oraz 
czwarta, Powiat w czasie II wojny światowej, jak również ósma, nosząca tytuł 
„Namiastka powiatu”, czyli Urząd Rejonowy w latach 1990–1998, przedsta-
wione są na dwóch stronach. Znaczy to, że ciężar informacyjno-statystyczny 
opracowania skumulowany został w rozdziale trzecim omawiającym władze 
powiatowe w dwudziestoleciu międzywojennym, który liczy 17 stron, po-
dobnie jak rozdział ostatni, ukazujący powiat po przyjęciu przez sejm ustawy 
o samorządzie powiatowym w czerwcu 1998 roku. 

Powyższe uwagi mają przybliżyć charakter opracowania. W gruncie rze-
czy mamy do czynienia z książką zbliżoną do vademecum, zdominowanym 
przez osoby funkcjonujące w orbicie powiatowej władzy. W sensie edytor-
skim można mówić o albumie, z dobrą szatą graficzną i przejrzystym układem 
treści oraz stosunkowo licznymi ilustracjami korespondującymi z przekazy-
wanymi w danym miejscu informacjami. Z natury rzeczy dominują zdjęcia 
wynikające z albumowego charakteru książki, w której – na ogół mało znane 
lub nieznane – ilustracje koegzystują z informacjami o charakterze personal-
no-kadrowym. Podkreślenia wymaga staranność zebranych danych, przydat-
nych przede wszystkim regionalistom, jak również osobom zainteresowanym 
losami poszczególnych urzędników, odgrywających w swoim czasie istotną, 
może nawet bardzo ważną rolę w historii powiatu. Nie mniej wartościową 
częścią opracowania są uporządkowane chronologicznie – jeśli to tylko było 
możliwe z datami dziennymi – najważniejsze wydarzenia, do jakich docho-
dziło w poszczególnych miejscowościach, które można uznać za – w jakimś 
sensie – przełomowe w ich dziejach. Dobór przytaczanych faktów, nierzadko 
epizodów jest odzwierciedleniem hierarchii właściwej dla każdej osoby doko-
nującej selekcji ogromnego przecież materiału faktograficznego.

Problem trafności i zasadności wyborów nie wzbudza zasadniczych zastrze-
żeń. Można mieć nawet wątpliwości, czy tego typu kwestia powinna być roz-
trząsana. Zawsze bowiem należy, a nawet trzeba ważyć, co z punktu widzenia 
funkcjonowania określonej jednostki administracyjnej oraz życia jego obywate-
li jest najważniejsze, szczególnie istotne dla ogółu. Czy takie sprawy jak życie 
kulturalne oraz działalność stowarzyszeń i organizacji pielęgnujących lokalne 
zwyczaje mogą być stawiane na równej szali z modernizacją ulic i dróg, budową 
nowych obiektów, powstawaniem, ale też likwidowaniem świetlic, komunikacji 
publicznej, trudnościami z dostępem do oświaty po zamknięciu wielu małych 
szkół itp., itd.? Autor idzie z duchem czasu, kiedy eksponuje – moim zdaniem 
ponad miarę – fotografie pokazujące efekty prac drogowych. Jest ich kilkana-
ście. Choć to temat ważny, przemawiający do wyobraźni, konkretny, na ogół 
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zgodnie oklaskiwany. Nie zmienia to uogólnionej opinii, że ilustracje w książce 
odgrywają bardzo ważną rolę także z powodu ich jakości w sensie technicznym. 

Powiedziano już, że w omawianej książce dominują personalia, które za-
wsze powinny składać się z obu członów, czyli nazwiska i imienia. Autor zadał 
sobie trud sprostania temu oczekiwaniu. Tylko nieliczne (i to niekoniecznie 
najstarsze) pozostały bez pełnego imienia lub bez żadnego, jak w podpisie ilu-
stracji na stronie 42. Pochodzi ona wprawdzie z 1957 roku, ale przynajmniej 
jedną osobę z tam wymienionej czwórki pamiętam. Czy idący po prawej stro-
nie Marcinkowski to wzmiankowany powyżej Czesław? Wymieniony także 
Grala – o ile nie przeoczyłem – w książce się nie pojawia. W dostępnych pod 
ręką opracowaniach dotyczących Leszna osób tych nie odnalazłem, co suge-
ruje, że do pierwszego garnituru urzędników nie należeli.

Autor na ogół wychodzi obronną ręką z sytuacji spowodowanych obec-
nością na zdjęciu większej liczby osób. Stara się respektować fundamentalne 
reguły oraz wymóg, aby ilustracja zawierała cztery podstawowe elementy: 
co, kto, gdzie i kiedy. Niektóre z tych danych można pominąć, jeśli wynika to 
z treści zdjęcia. Dlaczego jednak dobrze widoczne osoby (9, de facto 8, bo jed-
na jest zasłonięta), sfotografowane z okazji upamiętnienia oddania do użytku 
drogi powiatowej Kłoda – Moraczewo – Pomykowo, nie zostały uwiecznione 
przez podanie ich danych personalnych, tak jak czyniono to w odniesieniu do 
wielu zdjęć pokazujących jeszcze liczniejsze gremia?

Interesującym elementem książki jest jej okładka – dobrze odwzorowu-
jąca charakter edycji. Wewnętrzne strony okładki to mapy powiatu: z jednej 
strony terytorium z końca XIX wieku, z drugiej zaś jego współczesny kształt. 
Wyborna oferta dla dociekliwych. Na ostatniej stronie tekstu zamieszczono 
dwa interesujące zestawienia. Pierwsze dotyczy zmian liczby ludności powia-
tu w omawianym czasie (wprowadzanie danych z miastem Lesznem lub bez 
niego niepotrzebnie zaciemnia obraz), drugie to wykres dotyczący budżetu za 
ostatnie kilkanaście lat. Jest on bardzo pouczający nie tylko w liczbach bez-
względnych, ale także sugestywny w sensie wizualnym. Dochody i wydatki 
powiatu w 2017 roku były większe niż zsumowane pozycje za lata 2000–2005. 
W liczbach bezwzględnych boję się podać, bo nie wiem czy chodzi o tysiące, 
miliony, miliardy z przecinkiem czy bez przecinka. W każdym razie przyrost 
w 2017 roku w stosunku do roku poprzedniego wyniósł około 25%. To robi 
wrażenie i jest dobrze widoczne na dwukolorowym wykresie. 

Podobne niedoskonałości nie mogą ważyć na ocenie generalnie starannej 
pod względem faktograficznym książki. Dane w niej zamieszczone mogą i mają 
zachęcić do nadsyłania, czy to do autora, urzędu, a zwłaszcza do Archiwum 
Państwowego w Lesznie wszelkich uwag i uzupełnień. Taka współpraca może 
przynieść tylko korzyści wszystkim zainteresowanym w rzetelnym odwzoro-
waniu jednego z wielu fragmentów historii miasta i powiatu leszczyńskiego.

Stanisław Sierpowski



310 Jakub Piwoński 

DZIŚ POWSTANIE. OPOWIEŚĆ GRAFICZNA 
O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM, 

SCEN. WITOLD TKACZYK, 
RYS. TOMASZ TOMASZEWSKI 
(POZNAŃ 2018, SS. 64, ANEKS)

Od czasu gdy słynny tytuł Maus. 
Opowieść ocalałego Arta Spiegelma-
na zdobył Nagrodę Pulitzera w 1992 
roku, można zauważyć, że twórcy 
komiksu coraz częściej decydują się 
wzbogacić fikcję o elementy auten-
tycznej historii. Cel jest w tym wy-
padku oczywisty, bo edukacyjny. Pod 
postacią atrakcyjnej formy scenarzy-
sta przytacza trudne w odbierze kar-
ty historii, tłumacząc ich znaczenie 
nowemu pokoleniu odbiorców. Choć 
obok filmu od zawsze stanowi najpo-
pularniejszą dziedzinę sztuki, komiks 
przez lata zmagał się z piętnem kiczu 
i był traktowany jako synonim dru-
gorzędności i prymitywu1. Szczegól-
nie w Polsce, gdzie jeszcze w latach 
siedemdziesiątych określano go mia-

nem „grzyba na organizmie współczesnej sztuki”2. Dziś świadomość wartości 
komiksu jest wśród badaczy kultury znacznie większa, przez co dylematy do-
tyczące tego, czy komiks jest sztuką, czy nie, nie stanowią zarzewia dyskusji. 
Medium to coraz częściej bowiem służy do podejmowania ważnych w intere-
sie społecznym tematów, będąc np. kolejnym, unikalnym nośnikiem wiedzy 
o naszej historii.

Na przestrzeni lat zostało wydanych kilka interesujących pozycji komik-
sowych przytaczających wycinki z historii Polski. Pojawiły się np. publikacje 
poświęcone bitwie pod Monte Casino czy też Powstaniu Warszawskiemu. Jed-
ną z najbardziej interesujących pozycji są według mnie Epizody z Auschwitz 
wydane w 2009 roku. To oparte na faktach fabuły przytaczające prawdziwe 
historie osób więzionych w obozie zagłady. Za sprawą realistycznej kompo-
zycji rysunkowej i odważnej treści Epizody stanowią jednocześnie chlubny 

1 K.T. Toeplitz, Sztuka komiksu, Warszawa 1985, s. 6.
2 Wypowiedź w programie Telewizji Polskiej Trybunał wyobraźni poświęconym komiksowi, 
nadanym w 1977 roku.

Jakub Piwoński
Dziś powstanie. Opowieść Graficzna o Powstaniu Wielkopolskim
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dowód na to, że dziś nie istnieje temat, który nie mógłby zostać przerobiony 
na opowieść obrazkową.

Z tego samego założenia musieli wyjść twórcy komiksu Dziś powstanie. 
Opowieść graficzna o Powstaniu Wielkopolskim opublikowanego nakładem 
wydawnictwa Media Rodzina w 2018 roku. Witold Tkaczyk, autor scenariu-
sza, i Tomasz Tomaszewski, odpowiedzialny za rysunek, mieli bardzo ambit-
ny cel: wykorzystując pamięć o zwycięskim zrywie Wielkopolan, chcieli po-
wołać historię przeznaczoną dla młodszych odbiorców, w przystępny sposób 
wyjaśniającą ideę, jaka przyświecała temu wydarzeniu. Okazja pojawiła się 
do tego niebagatelna – w 2018 roku Polska obchodziła okrągłą rocznicę odzy-
skania niepodległości. Był to także rok, w którym minęło dokładnie sto lat od 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego, zainicjowanego 27 grudnia 1918 roku. 
Lepszego momentu na to, by tę niezwykle cenną historię pokazać w całkowi-
cie nowym opakowaniu, autorzy wymarzyć sobie nie mogli.

Czy jednak sprostali zadaniu? Patrząc obiektywnie – tak. Dziś powstanie 
dysponuje licznymi trudnymi do podważenia atutami świadczącymi o ponad-
przeciętnej wartości tego komiksu. Jednym z nich jest to, że bardzo precyzyj-
nie została w nim określona grupa odbiorców. Czytając tę historię, nie da się 
ukryć, że została ona celowo zbanalizowana – co widać zarówno na poziomie 
humorystycznej tonacji, jak i rysunku – by trafić do zasobów pojęciowych 
i wrażliwości estetycznej przeciętnego nastolatka. Choć odbierając komiks 
przez pryzmat wiedzy historycznej, ma się wrażenie, że całość jest pełna ko-
munałów, to jednak z punktu widzenia edukacyjnego ta prostota mogła okazać 
się dla twórców złotym środkiem do osiągnięcia swego celu.

Historia rozpoczyna się jak najlepsze kino familijne, by z czasem przeisto-
czyć się w wartką przygodę, przypominającą amerykański western. Pozna-
jemy wiekowego mężczyznę, którego w dniu urodzin odwiedzają prawnuki. 
Bohater zaprasza ich do wysłuchania wspomnień z przeszłości. Przytacza im 
losy swych przodków, Antka i Ferdka, chłopców wciągniętych w wir wyda-
rzeń dziejących się w Wielkopolsce na przełomie 2018 i 2019 roku, zaini-
cjowanych przyjazdem Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania. Odbiorca 
komiksu szybko przejmuję rolę bohaterów tej historii, stając się obserwatorem 
przełomowego w swych skutkach zrywu. Autorzy wykorzystali wszelkie do-
stępne środki stylistyczne umożliwiające przekazanie jak największej porcji 
wiedzy. Zarówno następujący mniej więcej w połowie historii „senny” prze-
rywnik, jak i wszelkie dyskusje odbywające się w obszarze przebywania bo-
haterów miały na celu (jak się domyślam) rozbudowanie kontekstu historycz-
nego i zawarcie większej liczby istotnych informacji. Z kolei całość publikacji 
wzbogacona została o czterostronicowy aneks, nakreślający dokładnie histo-
rię Powstania Wielkopolskiego 1918–1919. W domyśle służyć ma on przede 
wszystkim odbiorcom chcącym poszerzyć swoją wiedzę historyczną.

Można ubolewać, że fabuła jest na tyle krótka, iż, siłą rzeczy, nie zdo-
łała przedstawić innych ciekawych wydarzeń oraz postaci związanych ze 
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zwycięskim zrywem. Najbardziej ciekawi mnie, jak w formie obrazkowej 
wypadłoby przedstawienie brawurowej akcji wykradzenia broni z magazy-
nów niemieckich przez członków kościańskiej Rezerwy Skautowej, co miało 
miejsce w nocy z 29 na 30 grudnia. Według mnie, taki punkt wyjścia paso-
wałby do dynamizmu i plastyki komiksu. Przykładów intrygujących, war-
tych przytoczenia wątków byłoby jeszcze kilka, aczkolwiek jestem w stanie 
zrozumieć, że Witold Tkaczyk z pewnością miał ogromny dylemat podczas 
selekcji materiału historycznego, na którym oparł swój scenariusz, i doboru 
wydarzeń do wcześniej skonstruowanego szablonu fabularnego. Miałbym jed-
nak do twórców jedną uwagę natury kulturoznawczej. Założeniem publikacji, 
jak już wspominałem, było przełożenie ważnych wydarzeń historycznych na 
język komiksu. Pojawia się w nim jednak pewna niekonsekwencja, płynąca 
z sugestii twórców. Publikacja, będąca tworem kultury popularnej, deprecjo-
nuje inne dokonania tejże kultury. Mam tu na myśli początkowe fragmenty, 
w których jeden z bohaterów, tuż przed rozpoczęciem gawędy o Powstaniu 
Wielkopolskim, kieruje do dzieci słowne zapewnienie, że opowieść jest lep-
sza niż wszystkie historie o superbohaterach i gry komputerowe razem wzięte 
(nie jest to dokładny cytat, ale tak można to zrozumieć). Trudno nie dostrzec 
w tym subtelnym (acz uszczypliwym) nawiązaniu dawki ignorancji, wyrażo-
nej względem treści i mediów mających w obecnych czasach wysoki poziom 
oddziaływania, zwłaszcza u najmłodszego odbiorcy. Rolą edukatora nie jest 
zaniżanie wartości jednego medium na rzecz drugiego, a raczej doprowa-
dzanie do sytuacji twórczego wykorzystania potencjału tkwiącego po jednej 
i drugiej stronie. Przytoczony komentarz włożony w usta jednego z bohate-
rów brzmi tym dziwniej, gdy jest umieszczony w komiksie – tworze kultury 
popularnej oraz gdy weźmie się pod uwagę, że stoi za nim jeden z autorów 
czasopisma „AQQ”, swego czasu jednego z najbardziej znanych wydawnictw 
komiksowych w Polsce.

Reasumując, komiks Dziś powstanie pozostaje w moich oczach udaną 
i potrzebną publikacją, niesioną wiatrem istotnej, z punktu widzenia edukacyj-
nego, misji. Autorzy z zadania wywiązali się dobrze. Praca zwraca uwagę na 
bardzo ważne wydarzenie w historii nie tylko Wielkopolski, ale Polski w ogó-
le. Za sprawą stworzenia możliwości pójścia śladem uczestników pamiętnych 
wydarzeń komiks jest w stanie zainteresować młodego czytelnika na tyle, by 
po zakończonej przygodzie kontynuował ją, wertując stosowne publikacje hi-
storyczne. A to krok ku podtrzymaniu pamięci o powstańcach.

