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LISTY STANISŁAWA HELSZTYŃSKIEGO 
W ZBIORACH LESZCZYŃSKIEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
IM. STANISŁAWA GROCHOWIAKA

Zbiory specjalne Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka1 
w Lesznie, przechowywane w jej Dziale Informacyjno-Bibliograficznym, są róż-
norodne. Należą do nich m.in. kolekcje fotografii, widokówek, map, w tym Sculte-
tusa. Wśród tych zbiorów  znajduje się należąca do helsztynianów korespondencja  
pomiędzy Stanisławem Helsztyńskim, urodzonym w Kosowie w powiecie gostyń-
skim znawcą i historykiem literatury angielskiej i polskiej, wówczas już emeryto-
wanym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego2, a kierowniczkami Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Lesznie. Była to najpierw Helena Śmigielska3, a następnie 
Anna Żalikowa4. Listy przechowywane są w tekturowej teczce, która nosi tytuł Ko-
respondencja z prof. Stanisławem Helsztyńskim. Dotychczas nie została w całości 

1  Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Grochowiaka powstała z przekształcenia w roku 
1999 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. S. Grochowiaka. Ta natomiast powstała z prze-
kształcenia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (1973-1975). Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna powstała drogą połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej i Powiato-
wej Biblioteki Publicznej w Lesznie. W zbiorach MBP są więc do dzisiaj również te pocho-
dzące ze wszystkich jej poprzedniczek.

2  Stanisław Helsztyński (1891–1986) był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego w la-
tach 1946–1961, autorem pierwszej polskiej biografii Williama Szekspira, tłumaczem, poetą, 
prozaikiem, regionalistą

3  Helena Śmigielska kierowała Powiatową Biblioteką Publiczną w Lesznie od jesieni 
roku 1947 do końca lipca roku 1970. Była też inicjatorką i pierwszą kierowniczką Peda-
gogicznej Biblioteki Powiatowej w Lesznie. Krzysztof Taciak, „Śmigielska Helena, pseud. 
Leszczyna (1907-1995)”, w: Słownik biograficzny Leszna, red. Barbara Głowinkowska, 
Alojzy Koniora. Wyd. 2., popr. i rozsz. T. 2. M-Ż (Leszno: Leszczyńskie Towarzystwo Kul-
turalne, 2011), 322-324.

4  Anna Żalikowa kierowała Powiatową Biblioteką Publiczną w Lesznie od połowy roku 
1970 do końca 1973, a następnie do sierpnia 1975 roku była dyrektorem Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. Aleksander Piwoń, Krzysztof Taciak, Żalik Anna (1921-1999), 
w: Tamże, s. 407-409.
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opracowana5. Zbiór z lat 1964–1973 nie zawiera spisu obiektów, obecnie ułożony 
jest chronologicznie. 

Na całość niewielkiej, ale ważnej nie tylko dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 
kolekcji, składają się listy profesora Helsztyńskiego adresowane do kierujących  
Powiatową Biblioteką, siedem maszynowych odpisów6 listów Heleny Śmigielskiej 
i dwie kopie pisanych na maszynie listów Anny Żalikowej do profesora, a także 
list Wawrzyńca Skorupki7, brata profesora, do Heleny Śmigielskiej. W zbiorze po-
nadto znajduje się rachunek za książkę Ziemia leszczyńska, przesłaną profesorowi 
w darze przez Bibliotekę8, druk zaproszenia na prelekcję profesora Helsztyńskie-
go we Wschowie9, dwanaście kopert adresowanych przez Helsztyńskiego do Hele-
ny Śmigielskiej, jedna adresowana do tejże przez Wawrzyńca Skorupkę z Żakowa 
w gminie Lipno oraz jedna adresowana przez profesora do „Kierownika Powiatowej 
Biblioteki”10. Listy profesora i jego brata są rękopisami. Helsztyński pisał na kartach 
formatu A-4, najczęściej gładkich, charakterystycznie, zaczynając bardzo często 
każde kolejne zdanie od nowej linii i wcięcia tekstu. Kończył swe listy zazwyczaj 
pozdrowieniami dla adresatki i całego zespołu pracowników biblioteki. Niekiedy 
pozdrowienia mają – obok „serdeczne”, „miłe” – epitety: szekspirowskie, warszaw-
skie, a nawet, Grottgerowskie, nadobrzańskie  i leszczyńskie. Listy podpisywał peł-
nym imieniem i nazwiskiem lub „Stan. Helsztyński”. Dopiski na końcu niektórych 
listów świadczyć mogą o pewnej bezpośredniości nadawcy w kontaktach korespon-
dencyjnych11.

5  O korespondencji pisałam w artykule „Listy Stanisława Helsztyńskiego w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Lesznie”, Rocznik Leszczyński 16 (2016). 

6  Nie wiadomo, czy Helena Śmigielska pisała je do profesora odręcznie, czy na maszynie. 
7  Wawrzyniec Skorupka (1896 – 1971) jest autorem książki Moje morgi i katorgi 1914–

1967, przedmowa Józef Burszta (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1970). Nosił inne 
nazwisko niż Stanisław Helsztyński, który zmienił swoje ze „Skorupka” wskutek nieporo-
zumień rodzinnych związanych z jego edukacją. W swej Kronice rodzinnej: Autobiografii, 
Warszawa 1986 ( s. 94) Helsztyński wspominał: „ Pominę rozczarowanie, jakie sprawiłem 
mu [tzn. ojcu], a jeszcze bardziej matce i trzem siostrom, gdy w I wojnie światowej, w roku 
1915, wezwany do służby wojskowej na froncie francuskim, w roku 1918, po skończonej 
wojnie, zmieniłem początkowy kurs w Instytucie Filozoficzno-Biblistycznym na wydział 
neofilologii w Monachium i Poznaniu. Kiedy po kilku latach nieporozumienia i dramatycz-
nych spięć – z odpisaniem działów spadkowych i zmianą nazwiska włącznie - przeminęła 
burza w domu rodzinnym….”

8  Rachunek z 6 września 1966 roku został opisany odręcznie przez Śmigielską. Znajduje 
się na nim m.in. tekst: „Książkę przesłano w darze profesorowi Uniwersytetu Warszawskie-
go – dr St. Helsztyńskiemu, ofiarodawcy literatury Szekspirowskiej dla naszej biblioteki”. 
Przesłana książka to Janusz Deresiewicz, Ziemia leszczyńska (Poznań: Państwowe Wydaw-
nictwo Naukowe, 1966).

9  Profesor wygłosił prelekcję zatytułowaną „W setną rocznicę urodzin Stanisława Przy-
byszewskiego” 15 października 1968 roku w Liceum Ogólnokształcącym we Wschowie.

10  Wobec braku czytelnego stempla pocztowego na kopercie nie można ustalić, do które-
go kierownika była adresowana.

11  Np. w  liście z Warszawy z dnia 28 IV 1966 (nr 16) : „Grottger kłania się Narutowiczo-
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Trzydzieści trzy listy profesora Stanisława Helsztyńskiego z lat 1964–1969 kie-
rowane były do Heleny Śmigielskiej, dwa z lat 1972–1973 do jej następczyni, Anny 
Żalik. Na podstawie analizy treści można stwierdzić, że nie są to wszystkie listy, 
które Helsztyński wysyłał do Leszna, do Powiatowej Biblioteki. Np. z zachowanej 
kopii listu Anny Żalik z 26 marca 1971 roku wynika, że jest on odpowiedzią na list 
profesora, którego jednak nie ma w kolekcji. Na pewno więc leszczyński zbiór bi-
blioteczny to nie cała ówczesna korespondencja, bo nie wszystkie też odpisy swych 
listów Helena Śmigielska wykonała lub nie zostały zachowane, a to, że były, wynika 
z nawiązania do nich w listach profesora. 

Stanisław Helsztyński był na pewno bardziej aktywnym korespondentem niż ad-
resatki jego listów. Z roku 1964 jest w omawianym zbiorze najwięcej, bo trzynaście 
listów profesora, siedem pochodzi z roku 1965, z lat 1966 i 1967 po cztery, dwa 
z 1968, trzy z 1969 roku, po jednym z lat 1972 i 197312.

W listach profesor poruszał różne sprawy związane ze swoją twórczością, z wy-
daniem poszczególnych tytułów, ukazujących się w latach sześćdziesiątych XX wie-
ku, spotkaniami autorskimi, innymi działaniami popularyzującymi dorobek nauko-
wy i pisarski. Pisał o pamiętnikach swego ojca i brata.

Są te listy i ich treść świadectwem ogromnej twórczej żywotności emerytowane-
go profesora i jego troski o pamięć, również tu, w Wielkopolsce,  o jego spuściźnie. 
Materiały, które w rezultacie nawiązania kontaktu z Heleną Śmigielską przekazywał 
Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lesznie, sam nazywał w listach „Helsztyniana-
mi”. Wiedział, że w Bibliotece będą nie tylko chronione, ale i udostępniane. Pisał  
o tej swej „zapobiegliwości” np. w liście z dnia 15. 9. 196413:       

  
Szanowna Pani Magister!
Pewnie przerażenie Was przenika, kiedy przychodzi poczta z mymi przesyłkami i niedłu-
go zabraknie miejsca na półce z „Helsztynianami”.
Żart na bok, lecz przy porządkowaniu to i owo wydaje mi się zbędne w mych zbiorach, 
więc posyłam do Gostynia lub – teraz coraz częściej do Leszna.
Odrabiam różnoraką drobnicę literacką i naukową. Szykuję się zwolna do większej pracy, 
ale na razie jeszcze zbieram materiały i siły.
Czekam też na duże nowe publikacje, ale na razie jest o nich cicho.
Szekspir jeszcze ciągle wymaga uwagi, gdzieś jakiś artykuł, gdzieś program do teatru, 
gdzieś wywiad.
Z szekspirowskim więc pozdrowieniem kończę tych parę słów –
      Stanisław Helsztyński

wi”;  z tejże z dnia 19 IV 1973 (nr 3): „Saluti cordiali!”, 
12  Listy z roku 1972 i 1973 zostały nadane z ulicy Miączyńskiej, poprzednie z ulicy Grot-

tgera, gdzie profesor mieszkał wraz z rodziną w latach 1928–1970. Listy wysyłane z War-
szawy opatrzone są w lewym górnym rogu pieczątką o treści: „Dr STANISŁAW HELSZ-
TYŃSKI/ Prof. Filologii Angielskiej U. W./ Warszawa 12, ul. Grottgera 19-13/ tel. 4 34 
85”. W pierwszym liście nr telefonu został przekreślony i profesor ręką napisał 45-29-73. 
Pieczątka zastępowała nazwę miejscowości, skąd wysyłany był list (tzn. Warszawa).