Jakub Piwoński
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BARBARA RATAJEWSKA, POLSCY MIESZKAŃCY 
POWIATU WSCHOWSKIEGO W WALCE O ZACHOWANIE 

NARODOWEJ TOŻSAMOŚCI W PIERWSZEJ POŁOWIE 
XX W. (LESZNO 2018, SS. 138, IL., WYKRESY, TABELE)

Odnotowujemy bardzo duże za-
interesowanie przypadającą właśnie 
setną rocznicą odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Znaczenie tego 
faktu dla istnienia narodu polskiego 
jest nie do przecenienia. Towarzy-
szyć mu musi fundamentalne pytanie 
dotyczące postaw, ale i ofiar osób 
stosunkowo, tzn. proporcjonalnie, 
nielicznych, które swym zachowa-
niem, zaangażowaniem zachęcały 
do filopolskiej aktywności sąsia-
dów – bliższych i dalszych. Temu 
zagadnieniu właśnie, ogólnie rzecz 
ujmując, poświęcona jest omawiana 
książka. We wstępie do niej dr Elż-
bieta Olender, dyrektor Archiwum 
Państwowego w Lesznie, podkreśla 
zasługi badawcze autorki, która z po-
wodzeniem zajmuje się historią Wschowy i ziemi wschowskiej. Tej krótkiej 
prezentacji – częściowo powtórzonej w przedmowie – towarzyszą gratulacje 
i podziękowania wszystkim tym, których pomoc przyczyniła się do powstania 
pracy. Można uzupełnić te słowa uwagą, że Wschowa pod względem publi-
kacji przeżywa dobry czas. Jak zwykle jest to splot wielu czynników, przede 
wszystkim o charakterze organizacyjnym. Jednak dzięki kilku osobom owe 
względy organizacyjne dają pozytywne efekty w postaci poważnego dorobku. 
Odnosi się to zarówno do monografii pojedynczych autorów, ale także prac 
zbiorowych. Są one pokłosiem cyklicznie organizowanych konferencji sku-
piających historyków z różnych ośrodków akademickich, wspieranych przez 
miejscowych regionalistów. Barbara Ratajewska jest autorem ważnych dla 
regionalistyki wschowskiej książek i kilku artykułów powstałych w ostatnich 
kilkunastu latach. Trzeba zauważyć, że podjętą w omawianej książce tematy-
ką zajmuje się od kilku lat. 

Klasyczny układ treści nie wzbudza zastrzeżeń. Całość podzielono na 
siedem rozdziałów. Książkę zamyka kilkadziesiąt not biograficznych. Tekst 
zajmuje około dwie trzecie książki; pozostała część to suplementarne mate-
riały ikonograficzne oraz kilkustronicowa bibliografia. Książka bliższa jest 

Stanisław Sierpowski
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edycji o charakterze albumowym, w formie i treści zbliżona do opracowania 
popularnonaukowego, adresowana do szerokiego odbiorcy. Jest to jej walor 
godny podkreślenia. Praca, dobrze osadzona w materiale i badaniach szcze-
gółowych, pokazuje też elementy życia codziennego. Doniosłą rolę w tym 
wypadku odgrywają właśnie liczne zdjęcia i różnorodny materiał ikonogra-
ficzny – w większości dotąd nieznany. Wszystko to razem wzięte uzasadnia 
przekonanie, że książka będzie dobrze odebrana przez środowisko, dla które-
go przede wszystkim powstała. 

Do walorów opracowania zaliczyć należy pokazanie roli księży i two-
rzonych przy ich udziale organizacji o charakterze religijnym, ale z mocnym 
zaznaczeniem działalności narodowej. Trudno zresztą wyobrazić sobie funk-
cjonowanie w ówczesnym środowisku wiejskim czy małomiasteczkowym ja-
kiejkolwiek organizacji o charakterze społecznym czy edukacyjnym bez istot-
nego, nierzadko wiodącego udziału duchownych – różnych zresztą wyznań 
obecnych na ziemi wschowskiej. Bodaj najsilniej problem ten uwidocznił się 
przy omawianiu strajków szkolnych lat 1906–1907 przeciwko wprowadzaniu 
religii w języku niemieckim. Narodowościowy, a zatem i polityczny charakter 
tych manifestacji wiąże słusznie autorka z przewagą lub przynajmniej równo-
wagą żywiołu polskiego na danym terenie. 

Mniej chętnie i mniej wyraźnie za to dostrzega, że katolicka ludność nie-
miecka z natury rzeczy była w opozycji wobec proponowanych przez Pola-
ków zmian, oczekiwań, coraz częściej żądań. Nie da się zapominać, że ka-
tolicy, którzy modlili się w języku niemieckim, czuli się równoprawnymi 
gospodarzami, byli u siebie, bo mieszkali w danej miejscowości nierzadko 
od pokoleń – z dziada pradziada. Ich łączność z tą ziemią, ich przywiązanie 
do tronu, do sukcesów pruskiego państwa, do Wilusia, często w ogóle do ce-
sarstwa powstałego przecież na ich oczach nie mogą być ignorowane, nawet 
wówczas, kiedy zajmujemy się tylko działalnością patriotyczną Polaków. Nie 
znajdowali się oni przecież w społecznej próżni, byli skazani na jakąś formę 
wzajemnej tolerancji, nierzadko zależności, czy to gospodarczej, terytorialnej, 
a i religijnej przecież – kościoła, księdza służącego wszystkim itd. Jakkolwiek 
by to brzmiało, Niemcy mieli także prawo do swojego patriotyzmu. Stając 
w kontrze do żądań i oczekiwań Polaków, zabiegali, nierzadko walczyli o po-
zostanie pod administracją pruską, swoją administracją, ze swoim dominują-
cym językiem, z przywilejami o charakterze administracyjnym, edukacyjnym, 
każdym innym. Zatem do przytoczonej w książce opinii Jana Metelskiego, 
że Niemcy godzili się z możliwym powrotem ziemi wschowskiej do państwa 
polskiego i obiecywali, że jeżeli wojsko polskie wkroczy do Wschowy, to 
oni poddadzą miasto, autorka dodała słowo „ponoć”, którego nie ma w rela-
cji opublikowanej w „Panoramie Leszczyńskiej” w 1988 roku, acz spisanej 
w roku 1922. Zrobiłbym podobnie albo w ogóle tę uwagę pominął. Wcale nie 
musi to oznaczać, że podobnych wypowiedzi indywidualnych osób nie było, 
może jeszcze w konfidencjonalnej formie.
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Natłok badań archiwalnych i materiałów z pierwszej ręki nieco uśpił Bar-
barę Ratajewską lub zniechęcił do sięgnięcia po prasę z epoki. Niektóre wąt-
pliwości – chociażby pytanie o to, czy były we Wschowie dwa wiece ludności 
polskiej (s. 59) – może zostałyby rozwiane. Trudno wyrokować, ile nowego 
materiału znajduje się w bardzo cennej dla całej książki części o udziale i roli 
wschowian w Powstaniu Wielkopolskim. Przytoczona literatura koncentruje 
się na sprawach regionalnych i lokalnych, a najważniejszym opracowaniem 
zdaje się broszura wydana z okazji 90. rocznicy wybuchu powstania. Nie jest 
to zabieg podnoszący walor omawianej książki, mającej ambicje, o których 
napisano wyżej. Nie pokuszę się też o krytykę dotychczasowych przekazów, 
głównie wspomnień, dotyczących przygotowań prowadzonych we Wschowie 
do ewentualnego opanowania miasta przez Polaków. Autorka wzmiankuje 
o tym na stronie 63, powołując się na opracowanie Józefa Stępczaka1. Jeśli 
owe przygotowania miały wyglądać tak, jak przedstawia się na stronie na-
stępnej – gdzie jest fragment o magazynie amunicji, który został „przemyślnie 
umieszczony w dolnej półce stołu kuchennego” oraz o puszkach ukrytych pod 
pierzyną babci leżącej w łóżku – to ich zakres staje się bardzo plastyczny. 
Podobne wrażenie może odnieść czytelnik, analizując informacje, że „istniał 
plan opanowania Wschowy przez Polaków w czwartek 9 stycznia 1919 r., kie-
dy to zamierzano wjechać do miasta pod pretekstem przybycia na odbywający 
się w tym dniu targ” (s. 63). Żadnych szczegółów planu jednak nie podano, 
bo nie wspomnieli o nich autorzy relacji, na których tę informację oparto. 
Łączenie niepowodzenia z akcją Grenzschutzu nie jest jednoznaczne, skoro 
aresztowania i przeszukania w domach aktywnych Polaków we Wschowie 
rozpoczęto już dwa dni wcześniej, a w terenie – w Bukówcu Górnym i Wło-
szakowicach – nawet jeszcze wcześniej, bo 6 stycznia. Jednakże ważna jest 
uwaga, że istotną, nawet decydującą rolę w ukształtowaniu się granicy polsko-
niemieckiej na tym terenie odegrała czynna walka. Dzięki niej obecna gmina 
Włoszakowice oraz część gminy Wijewo zostały włączone w traktacie wer-
salskim w granice powiatu leszczyńskiego, czyli państwa polskiego. Polacy 
zamieszkujący północne rejony powiatu wschowskiego kontynuowali zabiegi 
o zmianę decyzji konferencji pokojowej, bo np. Brenno znalazło się w gra-
nicach Polski, ale sąsiednie Wijewo – niemal w całości polskie – pozostało 
po stronie niemieckiej. Protesty miały zasięg mocno osadzony w aktywności 
społecznej mieszkańców i jego przedstawicieli. Interweniowano w Poznaniu, 
Warszawie, odwoływano się do międzynarodowej opinii publicznej, nawiązy-
wano do wcześniejszej deklaracji, oczekiwań, a nawet żądań. 

W omawianej publikacji nie udało się niestety uniknąć usterek. W dodat-
kowym materiale informacyjnym na stronie 112 znajduje się pismo Magistratu 
do wojewody w Poznaniu w sprawie wyboru Jana Metelskiego z Leszna do 

1 J. Stępczak, Lata 1918–1920 w północno-zachodnim rejonie powiatu wschowskiego, „Rocznik 
Lubuski” 1959, t. 1.
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KRZYSZTOF M. KAŹMIERCZAK,  
ROZSTRZELANI ZA URATOWANIE KOBIETY  
(CZERWONAK 2018, SS. 246, FOT., INDEKS) 

Nakładem wydawnictwa Vesper ukazała się praca Krzysztofa Kaźmiercza-
ka. Jest ona owocem czternastu lat poszukiwań i analiz dokumentów dotyczą-
cych wydarzenia, jakie miało miejsce w Lesznie w maju 1947 roku. Wówczas 
grupa polskich żołnierzy z miejscowego garnizonu dokonała próby odbicia 
kobiety, rzekomo więzionej przez eskortujących ją żołnierzy radzieckich. 
Finał potyczki, jaka miała miejsce na leszczyńskim dworcu w nocy z 27 na 
28 maja 1947 roku, był dla jej polskich uczestników tragiczny, gdyż wielu 
z nich swoją interwencję przypłaciło życiem lub wieloletnim więzieniem.

Książka Rozstrzelani za uratowanie kobiety nie jest monografią naukową, 
to książka reporterska. Autor jest dziennikarzem, doświadczonym publicystą 
i uznał, że taka koncepcja pracy pozwoli na większe upowszechnienie jej tre-
ści. Krzysztof Kaźmierczak czytelnikom może być znany za sprawą książek 
Tajne spec. znaczenia1 czy Sprawa Ziętary2, opublikowanych przez wydaw-
nictwo Zysk i S-ka. Jest również autorem licznych artykułów poświęconych 
tematom historycznym. 

1 Zob. K. Kaźmierczak, Tajne spec. znaczenia, Poznań 2009. 
2 Zob. tenże, Sprawa Ziętary. Zbrodnia i klęska państwa, Poznań 2015.

Maciej Kościuszko

Rady Miejskiej. Napisano tam m.in., że Metelski – jako mieszkaniec Wscho-
wy – został w styczniu 1919 roku posądzony przez władze niemieckie o zdra-
dę stanu i aresztowany, „wraz z żoną przesiedział kilka miesięcy w areszcie 
śledczym, a następnie do połowy sierpnia w obozie internowanych Polaków 
w Żaganiu”. W tekście tego fragmentu nie znalazłem. Ponadto prosiło się 
o komentarz do owych kilku miesięcy pobytu w areszcie wraz z żoną i ze-
stawienie obecnych zresztą w książce dat. Na s. 64 czytamy „Jan Metelski 
w swoich wspomnieniach pisał, że w marcu i kwietniu 1919 r. wschowia-
nie i wielu innych wrócili do swych domów”. Podany przykład wskazuje, że 
informacje pozyskiwane nie tylko ze wspomnień, wywiadów, nagrań i tym 
podobnych źródeł podlegają zawsze wszechstronnej krytyce. Dotyczy to tak-
że dokumentów pisanych, którym a priori wiary dawać nie można. Wiedzą 
o tym i nie zapominają zawodowi historycy, niezależnie od materii i spraw, 
o których mówią i piszą.

Stanisław Sierpowski
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Inspiracją do podjęcia badań 
przez autora były ustalenia Walde-
mara Handkego3 i Rafała Kościań-
skiego4. W latach 2004–2005 opu-
blikowali artykuły dotyczące ich 
wyników badań w sprawie procesu 
sądowego, jaki miał miejsce po fe-
ralnej potyczce z maja 1947 roku. Na 
ich podstawie autor podjął się dal-
szych poszukiwań, których efektem 
jest opublikowana książka. Krzysz-
tof Kaźmierczak głos w sprawie za-
brał niewiele później. Jednym z jego 
pierwszych tekstów poświęconych 
tej kwestii był dodatek, jaki ukazał 
się na łamach dziennika „Polska – 
Głos Wielkopolski”5. Choć na końcu 
pracy nie ma bibliografii, a tekstu 
nie opatrzono aparatem krytycznym, 
uważna lektura nie pozostawia wąt-
pliwości, że autor korzystał z wielu materiałów archiwalnych. Nietrudno rów-
nież dostrzec, że poczynione ustalenia nie są efektem domysłów, lecz skrupu-
latnej analizy dokumentów archiwalnych. Sam autor to podkreśla: „wszystkie 
cytaty pochodzą z dokumentów i podane są w oryginalnej pisowni”6; „w do-
kumentacji pracy znalazłem […]7”; „wielokrotnie analizowałem szkic […] na 
dodatek do akt nie załączono jego oryginału […]8” itp. Ponadto, nie sposób 
odmówić autorowi inwencji w poszukiwaniach, co również często podkreśla, 
wskazując, gdzie i jak dociekał prawdy o wydarzeniach z 1947 roku. Na po-
trzeby swoich ustaleń wykorzystał archiwalia zgromadzone w zasobach In-
stytutu Pamięci Narodowej, Centralnym Archiwum Wojskowym oraz Archi-
wach Państwowych w Poznaniu i Lesznie. Swoją analizę wzbogacił o wyniki 
ustaleń szefa Polskiej Misji Katolickiej oraz poszukiwań w urzędach stanu 
cywilnego w Lublinie i Lesznie. Opisuje, jak docierał do pamiątek rodzinnych 
czy dokumentów, które w archiwach były niedostępne. 

3 Zob. W. Handke, Mord sądowy – proces pokazowy w koszarach w Lesznie w 1947 r., „Grot – 
Zeszyty Historyczne Poświęcone Historii Wojska i Walk o Niepodległość” 2004, nr 18/19.
4 Zob. R. Kościański, W sprawie morderstwa sądowego w Lesznie w maju 1947 r., „Grot – Ze-
szyty Historyczne Poświęcone Historii Wojska i Walk o Niepodległość” 2005, nr 23.
5 K. Kaźmierczak, Ściśle tajne – nieznane fakty z historii Wielkopolski, dodatek do dziennika 
„Polska – Głos Wielkopolski” 2009, nr 94 (438), s. 19-26.
6 K. Kaźmierczak, Rozstrzelani za uratowanie kobiety, Czerwonak 2018, s. 14.
7 Tamże, s. 69.
8 Tamże, s. 78-79.
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Praca składa się z dwóch części ułożonych chronologicznie, łącznie liczy 
246 stron. Pierwsza część dotyczy wydarzeń z 1947 roku z uwzględnieniem 
okoliczności, w jakich do nich doszło. Uwagę autor poświęcił również ich 
konsekwencjom. Obszernie opisuje bieg zdarzeń, wskazując na towarzyszą-
ce im niedomówienia czy trudności, postawy ludzi, które zarówno wówczas, 
jak i dziś z pewnością nie byłyby oczywiste. W drugiej części odnosi się do 
dalszych losów bohaterów i antybohaterów, jak również do kwestii upamięt-
nienia opisywanych wydarzeń. W tym sensie praca nie odnosi się wyłącznie 
do 1947 roku, ale dalej, do czasów współczesnych. Krzysztof Kaźmierczak 
omawia także, co wzbudziło jego zainteresowanie w badanych dokumentach 
i na jakiej podstawie formułował swoje wnioski. Książka wzbogacona jest 
o zdjęcia przedstawiające ważniejsze osoby w niej wymieniane, jak również 
istotniejsze analizowane dokumenty. Na końcu dołączono indeks nazwisk. 

Przy podejmowaniu tak wielowątkowego zagadnienia niestety nie uda-
ło się uniknąć drobnych błędów. Pierwszym jest stwierdzenie, że potyczka 
z 1947 roku, w formie, w jakiej przeszła do historii, nie miała precedensu. Na 
uwagę zasługuje szczególnie następujący fragment: „Nigdy dotąd nie doszło 
jednak w miejscu publicznym do zorganizowanego, solidarnego wystąpienia 
przedstawicieli polskich instytucji państwowych przeciwko Sowietom”9. Nie 
jest to prawdą. Do wymian ognia pomiędzy polskimi służbami a wojskiem ra-
dzieckim, zarówno ze skutkiem śmiertelnym, jak i bez, dochodziło wiele razy 
na obszarze Wielkopolski w 1945 roku10. Niezależnie od skali, w powojen-
nej Polsce podobne zdarzenia mieściły się raczej w kategorii bardzo rzadkich 
incydentów, jednak w żadnym razie nie były one formą oficjalnych działań 
rządu polskiego czy naczelnych władz polskich służb mundurowych i wła-
śnie dlatego rozumiano je jako incydentalne, będące efektem nieautoryzowa-
nych działań konkretnych osób. I dlatego uczestników tych wydarzeń spotkał 
podobne, a nie inny los. Pamiętajmy, że w tamtym czasie takie zachowania 
były bardzo niebezpieczne, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę oko-
liczności polityczne. Drugą nieścisłością wartą sprostowania jest fragment, 
w którym autor pisze o NKWD11 jako tajnej formacji12 formalnie istniejącej 
do 1946 roku. Nie ulega wątpliwości, że słuszne jest stwierdzenie, iż wówczas 

9 Tamże, s. 41.
10 Śladów takich wydarzeń można doszukiwać się chociażby w zespołach archiwalnych zdepo-
nowanych w Instytucie Pamięci Narodowej w Poznaniu. Na przykład: Wojewódzki Urząd Spraw 
Wewnętrznych w Poznaniu [1945] 1983–1990 lub Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej 
w Poznaniu 1945–1954. Informacje można znaleźć również w zdeponowanym w Archiwum 
Państwowym w Poznaniu zespole archiwalnym Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej w Poznaniu.
11 Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (NKWD) wchodził w skład Rady Komisarzy Lu-
dowych. Pod tą nazwą formalnie istniał w latach 1917–1946. Instytucja ta miała bardzo szerokie 
kompetencje dotyczące ochrony pogranicza, kontrwywiadu, wywiadu cywilnego, więziennic-
twa, działań policyjnych oraz sądownictwa doraźnego.
12 K. Kaźmierczak, Rozstrzelani…, s. 60.
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kompetencje tej jednostki przejęło radzieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych (MWD13). Jednak ani organa NKWD, ani MWD nie były formacjami 
tajnymi. Były to oficjalne instytucje państwa radzieckiego, które faktycznie 
nie cieszyły się popularnością – jak słusznie autor zauważa. Poza rzadkimi 
przypadkami literówek praca nie zawiera większych błędów. Te przedstawio-
ne powyżej w praktyce są niedostrzegalne dla osób niebędących profesjonal-
nymi badaczami, więc z uwagi na formę i koncepcję pracy nie stanowią jej 
istotnego mankamentu.

Podsumowując, można stwierdzić, że praca Krzysztofa Kaźmierczaka jest 
warta uwagi szerszego grona czytelników. Jest to książka dojrzała koncep-
cyjnie i, co najważniejsze, bardzo interesująca. Tematyka w niej opisywana 
z pewnością będzie zajmująca zarówno dla regionalistów, jak i fascynatów 
historii. Autor swoje rozważania przedstawił w ciekawy i przystępny sposób. 
Śledztwo dziennikarskie, na kanwie którego powstała książka, doskonale wpi-
suje się w zawiłe meandry wydarzeń sprzed ponad siedemdziesięciu lat. Inny-
mi słowy, można by stwierdzić, że autor napisał trzymający w napięciu krymi-
nał, choć przykre jest, że scenariusz do niego podyktowało życie. Sama idea 
upamiętnienia wydarzeń opisanych w książce zasługuje na pochwałę, lecz 
wyciągnięcie wniosków z nich z całą pewnością należy do czytelników. Warto 
bowiem po lekturze zadać sobie kilka pytań odnośnie do zawartych w niej in-
formacji. Czy dowódca plutonu alarmowego słusznie ryzykował życie swoich 
podwładnych? Czy szlachetne intencje, jakimi się kierował, były oparte na re-
alnych przesłankach? Czy dostrzegał, jakie niebezpieczeństwo może zagrażać 
jemu i podległym mu żołnierzom? Dziś udzielenie odpowiedzi na podobne 
pytania może nam się wydawać łatwe. Autor swoją książką w pewnym sensie 
otworzył dyskusję o przeszłości, w której warto wziąć udział.

Maciej Kościuszko

13 W literaturze, zamiast polskiego odpowiednika, jakim mogłoby być w dosłownym tłuma-
czeniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW), stosuje się rosyjski skrót oznaczający 
Министерство внутренних дел.
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LUDZIE I CZASY. LESZNO WE WSPOMNIENIACH 
MIESZKAŃCÓW, OPRAC. RED. BARBARA 
GŁOWINKOWSKA (LESZNO 2018, SS. 247)

Każde przedsięwzięcie wydawni-
cze, którego tworzywem jest wspo-
minanie przeszłości, budzi naturalne 
zainteresowanie. Stąd popularność 
literatury faktu, wspomnień i pamięt-
ników. Czytelnik odkrywa podczas 
lektury rzeczywistość mu nieznaną, 
a jeśli nawet bliską – to wówczas ma 
okazję do konfrontacji własnej pamię-
ci z cudzym sposobem widzenia rze-
czy i spraw. A przecież Ludzie i czasy. 
Leszno we wspomnieniach mieszkań-
ców nie tylko jest zbiorem na wskroś 
osobistym. Z kart książki wyłania 
się bowiem miasto, które staje się jej 
głównym bohaterem. Leszno widzia-
ne jest tutaj przez pryzmat zazwyczaj 
bardzo indywidualnych losów ludz-
kich, niekiedy także bardzo wzrusza-

jących. Te właśnie wspomnienia oraz serdeczne myśli pięćdziesiąt dwie osoby 
powierzyły ośmiorgu dziennikarzom i regionalistom, którzy ich słowa spisali. 
Dwie z tych osób obyły się bez pośrednictwa redaktorów. 

Formuła, jaką przyjęli twórcy książki, jest prosta. Pozostawili autorom 
względną swobodę w wyborze głównych wątków i rozłożeniu akcentów. 
Znajdują się więc w Ludziach i czasach zarówno te, które kładą nacisk na sfe-
rę rodzinną (m.in. Krystyna Grys, Krystyna Kuczkowska, Agnieszka Ruks), 
jak i takie, które osobiste losy wplatają w szerszą panoramę Leszna wraz 
z przemianami będącymi udziałem tego miasta (to głównie samorządowcy 
i działacze społeczni). W każdym jednak fragmencie książka, wydana stara-
niem Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego, ma duże walory poznaw-
cze. Najdawniejsze wspomnienia sięgają lat trzydziestych ubiegłego wieku. 
Leszno wówczas – jak zaznacza Janina Małgorzata Halec we wstępie – liczyło 
trzykrotnie mniej mieszkańców niż obecnie. We wschodniej części miasta od 
ul. Dąbrowskiego ku Karczmie Borowej rozciągały się pola uprawiane przez 
leszczyńskich rolników, a Zatorze to parę ulic przechodzących w pojedyncze 
zabudowania rozsiane wśród pól w stronę Święciechowy. 

Wśród autorów wspomnień znaleźli się przedsiębiorcy, rzemieślnicy i han-
dlowcy (m.in. Aleksander Florczak, Franciszek Halec, Albin Matyaszczyk, 

Ryszard Biberstajn



 Ludzie i czasy. Leszno we wspomnieniach mieszkańców... 321

Agnieszka Ruks, Andrzej Stróżyk, Andrzej Więckowiak), lekarze (m.in. Jerzy 
Młynarczyk, Anna Ptasik, Bolesław Szudejko, Edmund Waszyński), nauczy-
ciele (m.in. Tadeusz Feliczak, Stanisław Jędraś, Alojzy Konior, Zbigniew Mo-
cek), ludzie kultury i artyści (m.in. Edward Baldys, Zenon Baliński, Krystyna 
Grys, Lech Niedźwiedziński, Marzanna Skrzypczak-Mizgalska), duchowni (ks. 
prałat Jan Majchrzak), działacze samorządowi i sportowi (Tadeusz Cegielski, 
Adela Dankowska, Tomasz Malepszy, Jan Nowicki, Edward Szczucki) – nie 
sposób wymienić wszystkich. Wypowiedzi poszczególnych osób uzupełnione 
zostały zdjęciami pochodzącymi ze zbiorów ich autorów. Niektóre z nich mają 
charakter dziś unikalny, przedstawiają ludzi, którzy już odeszli i miejsca, jakich 
już nie ma, np. widok ulicy A. Krzyckiego z połowy XX wieku. Leszno w Lu-
dziach i czasach opisane jest nie tylko słowem, lecz także malowane kolora-
mi. W latach 2000–2013 Izabela Topczewska organizowała plenery malarskie, 
z których część obrazów została zreprodukowana i pomieszczona w książce, 
stanowiąc cenny dodatek. Plastycy wywodzą się zresztą nie tylko z regionu 
leszczyńskiego. Także z Wolsztyna, Poznania, Wrocławia i ze Szczecina. 

Ludzie i czasy to kolejna pozycja o Lesznie i jego mieszkańcach. Biblio-
grafia przedmiotowa miasta, acz ciągle szczupła, jednak sukcesywnie się po-
szerza. Obok liczniejszych wydawnictw albumowych i okolicznościowych są 
przecież i literackie, by przypomnieć tu choćby z ostatnich lat tomy poetyckie 
Adama Koniora i Krystyny Grys, z 1995 roku wspomnieniową opowieść Ten 
piękny dzionek Teodora Krupkowskiego czy całkiem niedawne Bartłomieja 
Sipińskiego Gołębie nad Lesznem. Książka Ludzie i czasy różnią się od wy-
mienionych swoim charakterem i formułą, stanowiąc coś, co z grubsza nazwać 
można literaturą faktu. Trzeba jednak przyznać, że i tutaj dopuścić należy po-
dejrzenie o autokreację rozmówców. Wszak dawne Leszno to dla autorów lata 
ich dzieciństwa, dorastania, krótko mówiąc – młodości. Czytelnik otrzymuje 
zatem obraz przefiltrowany przez wybiórczą pamięć, własne ambicje i ewen-
tualne niespełnienia oraz mechanizm wyparcia tego, co szczególnie niemiłe, 
czasem wręcz trudne. 

Publikacja ta spełnia zasadniczo wymogi wydawnictwa uniwersalnego, 
a nie tylko regionalnego. Tak dzieje się za sprawą jej walorów historycznych. 
Dodajmy do tego gustowną szatę graficzną autorstwa Izabeli Topczewskiej, 
co dodatkowo zachęca do lektury. Tu jednak czytelnik, który weźmie ją do 
ręki, może doznać pewnego dyskomfortu. Pozycja ta bowiem, podobnie jak 
większość wcześniejszych, których druk i oprawę zlecono Drukarni HAF 
w Lesznie, okazuje się ciężka (dosłownie), przygotowana na półkredowym 
papierze odbijającym światło. Rozumiem, że twórcom książki zależało na jej 
wyjątkowym charakterze (wydano ją z okazji 100-lecia odzyskania niepod-
ległości, co zaznaczono na stronie redakcyjnej), nie powoduje to jednak, że  
nabiera ona cech bibliofilskich (a taka idea usprawiedliwiałaby wybór papie-
ru i oprawy). To oczywiście drobiazgi nieumniejszające ogromnego znaczenia 
książki. 
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JANINA MAŁGORZATA HALEC,  
PULSUJĄCA OBECNOŚĆ. BIBLIOTEKI PUBLICZNE 

W DZIEJACH LESZNA 1920–2014  
(LESZNO 2018, SS. 320, FOT., TABELE, INDEKS)

Książka Janiny Małgorzaty Halec przyciąga uwagę pięknym, edytorskim 
wydaniem i znaczącym tytułem, w pełni wyrażającym zamierzenie autorskie-

go projektu, którym było udokumen-
towanie roli bibliotek publicznych 
w przestrzeni kulturowej Leszna 
w latach 1920–2014. W niektórych 
sekwencjach pracy autorka przekra-
cza te ramy, sięgając do głębszego 
kontekstu historycznego, zwłaszcza 
w rozdziale poświęconym Lesznu 
jako ośrodkowi życia kulturalnego, 
w którym odnosi się do najwcześ-
niejszych tradycji bibliotek szkol-
nych. Działalność leszczyńskich 
bibliotek przedstawiona została na 
tle zmieniającego się otoczenia spo-
łecznego, co stanowiło wyzwanie 
dla pracowników książki i wymaga-
ło poszukiwania nowych środków 
i form organizacyjnych, odpowia-
dających potrzebom środowiska 

Halina Tumolska

Z nadzieją i zaciekawieniem wypada oczekiwać kolejnego tomu, co zresz-
tą redakcja zapowiada. Wszak w każdej zamieszczonej tu relacji (i w przy-
szłych zapewne także) Leszno jawi się w całkiem innej, niekiedy zaskakują-
cej odsłonie. Osoby, którzy powierzą redaktorom swoje wspomnienia, mogą 
liczyć na ich profesjonalizm, o czym ci ostatni już zaświadczyli w omawianej 
edycji. Warto przypomnieć, że zespół redakcyjny z Barbarą Głowinkowską na 
czele stanowili: Elżbieta Curyk-Sierszulska, Janina Małgorzata Halec, Anna 
Maćkowiak, Antoni Neczyński, Elżbieta Olender, Halina Siecińska, Janusz 
Skrzypczak, Kinga Zydorowicz. Koordynatorem projektu był Lech Woźny. 
A projekt ten, jak zapowiedzieli, ma otwartą perspektywę.

Ryszard Biberstajn
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czytelniczego w warunkach przemian ustrojowych, administracyjno-społecz-
nych i cywilizacyjno-kulturowych. 

Na treść monografii, oprócz wstępu, składa się zarys panoramy kulturalnej 
Leszna i przynależnych do regionu geograficznie lub administracyjnie miaste-
czek i gmin oraz siedem chronologicznie ułożonych rozdziałów. Każdy z nich 
stanowi odrębną całość, obejmującą warunki powstania, zaplecze material-
ne, źródła finansowania, charakterystykę kadry i środowiska użytkowników, 
zbiory, rodzaje działalności, funkcjonowanie sieci bibliotek w terenie, kontak-
ty międzynarodowe (w odniesieniu do współcześnie działających bibliotek).

O wartości poznawczej pracy świadczy bogactwo dokumentacji źródło-
wej w postaci 14-stronicowego indeksu osobowego i obfitej egzemplifika-
cji fotograficznej, ujmującej w „żywych” kadrach sytuacyjnych bibliotekę 
publiczną jako przestrzeń integracji miejscowej społeczności, realizacji jej 
aspiracji intelektualnych i potrzeb duchowych w sferze kultury, wychodzącą 
daleko poza zakres konwencjonalnych zadań bibliotek, kojarzonych z wpro-
wadzaniem do obiegu książek i popularyzacją czytelnictwa. Istotne znacze-
nie dokumentacyjne mają zestawienia statystyczne obrazujące frekwencyj-
ność czytelniczych wypożyczeń, strukturę ilościową i gatunkową zasobów 
bibliotecznych, a także tabele i diagramy dotyczące różnego rodzaju analiz 
statystycznych zainteresowań czytelniczych, organizacji form pracy z dzieć-
mi i młodzieżą, stanu zbiorów specjalnych czy schematów organizacyjnych 
bibliotek. Autorka odwołuje się bardzo często w swoim wywodzie do przepi-
sów panującego prawa odnośnie do działalności bibliotek, które wpływały na 
organizację pracy bibliotekarzy, a także na finansowanie sieci tych placówek 
w poszczególnych okresach. Znaczące w dokumentacji wywodu są liczne 
fotografie (251). 

Wywód porządkuje podzielnie omawianej historii na okresy, jak: 1945–
1950, 1947–1973, 1975–1998 czy 1999–2014, wskazujące na przemiany struk-
turalne i prawne w sieci bibliotek publicznych Leszna i znaczenie kolejnych 
placówek bibliotecznych odgrywających wiodącą rolę w kulturze lokalnego 
środowiska. Naświetlając ten problem, J.M. Halec sięga do podstawowego 
źródła, tj. do dekretu o bibliotekach z 17 kwietnia 1946 roku. Dokumentu-
jąc historię MBP w Lesznie, autorka pisze o trudnych początkowych latach 
istnienia tej placówki, kiedy to niełatwo było swobodnie budować katalogi 
biblioteczne, ponieważ „W zbiorach musiały się znajdować tytuły narzucane 
wskazaniami odgórnymi, docierającymi za pośrednictwem poznańskiej Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej. Ta przekazywała dyrektywy instancji partyj-
nej dotyczące upowszechniania literatury radzieckiej, książek społeczno-po-
litycznych itp.” (s. 119). Podobnemu celowi podporządkowana była tematyka 
wystaw, konkursów, imprez czytelniczych, a nawet spotkań autorskich. Do-
daje dalej, że nie przeszkadzało to bibliotekarzom organizować „wartościo-
we, na dobrym poziomie poznawczym i artystycznym wydarzenia kulturalne 
i w «politycznie trudnych czasach» krzewić kulturę wysoką” (s. 119).
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Najlepszy okres w działalności leszczyńskiej placówki zaczął się w mo-
mencie przekształcenia jej w Wojewódzką Bibliotekę Publiczną (1975). 
Zwiększyła się wówczas znacząco liczba nabytków bibliotecznych, korzy-
stano z ofert wydawnictw i antykwariatów, powiększony został księgozbiór 
naukowy i popularnonaukowy w odpowiedzi na zapotrzebowanie studen-
tów powstałego w mieście Studium Wychowania Przedszkolnego i Studium 
Wychowania Początkowego, przekształconych później w uczelnię wyższą. 
W latach 1975–2014 leszczyńska biblioteka zyskała rangę lokalnego centrum 
kultury – miejsca ciekawych inicjatyw, dyskusji, spotkań z historią i tradycją, 
kształtowania się życia obywatelskiego, wyznaczającego wzorce nowoczes-
nej kultury. 