13  List datowany w Warszawie, nr w kolekcji 37. O „Helsztynianach” w Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej w Lesznie pisał też w listach: z 8 VIII 1964, 27 XI 1964.
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Korespondencja pomiędzy profesorem i Biblioteką w Lesznie została zapocząt-
kowana przez Stanisława Helsztyńskiego w obchodzonym w Polsce Roku Szek-
spirowskim, który to Rok miał wpływ zarówno na szczególną jego aktywność jako 
szekspirologa, jak i znajdował swe odbicie w poruszanych w listach tematach. Pierw-
szy z nich profesor napisał 1 marca 1964 roku. List14, jak zdecydowana większość, 
wysłany z Warszawy15, skierowany był do Heleny Śmigielskiej. Profesor Helsztyń-
ski pisał:

Szanowna Pani Kierowniczko!
Z listu pracowników Biblioteki w Gostyniu dowiedziałem się, że posiadacie w swych 
zbiorach tylko 6 moich książek. Zdziwiło mnie to, że nie macie bodaj „Przybyszewskie-
go”, czy zbiorków moich poezji regionalnej, dotyczącej ziemi wielkopolskiej. Broszurkę 
Juliana Szpunara o mnie i „Echa leszczyńskie” też chyba macie?
Na wszelki wypadek rozejrzałem się po moich półkach i wybrałem ponad 20 pozycji, 
które dzisiaj kieruję do Was.
Oczywiście, rzeczą najważniejszą jest zapewne biografia „Przybyszewski”, dawno wy-
czerpana; ma być wznowiona dopiero w stulecie urodzin pisarza, w roku 196716. 
Załączam też garść broszur, odbitek artykułów anglistycznych, parę książek z moimi 
przedmowami itd.
Ze szkicu biograficznego pióra docenta dra Grzegorza Sinki17 dowie się czytelnik sporo 
wiadomości o moim życiu i działalności. 
Chciałbym przez tę przesyłkę pism moich nawiązać bliższy kontakt z rodakami sąsied-
niego powiatu18. W Lipnie, Żakowie, Górce Duchownej i innych wioskach żyje sporo 
członków mojej rodziny, dwóch braci i ich potomkowie: może kiedyś zaglądną do Waszej 
czytelni i zainteresują się tym, nad czym 45 lat w Warszawie pracowałem.
Może i młodzież szkolna weźmie do ręki czy poezje, czy teksty Szekspira i innych pisa-
rzy, których komentowałem.
Nie załączam „Człowieka ze Stratfordu”19, bo za 7-14 dni będą egzemplarze w sprzedaży. 

14  W zbiorze ma nadany numer 42. Początkowo listy wszystkich nadawców ułożone były 
inaczej niż obecnie i w takim układzie  nadano im kolejne numery. Jako pierwszy znalazł się 
list profesora z dnia 14 listopada 1965 roku i on nosi numer jeden. Nie opatrzono numerem  
listów Helsztyńskiego, które nie zostały w trakcie numerowania wyjęte z kopert. Jest ich 
sześć. Istniejące numery zostały uwzględnione przeze mnie.

15  Profesor pisał do Heleny Śmigielskiej również z Sopotu, gdzie przebywał na waka-
cjach z rodziną i z Inowrocławia, z domu teściów, Emilii i Edwarda Polskich (Stanisław 
Helsztyński, Kronika rodzinna. Autobiografia (Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawni-
cza 1986).

16  Książka Przybyszewski ukazała się w Wydawnictwie Literackim w Krakowie w roku 
1958. Jest w zbiorach MBP w Lesznie z dedykacją autora. Następne wydanie ukazało się 
w roku 1966.

17  Grzegorz Sinko, Stanisław Helsztyński. Próba syntezy dorobku naukowego, Nadb.: 
Życie i Myśl. R.: 1963, z. 7-8, . S. 167-174. Praca ta jest nadal w zbiorach MBP w Lesznie.

18  Powiatu leszczyńskiego, sąsiadującego z gostyńskim, w którym leży rodzinne Kosowo 
Helsztyńskiego.

19  W zbiorach MBP jest  Człowiek ze Stratfordu wydany przez Instytut Wydawniczy 
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Rozglądnijcie się za nimi w księgarni.
W maju b.r. wyjdzie „Zmierzch Popielidów”20, temat nasz, gnieźnieńsko-kruszwicki, coś 
w rodzaju „Starej baśni”, tylko że ujęte, tak jak w Millennium wypada.
Załączam miłe pozdrowienia dla Pani Kierowniczki, którą znam osobiście z Gostynia 
i dla Zespołu, chociaż nie miałem przyjemności go poznać.
Z szekspirowskimi pozdrowieniami
Stanisław Helsztyński

W liście nawiązuje autor do swych największych pasji i zainteresowań nauko-
wych, którymi były: poezja, twórcy Młodej Polski, szczególnie Kasprowicz i Przy-
byszewski, oraz twórczość Szekspira. Wspomniane przez Helsztyńskiego Echa lesz-
czyńskie jego pióra, w których występuje jako dr Stanisław Skorupka-Helsztyński, 
wyszły w Lesznie nakładem autora, wydrukowane przez Drukarnię Leszczyńską 
w 1938 roku. Zebrane w nich utwory to dwanaście sonetów, z tytułowym na począt-
ku. Są ponadto w tym niewielkim zbiorku między innymi wiersze: Do Juliana Szpu-
nara, Do Wójta Skorupki w Lipnie, Ksiądz Skorupka przed atakiem dnia 14 sierpnia 
1920… Wspomniana natomiast piętnastostronicowa broszurka Juliana Szpunara21 
nosi tytuł W Kosowie nad Obrą. Z wizytą u Stanisława Helsztyńskiego22. Otwiera 
ten tekst wiersz autorstwa Kazimiery Fiweger-Szpunarowej, zatytułowany Synowi 
Ludu prof. Dr. Helsztyńskiemu. Całość jest zapisem rozmowy Szpunara z Helsztyń-
skim, również na temat jego twórczości. J. Szpunar kończy tekst, z pewną przesadą, 
następująco: „[…] zrozumiałem nie tylko ducha plonu poetyckiego syna tej ziemi, 
Helsztyńskiego, lecz i upewniłem się głęboko w przeświadczeniu, że Wielkopolska, 
lekceważona do niedawna, jako «ugór poetycki», kryje w sobie wielkie talenty, które 

„PAX”, Warszawa 1963, z dedykacją autora. Książkę przysłał (list z dnia 23 III 1964, nr 44) 
Helsztyński powiadomiony w liście H. Śmigielskiej ( z dn. 21 III 1964) o kłopotach z jej 
nabyciem w Lesznie i o zainteresowaniu Koła Przyjaciół Biblioteki Szekspirem. 