Monografia przedstawia proces ewolucji w działalności bibliotek na tle 
zmieniającego się świata oraz w związku z pojawieniem się innego rodzaju 
oczekiwań ze strony środowiska społecznego. Rozszerza się katalog usług, 
a przed bibliotekarzami stają nowe wyzwania spowodowane wpływem prze-
mian cywilizacyjno-technicznych. Kształtuje się krąg odbiorców nowoczes-
nej oferty usługowej. Prezentowana w ostatnim rozdziale Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Stanisława Grochowiaka (pod taką nazwą funkcjonuje od 1999 
roku) prowadzi, oprócz konwencjonalnych form działalności, działalność 
instrukcyjno-metodyczną, szkolenia, upowszechnianie kultury w szerokim 
znaczeniu, nie tylko kultury książki, np. spotkania biblioteczne z twórcami 
w ramach „Kawiarenki Literackiej”, zajęcia dla dzieci, kluby biblioteczne, 
konferencje, a także działalność naukową, badawczo-wydawniczą. O doko-
nującej się ewolucji świadczy komputeryzacja procesów bibliotecznych oraz 
podjęcie się spełniania funkcji informatyczno-bibliograficznej poprzez zało-
żenie strony WWW jako odpowiedzi na zapotrzebowanie miejscowych stu-
dentów. Przeobrażenia te, jak zauważa autorka, zmierzają w kierunku swoistej 
hybrydyzacji, w tym przypadku – do upodobnienia biblioteki do placówki na-
ukowej, jak również przejęcia przez nią zadań galerii (biblioteki organizują 
wystawy), klubów kulturalnych czy domów kultury.

W monografii na pierwszym planie znajdują się ludzie, którzy współtwo-
rzyli tradycje biblioteczne w obszarze Leszna i jego okolic: organizatorzy 
pierwszych międzywojennych i powojennych bibliotek, pracujący w niezwy-
kle trudnych warunkach, kontynuatorzy pracy organicznej siłaczek i siłaczy 
oraz ich następcy, którzy z zamiłowania wykonywali zawód bibliotekarza, 
zdobywając kwalifikacje, doskonaląc swoje umiejętności i metody pracy. 
Poświęcono ich sylwetkom i zasługom wiele miejsca, wydobyto z archiwów 
ich fotografie. Tych już nieżyjących książka przywraca pamięci ludzkiej. Au-
torka monografii, przez 35 lat pracując na kierowniczych stanowiskach w bi-
bliotece, dobrze poznała realia pracy bibliotekarza. Zdobyte doświadczenie 
okazało się użyteczne przy tworzeniu obrazu działalności bibliotek w Lesz-
nie na przestrzeni blisko stu lat. Monografia jest najpiękniejszym pomni-
kiem, jaki wystawiła swemu miastu i ludziom, którzy pasją, pracą i talentami 
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organizatorskimi współtworzyli klimat sprzyjający rozwojowi kultury książ-
ki i przyczynili się do aktywnej, twórczej i integrującej obecności biblioteki 
w lokalnym środowisku.

Halina Tumolska

WAŻNIEJSZE DRUKI ZWARTE  
DOTYCZĄCE REGIONU LESZCZYŃSKIEGO 

OPUBLIKOWANE W 2018 ROKU

Wojciech Bogajewski, Mieszkańcy województwa poznańskiego: ofiary ludo-
bójstwa katyńskiego, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2018, ss. 813, faks., 
fot., mapy, port.

Bronić ziemi ojców (Gabriel Roszak); Powstańcy wielkopolscy z Pępowa 
i okolic (Bogusław Janik); O zwycięskim powstaniu 1918–1919 (Euge-
niusz Śliwiński), Gmina Pępowo, Gębice–Pępowo 2018, ss. 160, fot.

By Bukwitz był znów Bukówcem, red. wyd. Barbara Dragan, współpr. Zofia 
Dragan, Stowarzyszenie Bukówczan MANU, Bukówiec Górny 2018, ss. 
176, fot., il., faks., portr.

Roman Chojnacki, Dla tego życia: wybór wierszy, Wydawnictwo Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Po-
znań 2018, ss. 230 [8].

Marek Chwistek, W krainie jelonka, Nadleśnictwo Włoszakowice, Włoszako-
wice 2018 [album].

Dariusz Czwojdrak, Droga do niepodległości: Powstanie wielkopolskie 
1918–1919 na ziemi wschowskiej: rys historyczny, opracowania, relacje, 
wspomnienia, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Wscho-
wa 2018, ss. 175 [1], il.

Klemens Dąbrowski, Pierwsze lata benedyktynów w Polsce odrodzonej: kro-
nika-pamiętnik 21 V 1919 – 23 IX 1929, wydał Antoni Maziarz, seria 
Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, t. 9, Wrocławskie 
Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Hi-
storycznego–Opactwo Benedyktynów w Lubiniu–Uniwersytet Opolski, 
Wrocław–Lubiń–Opole 2018, ss. 279, indeksy.

* * *
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Wiesław Dobruszek, Asy żużlowych torów: Bernard Jąder, Firma Wydawni-
cza „Danuta”, Leszno 2018, ss. 247, faksymilia, fotografie.

Wiesław Dobruszek, Żużlowy leksykon ligowy (1981–1982), t. 10, Firma Wy-
dawnicza „Danuta”, Leszno 2018, ss. 161 [5], fot.

Encyklopedia powstania wielkopolskiego 1918–1919, red. Janusz Karwat, 
Marek Rezler, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Cen-
trum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2018, ss. 508, fot., il., portr.

Fenomen polskiego żużla w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, tekst Mirosław Lewandowski, tłum. na jęz. ang. Małgorza-
ta Budzińska, tłum. na jęz. niem. Małgorzata Olejnik, zdjęcia Mariusz 
Cwojda, Fundacja „Odzew”, Leszno 2018, ss. 56 [1], tab., zdj. [tekst 
równoległy w języku polskim, angielskim i niemieckim].

Paweł Edward Frankiewicz, Osieczna w walce o niepodległość: zarys histo-
ryczno-kulturalny do dziejów Ziemi Leszczyńskiej 1890–1919, red. Ma-
ciej Michalski, Barbara Schulz, Garmond Oficyna Wydawnicza–Gmina 
Osieczna, Poznań–Osieczna 2018, ss. 192, fot., il., aneks [Dzieje Osiecz-
nej, reprint, oryginał: Osieczna 1939].

Jędrzej Giertych, U źródeł katastrofy dziejowej Polski: Jan Amos Komensky, 
Wydawnictwo Pardwa, Leszno 2018, ss. 356 [4], tab., portr., fot. [reprint, 
oryginał: Londyn: Veritas Foundation Press, 1964].

Krzysztof Handke, Artylerzysta przeciwlotnik pułkownik Alfons Roman Fen-
gler 1898–1993, Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69. Leszczyńskie-
go Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” 
i Garnizonu Leszno, II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Koperni-
ka, Leszno 2018, ss. 164, fot., portr.

Waldemar Handke, Lwowskie dziecię: ppłk Feliks Motyka 1898–1958, seria 
Cives Nostri, t. 12, Urząd Miasta Leszna–Miejska Biblioteka Publiczna 
im. S. Grochowiaka, Leszno 2018, ss. 184, il., faks., fot., portr.

Waldemar Handke, Od „Radeckiego” do „Grota”...: szkice o gen. Stefanie 
Roweckim, seria Cives Nostri, t. 11, Urząd Miasta Leszna–Miejska Bi-
blioteka Publiczna im. S. Grochowiaka w Lesznie, Leszno 2018, ss. 184, 
il., faks., fot., portr. 

Janusz Iwaszkiewicz, Wielka prowokacja: rzekomy rząd narodowy 1865 r., 
Wydawnictwo Pardwa, Leszno 2018, ss. 87 [1].

Michał Janeczek, Osiemnastowieczne druki leszczyńskie w języku polskim: 
studium bibliologiczno-filologiczne, Urząd Miasta Leszna–Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, 
Leszno 2018, ss. 432.

Ewa Bartkowiak-Nabzdyjak
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Stanisław Jędraś, Wspomnienia z życia wielkopolskiego nauczyciela, cz. 2, 
[nakł. autora] Leszno 2018, ss. 88, fot. [wspomnienia emerytowanego 
nauczyciela i regionalisty z Leszna].

Jubileusze Unii Leszno: trzy lata (1987, 1988, 1989) z osiemdziesięciu, oprac. 
Wiesław Dobruszek, Firma Wydawnicza „Danuta”, Leszno 2018, ss. 
125, faks., fot.

Tomasz Jurek, Biskupstwo poznańskie w wiekach średnich, seria Dzieje Archi-
diecezji Poznańskiej, t. 1, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, 
ss. 664, il., indeks.

Marcin Kochowicz, Krzysztof Jurecki, Bogdan Marciniak: 60/60, Miejskie 
Biuro Wystaw Artystycznych, Leszno 2018, ss. 70, fot.

Ryszard Piotr Kozłowski, Mennictwo wschowskie, Odział PTN im. K. Beyera, 
Warszawa 2018, ss. 244, fot., mapy, streszczenie w jęz. ang., niem.

Roxana Lewandowska, No Funciona, Miesięcznik Społeczno-Kulturalny 
„Kreatywni”, Málaga–Leszno 2018, ss. 91, il., tekst równoległy w jęz. 
hiszp. [debiutancki tomik autorki związanej z Lesznem].

Jarosław Lisiecki, Kuchnia gębicka, oprac. graficzne i projekt okładki Andrzej 
Kuźmiński, Centrum Rozwoju Gminy Pępowo, Pępowo 2018, ss. 119 
[12], il. 

Witold Mikołajczyk, Gmina Bojanowo traktem i znakami pocztowymi opisa-
na, Gmina Bojanowo, Bojanowo 2018, ss. 310 [2], faks., fot.

Piotr Milewski, Islandia albo najzimniejsze lato od pięćdziesięciu lat, Wy-
dawnictwo Świat Książki, Warszawa 2018, ss. 247 [6], tab., il. [powieść 
inspirowana opisem Daniela Vettera Islandia albo Krótkie opisanie wy-
spy Islandyji wydanym w Lesznie w 1613 roku].

Bogusław Polak, Dowódca Grupy „Leszno” ppłk dr Bernard Śliwiński (1883–
1941), seria Cives Nostri, t. 15, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stani-
sława Grochowiaka, Leszno 2018, ss. 104, il.

Emilian Prałat, Miejsca i sztuka: Choryń, Księży Młyn Dom Wydawniczy Mi-
chał Koliński, Łódź 2018, ss. 298, il., faks., fot., mapy.

Emilian Prałat, Miejsca i sztuka: Turew, Księży Młyn Dom Wydawniczy Mi-
chał Koliński, Łódź 2018, ss. 411, il., faks., fot., mapy.

Prawie wszystkie obietnice, red. Ryszard Biberstajn, Roman Józefiak, Zeszyt 
Literacki nr 23, Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury, Leszno 
2018, ss. 72, il.

Przy boku króla Stanisława Leszczyńskiego (1706–1709), t. 1: Wyprawy do 
Saksonii i Litwy w latach 1706–1708: listy królewskich sekretarzy Sa-
muela Kazimierza Szwykowskiego i Jozafata Michała Karpia oraz 
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fragmenty z gazet pisanych i diariuszy, wydał Jerzy Dygdała, Instytut 
Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 
2018, ss. 321.

„Rocznik Leszczyński” 2018, Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 
Leszno 2018, ss. 331, fot., portr., tab.

Ewa Rosolska, Kielich Braci Czeskich, il. Mirosław Małecki, Miejska Biblio-
teka Publiczna im. S. Grochowiaka–Wydawnictwo Edukacyjne, Lesz-
no–Kraków 2018, ss. 346 (cykl Pułapki czasu, t. 2) [powieść, której ak-
cja rozgrywa się w Lesznie].

Ewa Rosolska, Klątwa pieczęci, il. Mirosław Małecki, Miejska Biblioteka 
Publiczna im. S. Grochowiaka–Wydawnictwo Edukacyjne, Leszno–
Kraków 2018, ss. 328 (cykl Pułapki czasu, t. 1) [powieść, której akcja 
rozgrywa się w Lesznie].

Rafał Sierchuła, Ze szkoły Romana Dmowskiego: Adam Misiak (1900–1967), 
seria Cives Nostri, t. 14, Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Grocho-
wiaka, Leszno 2018, ss. 128, il.

Marek Smyła, Asy żuzlowych torów: Konstanty Pociejkowicz, Firma Wydaw-
nicza „Danuta”, Leszno 2018, ss. 208, il., faks., fot.

Adam Stankowski, U źródeł Rowu Polskiego: fotograficzne spotkania z ptaka-
mi powiatu gostyńskiego, Netbox PL, Kobylin 2018, ss. 343, il. [album].

Stolice wielkopolskiego protestantyzmu: Leszno i Śmigiel: współistnienie wy-
znań: dziedzictwo, red. nauk. Kamila Szymańska, Muzeum Okregowe 
w Lesznie, Leszno 2018, ss. 394, fot., portr., mapy.

Jerzy Zielonka, Bank Spółdzielczy w Kościanie 1868–2018: historia i współ-
czesność, Przedsiębiorstwo „AGA”, Kościan 2018, ss. 119, fot., portr.

Jerzy Zielonka, Orzeł Biały wzlata wzwyż: opowieść o narodowcu, oficerze 
WP, żołnierzu wyklętym i adwokacie Jerzym Gronowskim (1908–1992), 
seria Cives Nostri, t. 13, Urząd Miasta Leszna–Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. S. Grochowiaka w Lesznie, Leszno 2018, ss. 112, il., faks., 
fot., portr. 

Opracowała Ewa Bartkowiak-Nabzdyjak
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Kamila Szymańska

KONFERENCJA NAUKOWA „DROGI DO 
NIEPODLEGŁOŚCI. ZIEMIA WSCHOWSKA 

I POGRANICZE WIELKOPOLSKO-ŚLĄSKIE 1918–
1920. POLITYKA – ŻYCIE SPOŁECZNE – SZTUKA”, 

WSCHOWA–LESZNO, 18–19 PAŹDZIERNIKA 2018

Rok 2018 obfitował w wydarzenia upamiętniające 100-lecie odzyskania 
niepodległości i powrót Polski na mapę Europy. Wielość imprez przygotowa-
nych z tej okazji i ich różnorodność pokazują, jak wielką wagę przykładano do 
uczczenia jubileuszu. Prócz oficjalnych uroczystości organizowanych przez 
władze wszystkich szczebli odnotowano również takie, których inicjatorami 
były instytucje kulturalne i naukowe, organizacje społeczne, polityczne, pla-
cówki oświatowe. Szczególne znaczenie przypisać trzeba zwłaszcza oddol-
nym przedsięwzięciom, cechującym się niejednokrotnie niekonwencjonalną 
formą, pozwalającym nie tylko zachować pamięć, ale i wyzwalającym auten-
tyczną radość ze wspólnego świętowania odzyskanej niepodległości. Cenne 
były plenerowe i masowe imprezy angażujące dzieci, młodzież i dorosłych, 
które łączyły wspomnienie historii z zabawą, działaniami pożytecznymi dla 
lokalnych wspólnot, przypominającymi cichych bohaterów minionych czasów 
oraz ważne wydarzenia. Oprócz okolicznościowych wystaw, przygotowanych 
przez wszystkie muzea oraz biblioteki w regionie, licznych wydawnictw, ofi-
cjalnych apeli, akademii i uroczystości, miały miejsce także działania spaja-
jące lokalne wspólnoty, szczególnie cenne i pożyteczne, jak renowacja gro-
bów powstańców wielkopolskich i oznaczanie ich specjalnymi tabliczkami. 
Wszystkie te wydarzenia łączy jedno: pamięć o tych, których zaangażowanie 
zdecydowało o kształcie odrodzonego państwa polskiego. 

Do szerokiej gamy działań zaliczyć trzeba także liczne konferencje, sesje, 
panele dyskusyjne, które odbyły się w regionie. Jedno z takich spotkań, zor-
ganizowane w ramach cyklu konferencji poświęconych dziedzictwu kulturo-
wemu historycznej ziemi wschowskiej i pogranicza wielkopolsko-śląskiego 
przez Stowarzyszenie Czas A.R.T., Muzeum Okręgowe w Lesznie i Muzeum 
Ziemi Wschowskiej w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Historycz-
nym – koło Leszno, odbyło się w dniach 18–19 października 2018 roku we 
Wschowie i Lesznie i wpisało się w oficjalne obchody 100-lecia odzyskania 
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niepodległości „Niepodległa”. W roku jubileuszowym temat obrad „Drogi do 
niepodległości. Ziemia wschowska i pogranicze wielkopolsko-śląskie 1918–
1920. Polityka – życie społeczne – sztuka” był także – co okazało się wielkim 
atutem spotkania – okazją do dyskusji o tożsamości i zawiłościach funkcjono-
wania narodów na obszarach pogranicznych. Historyczna ziemia wschowska 
jest w tym zakresie dobrym przykładem, bo w latach 1918–1920 podzielona 
została pomiędzy dwa państwa: Niemcy i odrodzoną Rzeczypospolitą. Do-
świadczenia podziału i wspólnoty historycznej stały się przewodnim moty-
wem ubiegłorocznych obrad, a odpowiedź na pytanie o tożsamość żyjącej na 
pograniczu ludności okazała się niezwykle trudna. 

W trakcie dwóch dni obrad, tradycyjnie odbywających się we Wschowie 
i Lesznie, wygłoszono szesnaście referatów. Konferencję rozpoczęło wystą-
pienie prof. dr. hab. Stanisława Sierpowskiego (UAM) wprowadzające w tło 
europejskich wydarzeń końca wielkiej wojny i rozbudzonych dążeń narodów 
do odzyskania swej państwowości. Prelegent nakreślił status pogranicza na tle 
ogólnoeuropejskich wydarzeń: I wojny światowej, traktatów pokojowych ją 
kończących, zagrożenia rewolucji bolszewickiej. W tym świetle ukazał rolę 
zbrojnego czynu Wielkopolan, bez którego Polska odrodziłaby się w innych 
granicach. Dr Mariusz Pawelec (Opole) zajął się pozornie odległym tematem, 
jakim była postawa czeskiej mniejszości na ziemi sycowskiej. Pozornie, bo 
społeczność ta utrzymywała związki z leszczyńską parafią św. Jana, a czyn-
niki religijne i narodowe miały zasadnicze znaczenie dla stosunku czeskiej 
mniejszości zamieszkującej kilka wsi w okolicach Sycowa i Kępna od XVIII 
wieku wobec państwa polskiego. Sytuację ludności polskiej w powiecie 
wschowskim w pierwszej kwadrze XX wieku na tle pozostałych powiatów 
Marchii Granicznej nakreślił mgr Bartosz Tietz (Muzeum Ziemi Wschow-
skiej), uwzględniając zwłaszcza położenie i liczebność Polaków po 1920 roku 
w zestawieniu z adekwatnymi statystykami dla pozostałych powiatów tworzą-
cych Grenzmark. Temat działalności patriotycznej polskiej ludności Wschowy 
i ich współpracy z mieszkańcami Leszna omówiła mgr Barbara Ratajewska 
(Archiwum Państwowe w Lesznie), wskazując na formy i zakres współdziała-
nia oraz migracje polskich działaczy patriotycznych po 1920 roku do polskie-
go Leszna. Kolejne wystąpienia poświęcone były głównie ziemiom śląskim. 
Mgr Wiesław Maciuszczak (Towarzystwo Ziemi Głogowskiej) zarysował bra-
kującą dotąd w dyskursie naukowym kwestię obecności polskich żołnierzy 
w Festung Glogau oraz rolę garnizonu głogowskiego na pograniczu w latach 
1918–1920 jako miejsca stacjonowania niemieckich wojsk (a w jego szere-
gach także Polaków) i internowania polskich obywateli. Mgr Dariusz Andrzej 
Czaja (Towarzystwo Ziemi Głogowskiej) prześledził pamiętniki świadków 
przejazdu przez Głogów Błękitnej Armii. Dr Grzegorz Bosy (Fundacja Pa-
łac Bojadła) poświęcił swe wystąpienie sylwetce księcia Stanisława Wilhel-
ma Radziwiłła z Klenicy – arystokraty o polsko-niemieckich korzeniach, 
dowódcy wojska, uczestnika walk I wojny światowej i wojny bolszewickiej. 
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Interesującą perspektywę dla swego wystąpienia przyjął mgr Paweł Stacho-
wiak (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze 
z siedzibą w Świdnicy), prezentując wyniki badań uzyskanych w trakcie lo-
kalnego projektu przeprowadzonego w Nowym Kramsku. Prelegent ukazał 
reakcje współczesnych mieszkańców na przedmioty odnalezione na polu 
bitwy z czasów powstania wielkopolskiego. Było to zupełnie nowe i świeże 
spojrzenie na wpływ ważnych wydarzeń historycznych na życie konkretnej 
miejscowości i jej mieszkańców. Mgr Paweł Łachowski (Uniwersytet Zielo-
nogórski) na podstawie niemieckich źródeł i opracowań przypomniał Wolne 
Państwo Świętno – oddolną inicjatywę niemieckiej ludności pogranicznej wsi 
Świętno ogłaszającej niepodległość w opozycji do rozgrywających się w po-
bliżu działań powstańczych. Plany państwotwórcze wsi udało się zrealizować, 
a teren ten zachował swą niezależności przez ponad siedem miesięcy, by na-
stępnie zostać włączony do terytorium Niemiec. Sam fakt przeprowadzenia 
takiego przedsięwzięcia – pomijając aspekt propagandy niemieckiej – uwy-
datnia rozwinięte poczucie społecznej i narodowej świadomości oraz dążenia 
do samostanowienia obecnego w wiejskich wspólnotach. 

Drugi dzień obrad rozpoczęły dwa niezwykle interesujące wystąpienia uka-
zujące kwestie niepodległościowe z całkowicie odmiennych perspektyw. Dr Jo-
anna Minksztym (Muzeum Etnograficzne w Poznaniu) wyjaśniła rolę i funkcję 
patriotycznych elementów stroju ludowego w Polsce od romantyzmu po czasy 

Obrady w Muzeum Okręgowym w Lesznie, 2018 rok.  Przewodniczy prof. Miron 
Urbaniak, referat pod tytułem Poznańska prasa o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 
w południowo-wschodniej Wielkopolsce wygłasza  pracownik muzeum Tomasz Ko-
ściański. Wśród słuchaczy pierwszy z lewej prof. Stanisław Sierpowski
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współczesne oraz ich genezę. Zilustrowała swój wykład bogatym materiałem 
ikonograficznym, który udokumentował zasadność popularności w całej Polsce 
elementów stroju krakowskiego i góralskiego, nawet na obszarach takich jak Bi-
skupizna, gdzie kultywowane są nadal własne tradycje. Mgr Katarzyna Zieliń-
ska (Uniwersytet Zielonogórski) zajęła się problemem długo pozostającym białą 
plamą historii, a mianowicie prześledzeniem niekonsekwencji w historiografii, 
głównie w biografistyce po II wojnie światowej. Przeanalizowała życiorysy Po-
laków – żołnierzy armii zaborczych – i pokazała drogi ich karier, wskazując na 
„wstydliwe” fragmenty w ich biografiach, świadomie pomijane w oficjalnych 
przekazach. Badaczka nakreśliła sytuację polskich żołnierzy w trzech zaborach, 
skupiając się przede wszystkim na Wielkopolanach wcielanych do armii pru-
skiej i akcentując odmienne postawy zaborców wobec polskiego rekruta. Ko-
lejny przedstawiciel młodego pokolenia historyków, mgr Tomasz Kościański 
(Muzeum Okręgowe w Lesznie), zrelacjonował wyniki kwerend przeprowadzo-
nych w poznańskiej prasie doby powstania pod kątem doniesień o działaniach 
powstańczych w rejonie południowo-zachodnim. W świetle przeprowadzonych 
badań wykazał, że nie był to temat szczególnie atrakcyjny dla redakcji gazet. 
Większość odnotowanych wiadomości z frontu miała informacyjny charakter, 
rzadziej spotyka się choćby próby analizy, a po 1920 roku teksty zdominowały 
opisy uroczystości przejmowania tego obszaru przez Polskę. Na zakończenie tej 
sesji dr Eugeniusz Śliwiński (PWSZ w Lesznie) zrelacjonował przebieg walk na 
terenie powiatu wschowskiego w 1919 roku. 

Drugi blok wystąpień obejmował wydarzenia odleglejsze od działań wo-
jennych i powstańczych. Dr hab. Miron Urbaniak (Uniwersytet Wrocławski) 
zaprezentował, jak rozwijały się podzielone granicą państwową najważniejsze 
miasta w regionie: Wschowa i Leszno. Na przykładzie przedsięwzięć budow-
lanych inicjowanych przez samorządy miejski i terytorialny ukazał rozmach 
urbanistyczny oraz nowoczesne podejście do miejskiej infrastruktury. Na wy-
branych przykładach wykazał odmienność uwarunkowań historycznych i aktu-
alnych potrzeb wpływających na podejmowane decyzje inwestycyjne. Wątek 
porównania rozwoju miast, które rozdzieliła państwowa granica, kontynu-
owała mgr Eliza Stehr (Reński Uniwersytet w Bonn). Analizując przemiany 
w szkolnictwie średnim Wschowy i Leszna po I wojnie światowej, referentka 
pokazała, jak zmieniało się grono nauczycielskie w gimnazjach obydwu miast. 
Podjęła próbę odpowiedzi na pytanie, jaką wymowę miał podział leszczyńskie-
go grona nauczycielskiego na tle przemian narodowościowych w Lesznie i jak 
przebiegała edukacja wschowska w realiach ciągłości państwa niemieckiego. 
Ostatni referat dotyczył form upamiętnienia poległych na frontach I wojny 
światowej. Na podstawie źródeł archiwalnych mgr Małgorzata Gniazdowska 
(Muzeum Okręgowe w Lesznie) przeanalizowała okoliczności powstania po-
mnika ofiar wielkiej wojny na cmentarzu w Golejewku, przedstawiła sylwetki 
poległych i okoliczności ich śmierci oraz formę i miejsce usytuowania mo-
numentu. Inicjatywa mieszkańców okolicznych wsi upamiętniająca 128 ofiar 
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I wojny światowej i Powstania Wielkopolskiego ufundowanym z własnych 
środków pomnikiem już w 1922 roku to dowód istnienia zżytej wspólnoty pie-
lęgnującej tradycję i wspólną pamięć o swych bohaterach. 

Zamiast podsumowania obrad przygotowano dyskusyjny panel poświęco-
ny kwestiom tożsamości na obszarze kresów zachodnich II Rzeczypospolitej 
oraz współcześnie. Wzięli w nim udział dr hab. Marceli Tureczek (Uniwer-
sytet Zielonogórski), dr hab. Olaf Bergmann (Wielkopolskie Muzeum Walk 
Niepodległościowych w Poznaniu) i mgr Wojciech Jachimowicz, przewod-
niczący Rady Narodowego Instytutu Wolności w Warszawie. Dyskusji prze-
wodził prof. dr hab. Stanisław Sierpowski. Ta część obrad wywołała spore 
zainteresowanie uczestników, którzy dzielili się swymi prywatnymi histo-
riami, także tymi o splątanej polsko-niemieckiej tożsamości, która stawiała 
granice w rodzinnych domach. Paneliści wskazywali, że nie istnieje jedna pa-
mięć o niepodległości, bo drogi do niej były w każdym z zaborów odmienne. 
W Wielkopolsce rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego jest znacznie 
ważniejsza niż tradycje legionowe, inne są także modele budowania pamięci 
i ich złożone przyczyny, wśród których wskazywano ideały pracy organicznej, 
ogólnospołeczny solidaryzm narodowy czy funkcjonowanie w prawnych ra-
mach państwa pruskiego. Wielowątkowość narracji narodowościowych pod-
kreślano, pytając o tożsamość nowych mieszkańców Śląska i ziemi lubuskiej, 
którzy osiedli się w zachodniej Polsce po II wojnie światowej i – sami wy-
korzenieni ze swoich rodzinnych stron – mozolnie budowali dla siebie nową 
ojczyznę na terenach, których przeszłość i pozostawione w lokalnym krajo-
brazie kulturowe i historyczne dziedzictwo było im obce. 

Konferencja w części wypełniła oczekiwania organizatorów: miało miej-
sce kilka wystąpień prezentujących nowatorskie spojrzenie na minione wy-
darzenia, których autorzy przyjęli perspektywę antropologiczną, kulturową, 
nie bali się zadawać trudnych pytań, czytali na nowo źródła i szukali w nich 
odpowiedzi na pytania o zasadność i sens podejmowanych działań zbrojnych, 
o stosunek do niemieckiej przeszłości i relacji pomiędzy dotychczasowymi 
sąsiadami, podzielonymi konfliktem narodowościowym i politycznym. Zabra-
kło niestety głosów opisujących współistnienie Polaków, Niemców i Żydów 
w nowej politycznej i narodowej rzeczywistości, analizy życia mniejszości 
w aspekcie codzienności, życia kulturalnego, towarzyskiego, pracy zawodo-
wej obok sąsiadów utożsamiających się z inną nacją. 

Konferencja zorganizowana w ramach oficjalnych obchodów 100-lecia 
odzyskania niepodległości „Niepodległa” współfinansowana była przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubuskiego, powiat wschowski oraz Towarzy-
stwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęli przedstawiciele władz: wojewoda lubuski Władysław 
Dajczak, marszałek Elżbieta Anna Polak, starostowie powiatów: wschowskie-
go – Marek Boryczka i leszczyńskiego – Jarosław Wawrzyniak oraz Lubuski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków dr Barbara Bielinis-Kopeć. 
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JUBILEUSZ MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ 
(1968–2018)

Niewiele wiadomo o istniejącym we Wschowie do 1945 roku niemieckim 
muzeum regionalnym (niem. Heimatmuseum Fraustadt). Pierwsza wystawa 
o charakterze muzealnym została zorganizowana we Wschowie już w 1892 
roku, jednak początki właściwego muzeum sięgają 1921 roku, kiedy utwo-
rzenie takiej placówki za cel przyjęło sobie powstałe wówczas Towarzystwo 
Badań i Pielęgnacji Ziemi Ojczystej (niem. Verein für Erforschung und Pflege 
der Heimat). Dzięki jego staraniom w dniach 6–14 października 1923 roku 
prezentowano pierwszą wystawę regionalną w salach ówczesnego semina-
rium nauczycielskiego (budynek dzisiejszego I Zespołu Szkół im. Stanisława 
Staszica we Wschowie), którą zobaczyło aż 4200 osób. Zaprezentowane na 
wystawie zabytki dały początek zbiorom muzeum, które w 1925 roku zosta-
ło ulokowane w suterenie nowo wybudowanego Domu Powiatowego (dziś 
ul. Kazimierza Wielkiego 14). Ekspozycja podzielona była na działy: arche-
ologiczny, etnograficzny, historyczny, przyrodniczy i rękodzieła. Z czasem 
powstały także działy numizmatyki i sztuki. Przy muzeum powstały ponadto 
biblioteka i archiwum.

Pierwszym dyrektorem muzeum został nauczyciel seminarium nauczyciel-
skiego i archeolog dr Franz Pfützenreiter, który rozbudował kolekcję zabyt-
ków pradziejowych. Dzięki rocznikom muzealnym „Jahrbuch der Deutschen 
Museen” wiemy, że najważniejsze wśród nich były zabytki powszechnie 
wówczas wiązane z ludem Wandalów, czyli archeologiczną kulturą przewor-
ską (ok. III wiek p.n.e. – V wiek n.e.), którą szczególnie interesował się dy-
rektor muzeum. Jesienią 1934 roku kierownictwo muzeum przejął aktywny 
na polu badań archeologicznych nauczyciel Karl Weigt, którego w maju 1940 
roku zastąpił ostatni dyrektor tej placówki dr Wilhelm Schober – profesor 
gimnazjalny i kierownik archiwum.

Ekspozycję można było zwiedzać w niedziele od godz. 11.00 do 13.00. 
W pozostałe dni po uprzednim uzgodnieniu terminu. Bilet wstępu kosztował 
10 fenigów, a osoby bezrobotne miały wstęp bezpłatny. Dzieci wpuszczano 
jedynie pod opieką dorosłych. Prowadzono listę odwiedzin. W latach trzy-
dziestych XX wieku frekwencja wynosiła ok. 1500 osób rocznie, przeważały 
grupy zorganizowane i szkolne. 

Po zakończeniu II wojny światowej większość zabytków ze wschowskie-
go Heimatmuseum niestety zaginęła. Projekt zorganizowania we Wschowie 
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nowej Izby Pamiątek zgłosiło w 1964 roku Wschowskie Towarzystwo Kul-
tury. Członkowie jego sekcji muzealnej, m.in.: Onufry Kubicki, Wanda Druż-
backa, Alojzy Gącarzewicz, Eugeniusz Szarzyński i Edward Osiewicz, a także 
Mieczysław Mierzejewski, Mieczysław Lesiński, Józef Stępczak, Romuald 
Bańkowski, Marian Lorenc i Marian Marciniak przez kilka lat gromadzili eks-
ponaty i pamiątki historyczne związane z przeszłością Wschowy i powiatu 
wschowskiego. Dzięki przekazaniu przez Miejską Radę Narodową zabytko-
wej sali gotyckiej udało się, opierając się na darach mieszkańców i zachowa-
nych zbiorach dawnego muzeum regionalnego, przygotować w ratuszu pierw-
szą ekspozycję muzealną. Uroczyste otwarcie nowej placówki miało miejsce 
22 lipca 1964 roku, jednak stałą wystawę zorganizowano i udostępniono zwie-
dzającym 2 lutego 1965 roku.