20  Stanisław Helsztyński, Zmierzch Popielidów. Saga z drugiej połowy IX wieku (Poznań: 
Wydawnictwo Poznańskie, 1964). 

21  Julian Szpunar pochodził z Rzeszowa, w okresie międzywojennym był nauczycielem 
języka polskiego w leszczyńskich szkołach, działaczem kulturalnym i społecznym, auto-
rem artykułów poświęconych językowi i literaturze polskiej, zaletom krajobrazowym i tu-
rystycznym Polski oraz jej historii. We wrześniu 1939 roku, uciekając przed poszukującymi 
go hitlerowcami, zamieszkał  wraz z żoną w Brześciu nad Bugiem. W grudniu 1944 został 
zaaresztowany przez Rosjan. Przez 10 lat był więziony, także w obozach. W 1957 roku udało 
mu się, razem z żoną, lekarką, również poprzednio więzioną przez kilka lat  przez Rosjan, 
przyjechać do Polski. Mieszkali w Wiśle.  Janina Małgorzata Halec, „Szpunar Julian (1887–
1974)”, w: Głowinkowska, Koniora, Słownik, s. 298-301. Helsztyński przez lata utrzymywał 
korespondencję z Julianem Szpunarem, złożoną ostatecznie w Archiwum Polskiej Akademii 
Nauk w Poznaniu, o czym w Kronice rodzinnej pisze na s. 356-357. Tam m. in. również znaj-
duje się informacja o wizycie, którą małżonkowie Helsztyńscy złożyli Szpunarowi w Wiśle 
w roku 1958. 

22  Julian Szpunar, W Kosowie nad Obrą: z wizytą u Stanisława Helsztyńskiego (Leszno 
1934), 15. 
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wybuchają w górę płomieniami natchnień pod opiekuńczymi skrzydłami Najjaśniej-
szej Rzeczypospolitej. Helsztyński zapowiedzią i św. Janem tego odrodzenia23.”

W odpowiedzi na pierwszy list Helsztyńskiego, 21 marca 1964 roku24 Helena 
Śmigielska wyrażała wdzięczność za przysłane materiały. Było to dwadzieścia sześć 
pozycji25, niektóre z autografami lub dedykacjami profesora. Kierowniczka Biblio-
teki pisała też m.in.: „W marzeniach naszych nie widzieliśmy nigdy daru odautor-
skiego dla naszej placówki, jaką szczyci się biblioteka w Gostyniu. Więcej jeszcze 
wzrusza nas życzliwość Pana Profesora, że do szerokiego kręgu Swoich adheren-
tów włączył i naszą placówkę, która związana ze środowiskiem i mieszkańcami po-
wiatu leszczyńskiego i jego historią, choćby pośrednio związana jest z osobą Pana 
Profesora”. Śmigielska wyrażała nadzieję na dalsze kontakty: „Wierzyć chcemy, że 
przesłany dar zapoczątkował bliższą znajomość Pana Profesora z naszą placówką, 
a jeśli będziemy mogli gościć Pana Profesora w jakiejkolwiek bibliotece gromadz-
kiej, w Lipnie czy Górce Duchownej, będziemy się czuli głęboko zaszczyceni wizy-
tą czołowego w Polsce anglisty”. Helsztyński, mieszkając w Toruniu, czy Warsza-
wie, utrzymywał różnorodne związki z Wielkopolską. Bywał też w Lesznie, jeszcze 
w dwudziestoleciu międzywojennym. Helenę Śmigielską i Powiatową Bibliotekę 
Publiczną natomiast po raz pierwszy odwiedził na początku sierpnia 1964 roku26. 
Nawiązał do tych odwiedzin w liście datowanym 8 sierpnia 1964 roku z Inowrocła-
wia, pisząc: „Wspominam z przyjemnością mój długi pobyt z wizytą w Domu Kul-
tury na ul. Narutowicza27. Cieszę się, że nawiązałem w ten sposób osobisty kontakt 
z Panią Kierowniczką i Jej Zespołem. Może z tego wyniknie jaka akcja oświatowo-
kulturalna”. Nie był to pobyt jedyny, o czym są wiadomości w późniejszych listach 
Helsztyńskiego znajdujących się w kolekcji. W liście z Warszawy, z dn. 20 listopada 
1964 roku pisał: 

Dnia 3 grudnia będę miał czwartek literacki w Poznaniu, w Pałacu Działyńskich. W związ-
ku z tym proponuję, że mógłbym dnia następnego, w piątek, 4-go grudnia, mieć odczyt 
u Was, w Lesznie. Temat: „O Roku Szekspirowskim w Polsce”. Byłoby to swego rodzaju 
spotkanie z rodakami, z autorem.  

23  Tamże, s. 15.
24  W zbiorze list ma numer 43.
25  W kolekcji są cztery odpisy listów Śmigielskiej, w których potwierdza odbiór kolej-

nych przesyłek od Helsztyńskiego. Są to: z  11 IV 1964 ( nr 45)– Człowiek ze Stratfordu,  
5 maja 1964 roku (nr 40)  - osiem tekstów z prasy,  10 X 1964 (nr 35) – ponad pięćdziesiąt 
różnych tekstów, Helsztyńskiego i o jego twórczości, w tym książkach profesora, 7 IV 1965 
(nr 29) – jedenaście tekstów, m. in. recenzji, 9 VI 1965 (nr 26) – jedenaście przesłanych 
tekstów.

26  List z Inowrocławia z 8 sierpnia 1964 roku, w zbiorze nr 32. W tym liście jest też 
akapit: „Zespołowi Pracowników Biblioteki mile dziękuję za «Leszno w fotografii», tak ar-
tystycznie przyozdobiony zdjęciami i napisami, wykonanymi naprawdę artystycznie”.

27  Powiatowa Biblioteka Publiczna zajmowała pomieszczenia w Domu Kultury przy  
ul. Gabriela Narutowicza 69.
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Helena Śmigielska podjęła propozycję28 i w kolejnym liście29 Helsztyński mógł 
napisać: 

Uważam za swój miły obowiązek po powrocie do Warszawy podziękować Pani za po-
niesiony trud w zorganizowaniu mego odczytu o Szekspirze w Lesznie. Było wszystko 
doskonale pomyślane i wykonane. […] Nawet pączki i dyskusja przy stoliku wypadły 
interesująco. 

Był to jedyny w okresie 1964-1973, a więc kiedy trwała wymiana zachowanych 
listów,  publiczny występ Stanisława Helsztyńskiego w Lesznie. Miał miejsce w klu-
bie Domu Kultury, mieszczącym się w najstarszym budynku przy Rynku.

Nie wiadomo, czy kolejne zapowiadane wizyty30 w leszczyńskiej Bibliotece Po-
wiatowej jednak doszły do skutku. Nie ma informacji na ten temat w zachowanych 
listach. Wiadomo natomiast, że Helsztyński był w leszczyńskiej Bibliotece w sierp-
niu roku 1967. Pisał jednak dnia 28 VIII 1967 roku31: „Nie miałem szczęścia w tym 
roku przy wizycie do Leszna, bo nie zastałem Pani w Bibliotece”.  

W tym samym liście czytamy w dalszym ciągu: 

Tym niemniej przesłałem Wam egzemplarz pamiętnika „Kto przy Obrze, temu dobrze”32. 
W związku z tym mam prośbę. O ile wiem, w Lesznie w Domu Książki nie ma tej rzeczy 
w sprzedaży.
Wydaje mi się jednak, że celowe byłoby zamówienie przez ów Dom Książki egzemplarzy 
dla punktów bibliotecznych Waszej placówki. Nie podziela Pani Kierowniczka mojego 
zdania? Chyba tak.
Właśnie brat mój, wójt w Żakowie, wysyła swój pamiętnik do Wyd. Poznańskiego. Tym 
razem tematem już wprost tylko powiat leszczyński.
Ale i powiat gostyński musi być interesujący dla Waszego regionu.
Oczywiście, rzucam tylko luźną sugestię co do zakupu owych egzemplarzy dla Waszej 
sieci czytelniczej.
Łączę szczere pozdrowienie dla Pani Magister i Zespołu –
     Stan. Helsztyński

Pamiętnik Tomasza Skorupki Kto przy Obrze, temu dobrze ukazał się drukiem 
po ponad trzydziestu latach od śmierci jego autora33. Jego powstanie wynikało z ini-

28  List Heleny Śmigielskiej do Helsztyńskiego z dn. 26 XI 1964, nr 33 w kolekcji.
29  List z Warszawy, z dnia 9 XII 1964.
30  W listach Helsztyńskiego z Inowrocławia, z dnia 27 VII 1965 (nr 25) i również z Ino-

wrocławia, z dnia 21 VIII 1966 (nr 15).
31  List z Warszawy, nr 21.
32  Tomasz Skorupka, Kto przy Obrze, temu dobrze. Wspomnienia rolnika wielkopolskie-

go 1862-1935; przedmowa J. Burszta (Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1967), 306, [4].
33  Tomasz Skorupka żył w latach 1862-1935. Pochodził z Siemowa, gospodarował wraz 

z żoną Zuzanną w Kosowie, w pow. gostyńskim. Jego wspomnienia, napisane barwnym 



Artykuły122 

cjatywy sprzed wielu lat Stanisława Helsztyńskiego, który w swej  Kronice rodzin-
nej tak o tym fakcie napisał: „Jego wspomnienia, świat ludzi wiejskich, po których 
już zgasła pamięć, fascynowały mnie i zadziwiały. Nawiedziła mnie melancholijna 
myśl, że ojciec zbliża się do siedemdziesiątki i że, gdy ten dialog z przeszłością zo-
stanie przerwany, zabraknie nam czegoś bardzo istotnego. A gdyby tak namówić go, 
żeby spisał swoje wspomnienia?” Gotowy rękopis przechowywał Stanisław Helsz-
tyński34. O pamiętniku ojca pisał już rok wcześniej do Heleny Śmigielskiej35:

Załatwiłem tam dużo ważnych spraw, a najważniejszą tę, że pamiętnik śp. Ojca  pt. „Kto 
przy Obrze, temu dobrze”, wszedł w fazę produkcyjną. Trzeba było zaakceptować okład-
kę, skontrolować jeszcze raz maszynopis i omówić słownik gwarowy.
Rzecz ukaże się w I kwartale r. 1967.
Bardzo się cieszę, że przedmowę napisał prof. Burszta z Katedry Etnografii na Uniw,. 
Poznańskim36. Brzmi ona jak prawdziwy hymn pochwalny. Sam nawet nie zdawałem 
sobie sprawy, z oryginalności i zalet tego dzieła.