W gromadzenie pamiątek historycznych angażowali się nie tylko działacze 
Wschowskiego Towarzystwa Kultury, ale również młodzież szkolna przeszu-
kująca strychy, budynki gospodarcze i rodzinne archiwa. Do Izby Pamiątek 
trafiały przedmioty o różnej wartości – materialnej i historycznej – od drob-
nych monet, po meble, wyroby rzemiosła artystycznego i dzieła sztuki. Po-
mocą służyły miejscowe zakłady rzemieślnicze i przemysłowe: Cukrownia 
Wschowa, Spółdzielnia Wielobranżowa oraz Spółdzielnia Stolarzy, która wy-
konała gabloty. Wsparcia finansowego udzielił Narodowy Bank Polski, Bank 
Spółdzielczy i Wydział Wojewódzkiej Rady Narodowej. Patronat nad Izbą 
i jej zbiorami powierzono pracownikom Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej 
Górze, a organizacyjnie podlegała ona Miejskiej Radzie Narodowej.

Dom Powiatowy – miejsce, gdzie znajdowało się pierwsze wschowskie muzeum, 
ok. 1930 roku
Źródło: zbiory Muzeum Ziemi Wschowskiej, nr inw. MZW/AH/817.
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W 1966 roku, z okazji 1000-lecia państwa polskiego, zorganizowano wy-
stawę Z dziejów oręża polskiego. Eksponaty wypożyczono z Muzeum Hi-
storycznego miasta Poznania. Łącznie w 1966 roku przygotowano 8 wystaw 
czasowych, które zwiedziło blisko 2500 osób. W 1967 roku, na zaproszenie 
wschowskich muzealników, gościł we Wschowie prof. dr Stanisław Lorentz, 
dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie. W tym samym roku powołana 
została rada muzealna w składzie: Onufry Kubicki (przewodniczący), Jerzy 
Krzyżostaniak (z-ca przewodniczącego), Romuald Bańkowski (sekretarz), 
Marian Kubicki, Leon Szymański, Alojzy Gącarzewicz, Jan Łabędzki, Mie-
czysław Lesiński, Edward Osiewicz i Jan Radzikowski. Izbę Pamiątek można 
było zwiedzać w każdą niedzielę, a przewodnikami po jej zbiorach byli człon-
kowie sekcji muzealnej WTK.

Muzeum Ziemi Wschowskiej zostało utworzone 1 kwietnia 1968 roku 
na mocy decyzji podjętej przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we 
Wschowie (Uchwała nr 166/511/68 z dn. 22.03.1968 roku). Przekształcenie 
istniejącej od 1964 roku Izby Pamiątek Historycznych w muzeum regionalne 
stanowiło zwieńczenie wieloletnich zabiegów działaczy Wschowskiego To-
warzystwa Kultury.

W 1968 roku, po trwających kilka miesięcy rozmowach z władzami sa-
morządowymi i partyjnymi, w których Towarzystwo reprezentowali: Marian 
Kubicki (prezes), Onufry Kubicki i Eugeniusz Wachowiak, przekazano Izbę 
Pamiątek Historycznych Wydziałowi Oświaty i Kultury Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej. Na siedzibę nowo powołanego muzeum przeznaczono 
jedną z barokowych kamieniczek przy ówczesnym pl. Jedności Robotniczej 
(obecnie pl. Zamkowy 2), o których renowację członkowie Towarzystwa za-
biegali od początku swojej działalności. Kierownikiem nowej placówki został 
mgr Lucjan Fokszan, zastąpiony na początku 1969 roku przez mgr Halinę 
Marię Tomaszewską.

Pierwsza wystawa przygotowana przez Muzeum Ziemi Wschowskiej upa-
miętniała 50. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego (wrzesień 1968 
roku). Kolejne – w 1969 roku – prezentowały zbiory plakatów, związki Stani-
sława Helsztyńskiego ze Wschową (obie w sali gotyckiej) i dorobek wschow-
skich zakładów produkcyjnych (w hotelu Bristol).

Przedłużający się remont kamieniczek i sal ekspozycyjnych sprawił, że 
uroczyste otwarcie muzeum miało miejsce dopiero 22 lipca 1970 roku. W udo-
stępnionych do zwiedzania salach zaprezentowano przedmioty zgromadzone 
w czterech głównych działach: 1) rzemiosła artystycznego (rzemiosło cecho-
we, portret trumienny), 2) artystyczno-historycznym (malarstwo, rzeźba), 
3) archeologicznym (znaleziska z okolic Wschowy) i 4) archiwalnym (druki, 
rękopisy).

Dzięki bliskim kontaktom z pracownikami Muzeum Narodowego w Po-
znaniu Halinie Tomaszewskiej udało się w latach 1970–1972 sprowadzić 
do Wschowy wiele interesujących wystaw prezentujących bogate zbiory 
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malarstwa i sztuki. Przygotowano m.in. ekspozycje poświęcone twórczości 
Jacka Malczewskiego, Marcella Bacciarellego i Artura Grottgera, a także wy-
stawy malarstwa holenderskiego i włoskiego doby baroku oraz malarstwa pol-
skiego z XIX i XX wieku.

W listopadzie 1972 roku kierownictwo Muzeum Ziemi Wschowskiej ob-
jęła mgr Ewa Olejnik, historyk sztuki, a w sierpniu 1974 roku mgr Irena Ku-
bistal. Prezentowane były wystawy stałe poświęcone rzemiosłu artystyczne-
mu – w holu i w sali na parterze kowalstwo artystyczne, wyroby i narzędzia 
rzemieślnicze oraz eksponaty związane z historią miasta, natomiast w holu na 
pierwszym piętrze znajdowała się wystawa zegarów. W jednej z sal przygoto-
wano salonik w typie rokokowym, natomiast drugie pomieszczenie przezna-
czono na wystawy czasowe. W 1975 roku dzięki adaptacji pomieszczeń po 
Powiatowym Inspektoracie Oświaty zwiększono powierzchnię ekspozycyjną 
o sale w sąsiedniej kamienicy nr 3. Przeznaczono je na prezentację zbiorów 
archeologicznych i militariów oraz na organizację wystaw czasowych.

Wśród największych sukcesów muzeum w latach siedemdziesiątych XX 
wieku należy wymienić prezentację wystawy Kultura Afryki Zachodniej po-
chodzącej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie (1972). Konty-
nuowano również cykl wystaw poświęconych polskiej i europejskiej sztuce. 
Goście mieli okazję obcowania z malarstwem flamandzkim (1977) i rosyj-
skim (1978), z dorobkiem Wojciecha Kossaka (1978), twórczością polskich 

Wizyta prof. Stanisława Lorentza we Wschowie; od lewej: Józef Stępczak, Stanisław 
Lorentz, Onufry Kubicki, 1967 rok
Źródło: zbiory Muzeum Ziemi Wschowskiej, nr inw. MZW/AH/1217.



338 Dariusz Czwojdrak, Bartosz Tietz 

kolorystów (1979) i modernistów (1979), a także z polską i obcą rzeźbą XIX 
i XX wieku (1975) oraz rzeźbą secesyjną (1976). W kolejnej dekadzie za-
prezentowano m.in.: sztukę starożytnego Egiptu i Rzymu (1981), malarstwo 
holenderskie (1981), studia rysunkowe malarzy polskich XIX i XX wieku 
(1982), ikony z XVII–XIX wieku (1984), wielkopolską rzeźbę doby baroku 
(1985), malarstwo i rysunki Władysława Tetmajera i dawne instrumenty mu-
zyczne (1987). Wartościowy pod względem poznawczym i edukacyjnym był 
cykl wykładów i prelekcji poświęconych współczesnemu teatrowi, kulturze 
Bliskiego Wschodu, historii Wschowy oraz twórczości Pabla Picassa. Ponad-
to przygotowywano wieczory poetyckie, recitale i Rodzinne Wieczory Mu-
zyczne organizowane wspólnie z Powiatowym Domem Kultury we Wschowie 
i Lubuskim Towarzystwem Muzycznym w Zielonej Górze.

Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku Mu-
zeum Ziemi Wschowskiej objęło opieką Staromiejski Cmentarz Ewangelicki, 
będący jedną z najstarszych w Polsce realizacji włoskiego założenia campo 
santo (wł. ‘święte pole’). Z czasem nekropolię przekształcono w Lapidarium 
Rzeźby Nagrobnej we Wschowie – jedno z najcenniejszych i najatrakcyjniej-
szych pod względem poznawczym miejsc na mapie miasta i regionu.

W 1990 roku na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej po-
wołano mgr. Władysława Czyżyka – archeologa, a w 2003 roku mgr. sztuki 
Leszka Marciniaka. W okresie ich działalności wschowskie muzeum przygo-
towało ponad 120 wystaw czasowych, wśród nich barwną i poruszającą pre-
zentację Ameryka indiańska – spotkanie dwóch światów (1992), wystawę do-
tyczącą sztuki Chin – Pięć barw smoka (2001) i sztuki Czarnej Afryki (2001). 
Sprowadzono kostiumy i militaria z filmów Jerzego Hofmanna Ogniem 
i mieczem (2005) i Stara baśń (2006), zaprezentowano religijną i materialną 
spuściznę Tybetańczyków na wystawie Tybet – sztuka, rzemiosło, folklor na 
dachu świata (2006) oraz wystawy poświęcone twórczości prof. Eugeniu-
sza Geta Stankiewicza (1994, 2009, 2012). Ponadto zorganizowano obchody 
400-lecia kościoła Żłóbka Chrystusa (2004), 300-lecia bitwy pod Wscho-
wą (2006), 150-lecia budowy linii kolejowej Leszno – Wschowa – Głogów 
(2007) i 400-lecia założenia Staromiejskiego Cmentarza Ewangelickiego we 
Wschowie (2009).

Na przestrzeni ostatnich lat Muzeum Ziemi Wschowskiej znacząco zwięk-
szyło swoją ofertę wystawienniczą i edukacyjną. W 2014 roku, w związku 
z oficjalnym otwarciem nowej siedziby w budynku dawnej rezydencji jezu-
ickiej przy pl. Farnym 3, przygotowano stałą wystawę poświęconą dziejom 
miasta. W siedzibie muzeum przy pl. Zamkowym 2 rozbudowano ekspozycję 
na temat protestanckiej przeszłości Wschowy i ziemi wschowskiej, a w 2017 
roku zaprezentowano poruszającą wystawę z okazji 500-lecia reformacji Ver-
bum Domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego 
protestantyzmu. Dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego zakupiono ponad 300 prac prof. Eugeniusza Geta Stankiewicza oraz 
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nowoczesne systemy zawieszeń, 
oświetlenie, nowe gabloty i kioski 
multimedialne. Do zbiorów pozyska-
no liczne dokumenty z XVIII–XX 
wieku, wschowskie banknoty i archi-
walne fotografie, a w formie depo-
zytu – unikalny zbiór wschowskich 
monet pochodzących ze skarbu ze 
Święciechowy.

Muzeum uczestniczy w wielu 
projektach i współpracuje z różnymi 
środowiskami. Organizuje wykłady, 
warsztaty, sympozja naukowe oraz 
zajęcia skierowane do najmłodszych 
i najstarszych miłośników histo-
rii (Uniwersytet Trzeciego Wieku). 
Współtworzy projekty wydawnicze 
przybliżające wiedzę o przeszłości 
Wschowy, jej mieszkańcach oraz 
materialnym i niematerialnym dzie-
dzictwie ziemi wschowskiej. W la-
tach 2017–2018 opublikowano m.in.: 
dwa przewodniki po Wschowie i Mu-
zeum Ziemi Wschowskiej w ramach 
projektów „Małe miasto wielkich 
przeżyć” i „Małe muzeum pełne skarbów” (Magdalena Birut), wspomnie-
nia siostry Iwony Król (2017), opracowania dotyczące fortyfikacji Wschowy 
w średniowieczu i czasach nowożytnych (Jakub Drgas) i walki o polskość po-
wiatu wschowskiego w początkach XX wieku (Bartosz Tietz), a ponadto kata-
log wystawy czasowej Verbum Domini manet in aeternum i katalog prac prof. 
Eugeniusza Stankiewicza w zbiorach muzeum Czas przez nikogo niezłapany.

Uzyskane przez muzeum wyróżnienia i nagrody, m.in. Narodowego Insty-
tutu Dziedzictwa i Narodowego Centrum Kultury za projekt „Get i 3 Słonie”, 
a także pełnienie funkcji regionalnego koordynatora Europejskich Dni Dzie-
dzictwa w województwie lubuskim w 2018 roku oraz powierzenie muzeum 
obowiązków organizatora Ogólnopolskiej Inauguracji Europejskich Dni Dzie-
dzictwa 2019 wskazują kierunek dalszych działań i przekonują o możliwo-
ściach, jakie stoją przed regionalną placówką muzealną.

Od 2013 roku dyrektorem Muzeum Ziemi Wschowskiej jest mgr Marta 
Małkus – historyk sztuki.

Dyrektor Marta Małkus podczas otwar-
cia nowej siedziby Muzeum Ziemi 
Wschowskiej w dawnej rezydencji jezu-
ickiej, 2014 rok
Źródło: zbiory Muzeum Ziemi Wscho wskiej.
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Styczeń
13 – podczas koncertu noworocznego przyznano wyróżnienia za działalność na rzecz 
mieszkańców powiatu, popularyzowanie jego historii oraz promocję. Nagrody wręczał 
starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak. Otrzymali je: Stanisław Wolniczak, prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz 
Zuzanna Piętka z Klubu Sportowego KUK-SON z Pawłowic za wybitne osiągnię-
cia sportowe. Honorowe Wyróżnienia „Dzierżykraj” otrzymali: Marta Kowalewska 
z Krakowa za popularyzację postaci Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego w kraju i za 
granicą oraz Hanna Markowska za zainicjowanie i prowadzenie przez 20 lat Chóru 
Mieszanego „Krzemień” w Krzemieniewie.

15 – spotkanie w Teatrze Miejskim z wicepremier do spraw polityki socjalnej Beatą 
Szydło. Wzięło w nim udział ok. 250 osób; obecni byli także wiceminister spraw za-
granicznych Jan Dziedziczak oraz prezydent Leszna Łukasz Borowiak.

17 – obchody 98. rocznicy powrotu Leszna do Polski. Podczas uroczystości w ratuszu 
tytułem Honorowego Obywatela Miasta Leszna wyróżniono prof. dr. hab. Aleksandra 
Zandeckiego z Poznania, rektora Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie. Odzna-
czenia Zasłużony dla Miasta Leszna otrzymali: Zofia Miller – prowadząca rodzinę 
zastępczą, dr Aleksander Piwoń – emerytowany dyrektor Archiwum Państwowego 
w Lesznie, Bogdan Prawicki – utytułowany baloniarz, Mirosław Rochmankowski – 
były dowódca 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz II Liceum Ogólno-
kształcące im. Rodu Leszczyńskich, Archiwum Państwowe w Lesznie i Ochotnicza 
Straż Pożarna przy ul. Gronowskiej.

18 – w Bibliotece Ratuszowej odbyła się promocja książki dr Janiny Małgorzaty Halec 
Dr Bronisław Świderski (1873–1942) – lekarz, społecznik, regionalista. Książka jest 
dziesiątą pozycją w zainicjowanej przez Urząd Miasta serii Cives Nostri.

19 – w Galerii Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych otwarto wystawę pt. Pusty 
dom przygotowaną w ramach projektu Łemkowskie Jeruzalem. W wernisażu wziął 
udział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Selin.

19 – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie otrzymał 
„Srebrną tarczę” – nagrodę przyznaną w ramach jubileuszowego XX Wielkopolskie-
go Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy 2018” za zajęcie piątego miejsca na 
liście najlepszych techników w Wielkopolsce.

22 – konferencja naukowa pt. Poszli, choć nikt im nie kazał w Liceum Ogólnokształ-
cącym nr 3 w Lesznie zorganizowana w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. Okolicznościowe wykłady wygłosili: dr Marek Rezler, 
Jarosław Wawrzyniak, Krzysztof Handke oraz Patryk Kamiński – uczeń, członek Gru-
py Rekonstrukcji Historycznej „Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. Grupa «Lesz-
no»”. Konferencji towarzyszyła wystawa pamiątek i publikacji.

25 – w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Ko-
meńskiego w Lesznie zostało utworzone Centrum Polsko-Kazachskie w ramach 
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współpracy tej uczelni i Uniwersytetu Shakarima w Semey. W PWSZ studiuje kilku-
dziesięciu studentów z Kazachstanu.