Temat pamiętnika Tomasza Skorupki powracał kilka razy w listach Helsztyńskie-
go37. Uznać należy, że zarówno jego powstanie, jak i opublikowanie38 było dla Helsz-
tyńskiego bardzo ważne. Podobnie rzecz się ma z pamiętnikiem Wawrzyńca Skorup-
ki, zatytułowanym Moje morgi i katorgi, o którym znajduje się w listach Helsztyń-
skiego kilka dłuższych i krótszych wzmianek, chociaż rola jego przy powstaniu tego 
tekstu nie była taka sama, jak w przypadku pamiętnika Tomasza Skorupki39. W liście 

językiem z inicjatywy syna, Stanisława Helsztyńskiego, obejmują zarówno wydarzenia ro-
dzinne, jak i wiejskie z XIX i XX wieku. Powstawały w latach 1933-1935. Zawierają bogaty 
materiał dotyczący obyczajów wsi gostyńskiej, jej kultury oraz historii okolic Gostynia, ziem 
leżących na rzekami Kanią i Obrą. Przysłowie, często przez Skorupkę powtarzane: „Kto przy 
Obrze, temu dobrze”, stało się tytułem jego wspomnień. Stanisław Helsztyński przygotował 
pamiętnik ojca do druku, dokonał w tekście tylko „kosmetycznych” poprawek, nazwał roz-
działy, Skorupka, Tomasz. [online] http://www.muzeum.gostyn.pl/Gosty%C5%84ski%20
S%C5%82ownik%20Biograficzny?idAkt=515 [dostęp: 14 stycznia 2016].

34  Helsztyński, Kronika, 94.
35  List z Warszawy, z dnia 19 IV 1966, nr 17 w kolekcji.
36  Profesor Józef Burszta (1914-1987), etnolog, socjolog i historyk, w latach 1957-1979 

kierował Katedrą Etnografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
37  Oprócz wcześniej wymienionych, w listach datowanych 26 III 1967, 15 VI 1967,  

23 X 1968, 11 XI 1968.
38  Za życia Stanisława Helsztyńskiego pamiętnik Kto przy Obrze, temu dobrze Tomasza 

Skorupki ukazał się kilka razy: w roku 1967, 1974 i 1980 (w tzw. złotej serii pamiętników 
chłopskich, jak pisze też Helsztyński w Kronice rodzinnej, s. [97]. Został przedrukowany 
dla Polonii w USA, Kanadzie, Brazylii i we Francji. W liście z dnia  23 X 1968 Helsztyński 
napisał: „Kto przy Obrze…” zasługiwało by na omówienie. Rok wielkich sukcesów Ojca. 
Dziesięć entuzjastycznych recenzji. Przedruk w „Tygodniku Polskim”, 35 odcinków. Prze-
druk w USA: Gwiazda Polarna.”

39 Czytamy o pamiętniku Wawrzyńca Skorupki w listach z dnia 23 X 1968, 11 XI 1968, 
23 III 1969, 20 V 1969. O okolicznościach jego powstania pisze Helsztyński w Kronice ro-
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z listopada 1968 roku, ciekawym też ze względu na przywoływane przez autora daty 
i wydarzenia w jego części początkowej, czytamy o końcowej fazie przygotowywa-
nia do wydania drukiem pamiętnika brata:

11. 11. 1968. Wielki Dzień R. P.
11. 11. 1918 – 11. 11. 1968.
50-lecie Rzeczypospolitej
V Zjazd  P Z P R
Droga i Szanowna Pani Magister!
Tak się złożyło, że razem z listem Pani znalazł się na mym biurku numer „Tygodnika 
Kulturalnego” nr 45 z 10. b. m. z moim głosem w dyskusji pt. „Pięćdziesięciolecie feno-
menu polskiego pamiętnikarstwa”.
Załączam ten wycinek, dotyczy też mojej rodziny, Tomasza Skorupki i jego syna, Waw-
rzyńca, z Żakowa.
Wspomina Pani o nim w swoim liście. Nieborak, czeka na umowę, przyrzeczoną, ale 
jak widzę dotąd nie przysłaną, chociaż książka jest zaakceptowana do druku na r. 1969, 
o czym mnie Poznań we wrześniu solennie zapewnił.
Jestem pewien, że Pani Kierowniczka i Zespół pracują, jak zwykle, bardzo owocnie.
W tak historycznym dniu życzę Wam jak najlepszych rezultatów pracy.
Z serdecznymi pozdrowieniami
    Stan. Helsztyński

Zwraca uwagę podkreślenie daty 11 listopada, nie obchodzonej w czasach Polski 
Ludowej jako dzień święta narodowego. Charakterystyczne zderzenie jej z faktem 
zjazdu PZPR uznać można za wyraz szczególnej ironii piszącego.

Wawrzyniec Skorupka jest autorem znajdującego się w kolekcji jednego listu da-
towanego 22 VIII 196840, skierowanego do Heleny Śmigielskiej. Poruszone w nim 
zostały dwa tematy: ewentualnego autorskiego odwiedzenia Biblioteki w Lesznie po 
ukazaniu się pamiętnika Moje morgi i katorgi oraz obecności Stanisława Helsztyń-
skiego na spotkaniu we Wschowie. Sam Helsztyński opisał ten pobyt w liście z dnia 
23 X 1968 roku41:

dzinnej , s. [97], nawiązując do pamiętnika ojca: „Pozytywna opinia prof. Burszty i powo-
dzenie rynkowe książki odbiły się głośnym echem w rodzinie autora. Jego piąty z rzędu 
syn, Wawrzyniec Skorupka, rolnik na piętnastu hektarach w Żakowie pod Lesznem, ekswójt 
z dwudziestolecia międzywojennego, wzorowy gospodarz i działacz społeczny, doszedł do 
przekonania, że nie byłoby rzeczą zdrożną pójść w ślady ojca.[..] Z wielką wytrwałością, 
wspierając pamięć notatkami, w przeciągu dwunastu miesięcy na przełomie lat 1966-1967 
wykonał podjęte zadanie. Napisał autobiografię chłopa polskiego, obejmującą lata 1914-
1967”.

40  List z Żakowa, nr 10 w kolekcji.
41  Datowany z Warszawy, nr 11 w kolekcji.
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Szanowna i Droga Pani Magister!
Brat mój, Wawrzyniec Skorupka z Żakowa42, przesłał mi kopię listu Pani w związku z od-
czytem moim we Wschowie.
Załączony program wyjaśni Pani, czego odczyt i kogo dotyczył.
We Wschowie uczęszczałem do miejskiej Knabenschule od listopada 1905 do kwietnia 
1906. „Wschowa, miasto mej młodości” – pisałem nieraz na ten temat. Wspomnienia 
z przeszłości znęciły mnie do tego wyjazdu.
 
Wspomnienia z krótkiego pobytu kilkunastoletniego Helsztyńskiego we Wscho-

wie były na tyle silne, że powracały w kilku jego utworach. W Kronice rodzinnej, 
opisując naukę w szkole i miasto, zamieścił znaczące zdanie: „Piękny był czas spę-
dzony we Wschowie43.” Wśród szczególnie ulubionych przez młodziutkiego Helsz-
tyńskiego zakątków tego miasta był plac Diany, której po latach poświęcił jeden ze 
swych wierszy44:

Chmura nad miastem wzrosła – zniknęły już domy,
rzędy ulic i dachów, gmachy i starostwa,
z morza budynków ledwie jakiś ślad się został,
a i ten we wspomnieniach drży jak cień znikomy.

Nie pamiętam już nawet szkoły ni kościołów,
w których przed laty każdy mnie zachwycał pomnik,
przedmieścia do rozmiarów skurczyły się skromnych,
ratusz zniknął w mej myśli, jak we wodzie ołów.

Jest jednak coś, co dotąd trwa, jest jedna postać,
która do dziś w mej duszy zdołała się ostać:
piękna młoda dziewczyna z księżycem na czole,

nago, piersią bogini lśniąca na cokole;
gdy topole zaszumią, gdy w noc wzejdzie księżyc,
widzę ją w jej piękności – starczy myśl natężyć.

42  Wawrzyniec Skorupka przysłał do Heleny Śmigielskiej list (oznaczony w zbiorze  
nr 10): „Żakowo, dnia 22. X. 1968 r. Szanowna Pani Kierowniczko! Z przykrością donoszę 
Szanownej Pani, że nie mogłem spełnić Pani życzenia, ażeby brat mój Stanisław, w czasie 
pobytu we Wschowie, odwiedził Was również w Lesznie. Mianowicie: brat w przeddzień 
wyjazdu do Wschowy nabawił się kataru, tak iż nawet zaniechał zboczenia do nas, tembar-
dziej, że nas odwiedził z rodziną dnia 21.9. br. Wobec czego musimy czekać na ewentualną 
nową okazję. Dziękuję Szanownej Pani za kompliment pod adresem naszej rodziny. Z swej 
strony zapewniam, że skorzystam z Waszego zaproszenia, celem odwiedzenia Biblioteki 
w Lesznie. Chciałbym jednak to uczynić po podpisaniu umowy z Wydawnictwem Poznań-
skim na druk moich wspomnień, co ma w krótkiem czasie nastąpić. Z miłem pozdrowieniem 
Skorupka W.”

43  Helsztyński, Kronika, s. 25.
44  Tamże, s. 25-26.
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Wschowa nie tylko przywołała wspomnienia z dzieciństwa. Planował bowiem 
Helsztyński, jak pisał w jednym z późniejszych listów45, następne spotkanie, które 
jednak do skutku nie doszło.

W Roku Szekspirowskim, kiedy rozpoczęła się trwająca pięć lat korespondencja 
pomiędzy Stanisławem Helsztyńskim i Heleną Śmigielską, dominującym tematem 
zdają się być szekspiriana, w szerokim rozumieniu. Helsztyński pisze o recenzjach, 
zamierzeniach, swoich publikacjach, wywiadach46.

W pierwszym już jednak swym liście nawiązał też do zbliżającego się Millen-
nium: „W maju b.r. wyjdzie „Zmierzch Popielidów”, temat nasz, gnieźnieńsko-krusz-
wicki, coś w rodzaju „Starej baśni”, tylko, że inaczej ujęte, tak jak w Millennium 
wypada”47. Informował potem w listach z kolejnych lat pisaniu lub ukazywaniu się 
innych swoich książek. Były to między innymi: Wyspa Wikingów48, Przybyszewski49, 
Wśród swoich i obcych w USA50, Meteory Młodej Polski51. Pisał też, że przygotowu-
je do druku Księgę wspomnień52, mając na myśli zapewne wspomnieniową pracę 
zatytułowaną ostatecznie Dobranoc, miły książę53. Kilka razy wspominał Człowieka 
ze Stratfordu. Wiele tytułów swych różnej objętości prac wymieniał, zapowiadając 
wysyłanie paczek do leszczyńskiej Biblioteki. 

Wśród innych wspominanych utworów pióra Helsztyńskiego jest Uczeń Amosa, 
powieść, której akcję ulokował autor w siedemnastowiecznym Lesznie. Ten tytuł 
występuje w dwóch listach z lat siedemdziesiątych, kierowanych do Anny Żalik. 
W liście z dnia 30 XII 1972 znajduje się zdanie: „Nawiasem mówiąc, piszę powieść 
także o Lesznie z czasów Komeńskiego, p.t. „Uczeń Amosa”; wyjdzie w 197454”.

45  List z Warszawy, z 20 V 1969, nr 8.
46  Nawiązania do Roku Szekspirowskiego, bądź prac Helsztyńskiego związanych z Szek-

spirem, znajdują się w listach: z 23 III 1964 (nr 44), 26 IV 1964 (41), 29 V 1964 (39), 20 VIII 
1964 (36), 15 IX 1964 (37), 20 XI 1964, 2 IV 1965, 25 V 1965 (28), 28 IX 1965 (19).