Luty
3–4 – mistrzostwa Polski juniorów i juniorek we florecie indywidualnym oraz mistrzo-
stwa drużynowe zorganizowane przez integracyjny Klub Sportowy „Leszno”.

10 – „Urodziny Ratusza” w Lesznie. W Muzeum Okręgowym na wystawie pt. O czar-
nej śmierci w Lesznie w roku Pańskim 1709 zaprezentowano dokumenty pochodzące 
z Akt Braci Czeskich ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu. W ratuszu 
odbyła się promocja książkowej publikacji dokumentu w literackim tłumaczeniu 
dr. Marcina Błaszkowskiego, inicjatora wydarzenia, z obszernym jego posłowiem 
i ilustracjami. Fragmenty tekstu zaprezentował aktor Olgierd Łukaszewicz. 

11 – zmarł Wojciech Maciejewski (ur. 1923 w Lesznie) – reżyser radiowy, działacz 
społeczny i kulturalny, Honorowy Obywatel Miasta Leszna, honorowy prezes Lesz-
czyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. Romana Maciejewskiego, inicjator festi-
wali muzycznych imienia swego brata Romana. Pochowany został na Starych Powąz-
kach w Warszawie.

22 – uroczystości na leszczyńskim cmentarzu parafialnym przy ul. Kąkolewskiej upa-
miętniające 35. rocznicę śmierci pułkownika Władysława Wiecierzyńskiego, ostat-
niego dowódcy 55. Pułku Piechoty w Lesznie zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Oficerów Rezerwy 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Marzec
2 – koncert charytatywny zorganizowany w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Lesznie pod patronatem UNICEF-u. Dochód z imprezy został przeznaczony na po-
moc dla dzieci z Syrii.

23 – I Leszczyńska Fiesta Balonowa na leszczyńskim lotnisku i na rynku. Organi-
zatorami byli Aeroklub Leszczyński i Leszczyńskie Stowarzyszenie Spadochroniarzy 
„Feniks”.

28 – wręczenie stypendiów Prezydenta Miasta Leszna. Otrzymały je osoby utalento-
wane artystycznie – Sonia Barbara Bilińska, Agnieszka Gerszendorf, Andrzej Grygier, 
Marta Grygier, Anna Ilminowicz, Lidia Jarecka, Sara Majchrzak, Julia Molicka, Wik-
toria Muszyńska, Emilia Nowak, Barbara Perzyńska, Weronika Wołowicz, Adam Ro-
biński – oraz sportowcy: Agnieszka Jerzyk, Jakub Krawczyk, Anna Maciejewska, Pa-
trycja Maciejewska, Renata Tomczak, Miłosz Wachowiak oraz Grzegorz Zimniewicz. 

Kwiecień
5 – uroczystość nadania imienia Powstańców Wielkopolskich i sztandaru Zespołowi 
Szkół nr 4 w Lesznie.

6 – otwarcie w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesz-
nie jubileuszowej wystawy 80 lat historii Klubu Sportowego „Unia” Leszno przygo-
towanej przez MBP i APL. 
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7-8 – tytuł Lider Rewitalizacji za rok 2017 uzyskała nieruchomość przy ul. Brackiej 14 
(właścicielem jest Marcin Świdziński). Konkurs, zorganizowany przez miasto Leszno 
po raz piąty, ma na celu promowanie działań w zakresie rewitalizacji przestrzennej 
Starego Miasta.

19 – finał konkursu poezji łacińskiej „Certamen Recitandi Lesnense”. Uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych z Poznania, Wrocławia, Koszalina i Leszna recytowali utwory 
po łacinie i w przekładzie na język polski. W kategorii recytacje w oryginale I miejsce 
zajął Jakub Musielak z I LO w Lesznie, w kategorii recytacje w przekładzie na język 
polski I miejsce przypadło Grecie Jaszkiewicz z Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie. Orga-
nizatorami konkursu byli PWSZ i I LO w Lesznie. 

19 – odbył się „Ars bene dicendi” – miejski konkurs retoryczny uczniów z klas siód-
mych i leszczyńskich szkół ponadpodstawowych pod patronatem prezydenta Leszna 
i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Zwyciężył Norbert Konieczny – uczeń III LO 
im. J. Słowackiego. Spośród uczniów szkół podstawowych najlepsza była Barbara 
Karaś ze Szkoły Podstawowej nr 1.

21 – 2 tys. drzewek posadzono w leśnictwie Nowy Świat podczas akcji „1000 drzew 
na minutę” zorganizowanej przez Nadleśnictwo Karczma Borowa.

29 – z okazji 355. rocznicy istnienia Poczty Polskiej i 330. rocznicy poczty w Lesz-
nie sprzed budynku, w którym w XVII wieku mieściła się poczta, przy ul. Bolesła-
wa Chrobrego, wyruszył konny dyliżans. Poczta Polska wydała przygotowane przez 
Leszczyńskie Koło Polskiego Związku Filatelistów okolicznościowe karty pocztowe 
oraz spersonalizowane znaczki: z portretem króla Jana III Sobieskiego oraz widokiem 
dawnej poczty.

Maj
11 – uroczyste otwarcie Izby Patrona Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Pol-
skiego Morza w Lesznie dokonane w ramach obchodów jej 86-lecia. Obecna była 
delegacja 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców w Świnoujściu oraz przedstawiciele 
szkoły (Základni Škola Resslova) w Hlinsku w Czechach, z którą w 2018 roku lesz-
czyńska placówka nawiązała współpracę.

12 – Targi Organizacji Pozarządowych w Lesznie z okazji Dnia Europy. Imprezę zor-
ganizowali: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, Eurodesk Polska, Punkt Infor-
macji Europejskiej Europe Direct w Poznaniu, Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie 
oraz Urząd Miasta Leszna.

15 – udane bicie rekordu Guinessa w prowadzeniu największej lekcji matematyki. Na 
stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie zadania dotyczące magicznych kwadratów 
rozwiązywało 4635 uczniów leszczyńskich szkół. 

17 – obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Lesznie. Nagrodą im. Heleny Śmi-
gielskiej przyznawaną przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
wyróżniona została Hanna Kaczmarek – kierowniczka Działu Zbiorów dla Doro-
słych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie. Nagrodę Liścia Miłorzębu otrzy-
mało Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie za książkę pt. Adam Myjak. 
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Rzeźba – Rysunek. Nagroda specjalna przypadła Archiwum Państwowemu w Lesznie 
za publikację Materiały archiwalne do dziejów Leszna. Wiesław Dobruszek z MBP 
w Lesznie odebrał Nagrodę Dyrektora MBP za serię książek o sporcie żużlowym. 

24 – w rocznicę urodzin Jana Góreckiego na cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej w Lesz-
nie przedstawiciele Rady Miejskiej i delegacja towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Jana i Józefa Góreckich, zasłużonych obywa-
teli Leszna z czasów walki o niepodległość i okresu międzywojennego.

25 – z okazji otrzymania sztandaru przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożar-
nej w Lesznie na leszczyńskim rynku wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz defilowały służby mundurowe.

Czerwiec
15 – V Targi Ekonomii Społecznej – Jarmark Pomysłów odbyły się w leszczyńskim 
ratuszu. Udział wzięło ponad 20 organizacji z całego subregionu leszczyńskiego.

16 – w Auditorium Maximum Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie miało miej-
sce Uroczyste Zgromadzenie Samorządowe nawiązujące do 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Samorządowcy Leszna, powiatu leszczyńskiego i sied-
miu gmin: Krzemieniewa, Lipna, Osiecznej, Rydzyny, Włoszakowic, Wijewa i Świę-
ciechowy oddali hołd wszystkim, którzy poświęcili się dla Ojczyzny. Z tej okazji zo-
stał wybity okolicznościowy medal. 

Lipiec
7 – oddano do użytku asfaltową ścieżkę pieszo-rowerową o długości 3,3 km od węzła 
Dąbcze do zbiornika wodnego Rydzyna. Inwestycję za 1,5 mln zł sfinansowały: Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz samorządy gminy Rydzyna, powiatu 
leszczyńskiego i miasta Leszna.

11 – zakończono wart ok. 4,1 mln zł projekt, dzięki któremu ok. 633 tys. stron do-
kumentów znajdujących się dotąd w powiatowych zasobach geodezyjnych w wersji 
klasycznej i analogowej zostało przetworzonych do postaci cyfrowej. Pracami obję-
to, w całości lub częściowo, dokumenty dotyczące Osiecznej, Krzemieniewa, Lipna 
i Włoszakowic. 

16 – staraniem Towarzystwa Ziemi Osieckiej w lesie nad jeziorem Łoniewskim 
w Osiecznej odsłonięta została tablica poświęcona dr. Bronisławowi Świderskiemu, 
upamiętniająca jego zakład przyrodoleczniczy „Stanisławówka” . 

25 – Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych ogłosiła, że powiat lesz-
czyński był w 2017 roku najbardziej proinwestycyjny wśród wszystkich samorządów 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Na inwestycje powiat przeznaczył 54,3 
proc. budżetu, tj. 34,7 mln zł.

29 – fragmenty Traktatu o Wiecznym Przymierzu Między Narodami Ucywilizowa-
nymi – Konstytucji dla Europy z 1831 roku autorstwa Wojciecha Jastrzębowskiego 
odczytał na leszczyńskim rynku aktor Olgierd Łukaszewicz. Około 400 uczestników 
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z miasta i okolic wzięło udział w towarzyszącym wydarzeniu widowisku, które 
prowadził organizator Zbigniew Sadowski – członek fundacji My, Obywatele UE – 
koło Leszno. Współorganizatorem wydarzenia była grupa lokalna Komitetu Obrony 
Demokracji – Leszno.

Sierpień
14 – Daria Dudkiewicz-Goławska z Krzemieniewa (wraz z nawigatorką Beatą Bier-
naczyk) została mistrzynią świata kobiet w balonach na ogrzane powietrze rozgrywa-
nych w Nałęczowie. W mistrzostwach rywalizowały 33 kobiety z 14 krajów. 

22 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej na kamienicy przy ul. Kościelnej w Lesznie 
poświęconej Janowi Kasprowi Pierszyńskiemu (1718–1758) – organiście kościoła 
św. Mikołaja w Lesznie, naczelnemu kompozytorowi i kapelmistrzowi na dworze 
Aleksandra Józefa Sułkowskiego. Dla upamiętnienia muzyka jego utwory wykonano 
podczas koncertów w ramach Festiwalu Leszno Barok Plus. 

30 – otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Boszkowo-Letnisko – Włoszakowice 
o długości ok. 2,4 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Inwestycję o wartości 
ok. 4,6 mln zł sfinansowały powiat leszczyński, gmina Włoszakowice oraz wojewoda 
wielkopolski.

Wrzesień
3 – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie rozpoczęła działal-
ność w nowym kompleksie szkolnym przy ul. Henrykowskiej 1. 

8 – podczas Gali Człowiek Kultury 2018 dyrygent Józef Wojciech został uhonoro-
wany specjalną statuetką. Uroczystość była związana z 90-leciem działalności chóru 
„Hejnał” z Wijewa. W uroczystości uczestniczyła Zofia Szalczyk – przewodnicząca 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wszyscy powojenni dyrygenci chóru. 

9 – archeolodzy prowadzący prace wykopaliskowe w ulicy Gabriela Narutowicza 
(skrzyżowanie z aleją J. Słowackiego) odkryli XVII-wieczne relikty piwnic Bramy 
Kościańskiej. Przed udostępnieniem ulicy do ruchu wykonano inwentaryzację obiek-
tu w technologii skaningu laserowego 3D. W pobliżu umieszczona została makieta 
z mosiądzu przedstawiająca Leszno przed ostatnim wielkim pożarem w roku 1790, 
pozwalająca się zorientować, w którym miejscu dokonano odkrycia. Wykonał ją arty-
sta rzeźbiarz Roman Kosmala z udziałem miejskiego konserwatora zabytków Macieja 
Urbana, architekta Wojciecha Kurzawy oraz badacza architektury Jerzego Serafina.

9 – w Bukówcu Górnym obchodzono 85-lecie miejscowej jednostki Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. Jednostką kieruje Bartosz Zając. 

23 – powiatowe obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 100-lecia 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbyły się na zamku w Rydzynie. 

26 – otwarcie przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków dla gminy Ry-
dzyna. Koszt inwestycji wyniósł ponad 10 mln zł, z czego ponad 5 mln pochodziło 
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.
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29 – Szkoła Podstawowa w Wilkowicach im. Powstańców Wielkopolskich otrzymała 
sztandar.

29 – tytuł Drużynowego Mistrza Polski na żużlu po raz drugi z rzędu wywalczyła 
FOGO Unia Leszno. 

Październik
1 – wyróżnieniem Zasłużony dla Powiatu Leszczyńskiego Rada Powiatu Leszczyń-
skiego uhonorowała Ryszarda Łopusiewicza – nadleśniczego Nadleśnictwa Włosza-
kowice oraz Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego z Włoszakowic. 

1 – z okazji 150. rocznicy śmierci Jana Metziga ukazała się pocztowa karta okolicz-
nościowa z datownikiem. Kartkę wydała Poczta Polska dzięki inicjatywie członków 
Leszczyńskiego Koła Polskiego Związku Filatelistów.

2 – Sekcja Plastyków MOK w Lesznie obchodziła 45-lecie istnienia. Sekcja otrzymała 
lokal po dawnej piekarni przy ul. Leszczyńskich, w którym utworzono galerię Piekar-
nia Sztuki. 

2 – uroczysta promocja tomu wspomnień Ludzie i czasy. Leszno we wspomnieniach 
mieszkańców w bibliotece uczelnianej PWSZ w Lesznie. W imprezie wzięli udział: 
inicjator publikacji prezydent Łukasz Borowiak, ośmioro autorów tekstów, autorki 
opracowania graficznego i redakcyjnego, a także bohaterowie 52 wspomnień. Wy-
dawcą książki jest Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne. 

4-5 – z okazji święta 67-lecia istnienia 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego 
na leszczyńskim rynku odbyły się uroczystości, podczas których odsłonięto wmuro-
waną w chodnik po wschodniej stronie ratusza pamiątkową płytę z napisem „Lesz-
czyńskim Przeciwlotnikom – Mieszkańcy Leszna” .

5 – oddano do użytku 9,5 km drogi ekspresowej S5 w powiecie leszczyńskim, od wę-
zła Kaczkowo do węzła Leszno-Południe oraz drogę łączącą S5 z węzłem Dąbcze na 
drodze krajowej nr 5. Wartość prac to ok. 233 mln zł. 

12 – zakończenie największej w historii powiatu leszczyńskiego inwestycji: za ok. 
56,6 mln zł zostało przebudowane, a w części zbudowane łącznie 28 km drogi z Wije-
wa przez Brenno, Zaborówiec, Włoszakowice, Bukówiec Górny i Boguszyn do węzła 
Nietążkowo na drodze ekspresowej S5. Inwestycja powstała we współpracy pięciu sa-
morządów – lidera projektu powiatu leszczyńskiego i partnera – powiatu kościańskie-
go oraz gmin Śmigiel, Włoszakowice i Wijewo przy znaczącym wsparciu z budżetu 
Unii Europejskiej. 

14 – inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie. 
Nowym rektorem uczelni została doc. dr Anna Bartkowiak, dotychczasowa prodzie-
kan ds. studenckich.

16 – oficjalnie oddano do użytku ok. 14 km nowych ścieżek dla rowerzystów wzdłuż 
dróg powiatowych. W ramach wartej 9,2 mln zł inwestycji powstało 3,8 km ścież-
ki wzdłuż drogi z Dąbcza przez Nową Wieś do granicy z gminą Osieczna, 4,1 km 
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z Kąkolewa w kierunku Łoniewa i z Łoniewa w kierunku Osiecznej oraz 5,9 km od 
skrzyżowania z drogą krajową nr 5 w Lipnie przez Mórkowo do ul. Dworcowej w Wil-
kowicach. W latach 2015–2018 powstało w powiecie łącznie blisko 30 km ścieżek 
i dróg dla rowerów.

17 – w MBP otwarto wystawę poświęconą Leszczyńskiemu Festiwalowi Muzycznemu 
im. Romana Maciejewskiego. Ekspozycja inaugurowała obchody jubileuszu 20-lecia 
festiwalu i była pierwszym z cyklu wydarzeń festiwalowych. Koncerty miały miejsce 
w Lesznie i Lipnie. Impreza trwała pięć dni.

18-20 – Konkurs Talentów „Rozwiń skrzydła” zorganizowali po raz dziesiąty MOK 
w Lesznie, miasto Leszno i Radio „Elka”. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent 
Leszna Łukasz Borowiak.

19 – oddano do użytku przebudowaną drogę powiatową od granicy Krzycka Wielkie-
go przez Krzycko Małe do skrzyżowania z drogą powiatową Leszno – Włoszakowice. 
Koszt inwestycji wyniósł ok. 2,8 mln zł.

20 – odbyły się 20 Prezentacje – Leszno 2018 „Ziarnko prawdy” w MBWA w Lesznie. 
Na wystawie 34 artystów związanych z regionem zaprezentowało swoje prace. 

21 – odbyły się wybory samorządowe, w których wybierano wójtów, burmistrzów, 
prezydenta Leszna oraz radnych miast, gmin, powiatu i sejmiku województwa. Na 
prezydenta Leszna ponownie wybrano Łukasza Borowiaka.

26 – Zespół Tańca Ludowego „Moraczewo” z gminy Rydzyna obchodził jubileusz 
30-lecia swojej działalności. Z tej okazji wystąpił w Auli Comeniana w PWSZ. 

Listopad
9 – na jednej z kamienic przy Al. Jana Pawła II w Lesznie został odsłonięty mural 
przedstawiający Ignacego Jana Paderewskiego. Autorem projektu jest dr hab. Ar-
kadiusz Marcinkowski z Poznania. Organizatorami wydarzenia byli: spółka ENEA, 
wojewoda wielkopolski, miasto Leszno, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych 
w Poznaniu, Klub Sportowy „Unia” Leszno oraz portal „Niepodległa”.

9 – w powiecie leszczyńskim oddano do użytku odcinek drogi ekspresowej S5 Po-
znań – Wrocław między węzłami Leszno-Południe i Radomicko. Zbudowanie 19 km 
dwujezdniowej drogi kosztowało 455 mln zł. Wraz z otwarciem odcinka S5 oddano do 
użytku nową drogę ze ścieżką rowerową – łącznik między węzłem S5 Święciechowa 
a ul. Wilkowicką w Lesznie. Inwestycja kosztowała ok. 17,5 mln zł, a sfinansowali ją 
miasto Leszno, powiat leszczyński oraz gminy Lipno i Święciechowa, przy wsparciu 
kwotą ok. 12,2 mln zł z Unii Europejskiej.

11 – X Rowerowy Puchar Niepodległości zorganizowany przez Stowarzyszenie Kul-
tury Fizycznej „Życie Jest Piękne”.

11 – obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Piloci z Aeroklubu Leszczyńskiego 
uczcili rocznicę startem pięciu balonów z leszczyńskiego rynku w ramach akcji „100 
balonów na 100-lecie”. Uroczystości rocznicowe, których organizatorem był Urząd 
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Miasta Leszna i MBP, rozpoczęły się od otwarcia Biblioteki Niepodległości. Lesz-
czynianie tłumnie uczestniczyli w uroczystościach i atrakcjach: prezentacji na rynku 
sprzętu wojskowego, jazdy powozem Ignacego Paderewskiego (z powozowni w Ra-
cocie), próbowaniu specjałów kulinarnych. Na zakończenie obchodów w auli PWSZ 
odbył się koncert piosenek przedwojennych i współczesnych w wykonaniu Olgi Boń-
czyk, Andrzeja Krzywego oraz Władysława Grzywny przy akompaniamencie zespołu 
pod kierownictwem Jacka Piskorza.

16 – jubileuszowy koncert w wykonaniu chóru i orkiestry Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I i II stopnia oraz zaproszonych solistów zainaugurował obchody 40-lecia 
szkoły. Muzykę kantaty do wybranych wersetów Pana Tadeusza napisała dyrektor 
Urszula Schulz. 

16 – w Bukówcu odbyła się promocja książki Barbary i Zofii Dragan pt. By Bukwitz 
był znów Bukówcem o lokalnych patriotach i bohaterach, którzy przyczynili się do 
odzyskania niepodległości i przyłączenia Wielkopolski do odrodzonego państwa.

21 – w Miejskim Konkursie Recytatorskim „Niepodległa w Poezji” zorganizowa-
nym przez Szkołę Podstawową nr 12 w Teatrze Miejskim w Lesznie wzięło udział 21 
uczniów leszczyńskich szkół. Zwyciężyli: w kategorii klas 1-3 – Anna Ratajczak (SP 
10), klasy 4-6 – Oliwier Rutkowiak (SP 10), klasy 7-8 oraz gimnazja – Julia Sobolew-
ska (SP 5), szkoły ponadgimnazjalne – Dagmara Maćkowiak (I LO). 

22 – podczas I sesji nowej Rady Miejskiej Leszna przewodniczącym został Tomasz 
Malepszy, a wiceprzewodniczącymi Andrzej Kośmider i Piotr Więckowiak. Rada li-
czy 23 osoby.

22 – Przewodniczącym Rady Powiatu Leszczyńskiego po raz drugi został Jan Szku-
dlarczyk, wiceprzewodniczącymi Remigiusz Leciejewski i Irena Grobelna. Staro-
stą leszczyńskim został Jarosław Wawrzyniak, wicestarostą – Grzegorz Rusiecki. 
W skład Zarządu Powiatu weszli też radni: Grzegorz Brzeskot, Rafał Jagodzik i Ma-
rian Mielcarek. 

30 – uroczyście otwarto strzelnicę sportową w Lesznie w budynku pomiędzy placem 
Kościuszki a al. Słowackiego, gruntowanie wyremontowanym za kwotę 5 mln zł. 

Grudzień
1 – pierwszy raz w Lesznie odbył się przestrzenny pokaz laserowy na nowym rynku 
z udziałem licznie zebranej publiczności. Wyświetlono bajkę o świętym Mikołaju. Im-
preza miała charakter charytatywny, cały dochód przeznaczony został dla Stowarzy-
szenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat”.

5 – uroczysta Gala w Miejskim Ośrodku Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza, podczas której podsumowany został konkurs Leszczyński Wolonta-
riusz Roku 2018. Prezydent Łukasz Borowiak wręczył podziękowania 25 osobom 
spośród 300 zgłoszonych. Laureatami zostali: w kategorii Wolontariat szkolny – Alek-
sandra Dawczyk, wyróżnienie – najmłodsza uczestniczka konkursu Natalia Banasik; 
w kategorii Wolontariat młodzieżowy – Joanna Wdowiak; w kategorii Wolontariat 
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dorosły – Hanna Wachowiak; w kategorii Wolontariat senioralny – Bożena Wawrzy-
niak, a wyróżnienia przyznano najstarszym wolontariuszkom Zuzannie Kubickiej 
i Bogumile Wujczak; w kategorii Wolontariacka grupa roku – Grupa wolontariacka 
„Nasz Dom – Nasz Świat”, wyróżniono Szkolny Klub Wolontariatu działający przy 
Szkole Podstawowej nr 5, Stowarzyszenie Pozytywka oraz Klub Filmowy przy Pol-
skim Związku Niewidomych; w kategorii Inicjatywa obywatelska – inicjatywa „Lek-
cje języka polskiego dla obywateli Ukrainy”; w kategorii Firma zaangażowana spo-
łecznie laureatem została firma Centrum Rodzinne WMB „Zaczarowany Świat”. 

5 – wykład pt. Uczestnicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego 3–5 grudnia 1918 roku 
z powiatu leszczyńskiego wygłosił w ratuszu miejskim starosta powiatu leszczyńskie-
go Jarosław Wawrzyniak. Spotkanie było częścią cyklu Ratuszowe Wieczory zorgani-
zowanego przez Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne. 

7 – jubileuszowe spotkanie z okazji 10-lecia działalności Fundacji Centrum Aktywno-
ści Twórczej zostało zorganizowane w auli PWSZ.

7 – zakończono przebudowę drogi powiatowej w Kąkolewie o długości ok. 3,5 km, 
która objęła ul. Krzywińską i Rydzyńską. Inwestycję wartości ok. 2,7 mln zł sfinanso-
wały powiat leszczyński i gmina Osieczna. 

15 – w Muzeum Okręgowym w Lesznie odbył się wernisaż wystawy pt. Chwała 
Zwycięzcom! – Grupa „Leszno” – Jubileusz 100-lecia Powstania Wielkopolskiego 
1918–1919. Organizatorami wydarzenia byli: Muzeum Okręgowe w Lesznie, APL 
oraz Miasto Leszno.

21 – po remoncie o wartości ok. 2 mln zł otwarto biegnącą wzdłuż dawnych wałów 
miejskich al. Juliusza Słowackiego w Lesznie. W trakcie prac przebadano archeolo-
gicznie i konserwatorsko murowaną piwnicę znajdującą się w koronie ziemnych wa-
łów fortyfikacyjnych, we fragmencie odcinka wschodniego. Obiekt zidentyfikowano 
jako prawdopodobną składnicę prochu. W pobliżu umieszczono tablicę opisującą 
znalezisko. Wzdłuż al. Słowackiego zainstalowano tablice informacyjne opracowane 
przez Jerzego Serafina i archeologa Łukasza Lisieckiego opisujące fortyfikacje miej-
skie dawnego Leszna oraz prowadzone nad nimi badania. 

27 – uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
odbyły się pod pomnikiem w Kwaterze Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu 
parafialnym przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie.    

Opracowały: Janina Małgorzata Halec, Barbara Hałusek, Elżbieta Olender
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książek na temat geografii i historii gmin: Osieczna, Jutrosin, Bojanowo, Pakosław, Lipno 
oraz Leszna. Od 1992 roku redaktor naczelny „Zeszytów Osieckich”.

Marcin Kapała – absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. oraz Insty-
tutu Historii i Archiwistyki UMK, archiwista; w latach 2016–2018 przewodniczący Cen-
tralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji, od 2018 członek Centralnej Komisji 
Metodycznej organów doradczych Naczelnego Dyrektora AP. Specjalizuje się w procedu-
rach zarządzania dokumentacją współczesną.
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Tomasz Karpiński – dr nauk humanistycznych w zakresie historii, archiwista, pracuje 
w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Poznaniu. Zajmuje się historią wojskowości 
XVIII w., dziejami sądownictwa wojskowego oraz problemami współczesnej archiwistyki.

Marceli Kosman – polihistor, politolog, prof. zw., autor kilkuset prac dotyczących historii 
Polski i jej sąsiadów od średniowiecza po czasy współczesne. Jego bibliografia oraz cha-
rakterystyka dorobku za lata 1963–2010 znajdują się w księdze pamiątkowej Przez Kresy 
i historię po obrzeża polityki, t. I–II (Toruń 2011).

Tomasz Kościański – historyk, asystent muzealny w Muzeum Okręgowym w Lesznie, 
doktorant na Wydziale Historycznym UAM. Bada dzieje samorządu sejmikowego woje-
wództw poznańskiego i kaliskiego w czasach Augusta III oraz zajmuje się historią Powsta-
nia Wielkopolskiego.

Maciej Kościuszko – doktorant w IH UAM, absolwent Wydziału Historycznego oraz Wy-
działu Studiów Edukacyjnych; bada historię sił zbrojnych ZSRR, ich obecność w Wielko-
polsce w latach 1945–1946, prezentuje książki o historii XX w. na portalu historykon.pl.

Bartosz Kruszyński – historyk, dr hab. nauk humanistycznych w Zakładzie Historii Woj-
skowej UAM; bada m.in. dzieje poznańskiego garnizonu w latach 1914–1939, Polaków 
w wojsku niemieckim w czasie I wojny światowej oraz rolę żołnierzy z Wielkopolski w bu-
dowie II RP. Autor, redaktor naukowy i merytoryczny 9 książek oraz kilkudziesięciu arty-
kułów z zakresu historii wojskowości.

Henryk Lisiak – dr hab., prof. Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu; bada dzieje 
ziem polskich doby zaborowej, lata II Rzeczypospolitej, zajmuje się socjologią polityki; 
autor kilku książek na temat m.in. J.I. Paderewskiego, stosunku społeczeństwa polskie-
go do wojny z Rosją w latach 1919–1923 i historii endecji w Wielkopolsce w okresie 
międzywojennym.

Przemysław Matela – absolwent Wydziału Historycznego UAM; oficer policji w Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu; prawnuk Ludwika Dziurki.

Hanna Nizińska – muzykolog, kustosz dyplomowany i kierownik Sekcji Muzykologii 
w Bibliotece Wydziału Historycznego UAM, od 2014 roku członek Zarządu Sekcji Bi-
bliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; autorka artykułów dotyczą-
cych bibliotekarstwa muzycznego i informacji naukowej, członek Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego – koło w Kleszczewie; pasjonatka historii XX wieku.

Elżbieta Olender – absolwentka historii i archiwistyki UAM, dr nauk humanistycznych 
w zakresie historii. Od 2004 r. dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie. W latach 
1998–2004 członek redakcji „Merkuriusza Leszczyńskiego”; sekretarz redakcji RL, edy-
torka źródeł i autorka tekstów dotyczących historii regionu, m.in. książki dotyczącej Krze-
mieniewa oraz leszczyńskich archiwaliów.

Jakub Piwoński – absolwent kulturoznawstwa o specjalności kultura popularna w Wyższej 
Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Pracownik Muzeum Okrę-
gowego w Lesznie, zajmuje się organizacją imprez, bada kulturę popularną w kontekś cie 
edukacji oraz wystawiennictwa muzealnego. Autor takich wystaw, jak Historia komiksu, 
Polski plakat filmowy oraz artykułów o nowych mediach, kulturze leszczyńskich Żydów 
i tematyce filmowej; redaktor serwisu film.org.pl.

Grzegorz Podruczny – dr hab., historyk i historyk sztuki, profesor UAM, pracownik Col-
legium Polonicum w Słubicach. Zajmuje się historią wojskowości ery nowożytnej, w tym 
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architekturą wojskową, obronną, związkami wojskowości z urbanistyką; autor 4 mo-
nografii, redaktor i współautor 6 opracowań zbiorowych oraz kilkudziesięciu artykułów 
naukowych. 

Adam Podsiadły – historyk, dziennikarz, redaktor, autor prac z historii Wielkopolski, wy-
kładowca komunikacji medialnej w WSH w Lesznie (2001–2010), członek Rady Progra-
mowej TVP w Poznaniu (2002–2010) i Rady Programowej Radia Merkury w Poznaniu (od 
2012). Zajmuje się dziejami okupacji hitlerowskiej i biografistyką.

Emilian Prałat – dr nauk humanistycznych, historyk sztuki i filolog slawista; społeczny 
opiekun zabytków powiatu kościańskiego; autor kilku książek z serii Miejsca i Sztuka. Za-
wodowo związany z UAM. 

Barbara Ratajewska – historyk archiwista, absolwentka UAM, kierownik Oddziału Ewi-
dencji, Opracowywania i Udostępniania Zasobu Archiwum Państwowego w Lesznie. Au-
torka kilku książek dotyczących głównie regionu wschowskiego i licznych artykułów. 

Stanisław Sierpowski – prof. zw., autor kilkuset prac dotyczących historii powszechnej 
i Polski XX wieku, regionalista, współautor i redaktor dziejów Gostynia, Kobylina, Lesz-
na, Poznania, Rawicza, Wrześni, Wyrzyska. Absolwent I LO w Lesznie, współinicjator 
i pierwszy prezes LTPN, honorowy obywatel miasta Leszna. Profesor senior UAM.

Eliza Stehr – mgr filologii słowiańskiej, historii i pedagogiki interkulturowej Uniwersytetu 
Kolońskiego (Niemcy); wykładowca języka polskiego jako obcego i tłumacz języka nie-
mieckiego; bada dzieje szkolnictwa średniego na terenach byłego zaboru pruskiego i dwu-
języczność polskich uczniów w okresie 1871–1914.

Kamila Szymańska – dr, bibliotekoznawca, absolwentka UWr., dyrektor Muzeum Okrę-
gowego w Lesznie, prezes koła PTH w Lesznie. Publikuje prace dotyczące pogranicza wiel-
kopolsko-śląskiego, zwłaszcza kultury książki, społecznej roli pisma; współorganizatorka 
cyklicznych konferencji poświęconych dziedzictwu kulturowemu ziemi wschowskiej.

Damian Szymczak – historyk, pasjonat historii międzywojennej regionu leszczyńskiego 
i Wielkopolski; autor trzech książek oraz setek artykułów poświęconych tamtym czasom 
i wybitnym postaciom tego okresu. 

Bartosz Tietz – absolwent archeologii na UJ, adiunkt w Muzeum Ziemi Wschowskiej; 
zainteresowania badawcze skupia wokół wczesnośredniowiecznych dziejów Wielkopolski 
południowo-zachodniej; zajmuje się też archeologią ziemi wschowskiej i dawnym polsko-
-niemieckim pograniczem etnicznym. 

Halina Tumolska – dr hab. prof. nadzw. w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa (Wydział 
Studiów Społecznych) w Poznaniu. Specjalizuje się w zakresie historii literatury polskiej 
XIX w., kultury europejskiej, kultury politycznej.



...wygrał Polskę na fortepianie

Odsłonięcie pomnika Wdzięczności na pl. Kościuszki w Lesznie. Jest to replika 
monumentu z 1924 roku według projektu Rogera Stawskiego. Pomnik, zniszczony 

podczas okupacji, został odsłonięty w 1958 roku. Wówczas zrobiono reprodukowane 
zdjęcie. Obelisk jest wykonany z piaskowca z dominującym na frontonie orłem oraz datą 

28 XII 1918. Z lewej strony umieszczono dedykację:  
„Powstańcom Wielkopolskim 1918–1919”, a z prawej podpis: „Wdzięczni Rodacy 1924”.

Archiwum Państwowe w Lesznie, sygn. 11454
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