47  Patrz przytoczony wyżej w całości list z  marca 1963 roku. Także w liście z 15 X 1964 
(24). Wydanie drugie ukazało się w roku 1973.

48  2 IV 1965, 15 IV 1965 (27). Stanisław Helsztyński, Wyspa Wikingów (Warszawa: Iskry, 
1965).

49  19 IV 1966 (17). Stanisław Helsztyński, Przybyszewski (Kraków: Wydawnictwo Lite-
rackie 1966). Pierwsze wydanie ukazało się w roku 1958. 

50  19 IV 1966 (17), 31 XII 1966 (18). Stanisław Helsztyński, Wśród swoich i obcych 
w USA, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966.

51  23 X 1968 (11): „Meteory Młodej Polski” już po korekcie.[…]Kres badań nad Przy-
byszewskim”; 23 III 1969. Stanisław Helsztyński, Meteory Młodej Polski (Kraków: Wydaw-
nictwo Literackie 1969).

52  W liście z dnia 21 XI 1969 (6) napisał: „Piszę obecnie „Księgę wspomnień”. 
53  Stanisław Helsztyński, Dobranoc, miły książę: Ludzie, prace, wspomnienia (Warsza-

wa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971). Znajduje się tu rozdział pt. Anglistyka polska 
1944-1964. O przesłanie materiałów do książki Helsztyński prosił Helenę Śmigielską w li-
ście z dn. 21 XI 1969.

54  Stanisław Helsztyński, Uczeń Amosa (Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 
1976). Drugie wydanie ukazało się w 1981 roku. Autor tak charakteryzował tę powieść: 
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Dnia 19 IV 1973 roku pisze Helsztyński: „Do opowieści o Janie Amosie Komeń-
skim potrzebna mi jest dobra ilustracja, powiedzmy nawet pocztówka, z popiersiem 
wielkiego Pedagoga spod kościoła św. Jana. Czy mogę liczyć na łaskawe przysłanie 
mi w/w pocztówki, nadającej się do reprodukcji? Będę bardzo zobowiązany. Zdjęcie 
kościoła św. Jana i św. Krzyża, gdyby były w sprzedaży, byłyby też mile przeze mnie 
widziane”.

W odpowiedzi Anna Żalikowa napisała55: „Przesyłamy pocztówki z naszego 
miasta. Z niecierpliwością oczekujemy ukazania się Pana książki o Janie Amosie 
Komeńskim”. Jakie pocztówki przesłane zostały, nie wiadomo. W książce znalazły 
się widoki pomnika Jana Amosa Komeńskiego i popiersia tego uczonego z leszczyń-
skiego muzeum56.

Wcześniej Helsztyński też zwracał się do bibliotekarek z Leszna o drobną po-
moc, np. do Heleny Śmigielskiej pisał z prośbą o przesłanie kopii recenzji, którą 
przedtem ofiarował do zbiorów biblioteki57, a później – o wypożyczenie swego szki-
cu o filologii angielskiej w latach 1944-196458.

W kilku listach poruszył również Helsztyński sprawy rodzinne, dotyczące jego 
bratanka59 i dalszej krewnej60 starających się o przyjęcie do Technikum Ekonomicz-
nego w Lesznie, narodzin swej wnuczki61, pobytu naukowego w USA syna, Jerze-

„…Uczeń Amosa nawiązuje do działalności Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Wielko-
polskim w latach 1629-1655, zakończonej tragicznie dla wielkiego pedagoga czeskiego, 
a zwycięsko dla patriotycznych mas ludowych tego terenu, zwalczających szwedzkiego na-
jeźdźcę.” Stanisław Helsztyński, „Idę o zmierzchu ku cmentarzowi”, Grabonoskie Zapiski 
Regionalne 9 (1999): 43-44.

55  Kopia listu z dnia 14 maja 1973 roku, nr 2.
56  Uczeń Amosa. Są to ilustracje nr 48 i 49. W spisie ilustracji: 48. Pomnik Komeńskiego 

w Lesznie ze zbiorów autora i 49. Popiersie Komeńskiego w muzeum w Lesznie ze zbiorów 
autora.  Natomiast jako pierwsza ilustracja umieszczony został w tej  książce widok Leszna 
z roku 1740 pochodzący z publikacji J. Deresiewicza Ziemia leszczyńska – patrz przypis nr 8.

57  List z 28 września 1965 (nr 19): „Mam wzajem małą prośbę. Bo potrzebna byłaby mi 
kopia z  tej niemieckiej recenzji „Człowieka ze Stratfordu” pomieszczonej w Zeitschrift für 
Anglistik und Amerikanistik

Berlin 1965. Miałem drugi oryginał, ale gdzieś zapodział mi się i ani rusz go znaleźć, 
a potrzebny. Jeśli Pani mogłaby kazać sporządzić odpis, to proszę od razu w 3-4 egzempla-
rzach. Rzecz jasna, o ile macie maszynę. Tam u Was władają językiem niemieckim. Będę 
zobowiązany za rychłe załatwienie mej zażenowanej prośby.” Na liście odręczna notatka: 
„odpisy przesłano dnia 2. X. 1965 r. H.Ś.”

58  List z 21 XI 1969: „Piszę obecnie „Księgę wspomnień”. Potrzebna mi jest jedna z bro-
szurek, niegdyś Wam przekazana. Proszę przesłać mi z Waszych zbiorów szkic: „Filologia 
angielska w dwudziestoleciu 1944-1964”. Odbitka z „Kwartalnika Neofilologicznego” 1964, 
zesz. 3. To do zwrotu po wykorzystaniu.” Patrz przypis 52.

59  Listy z dn.  28 IV 1966 (nr 16); 6 III 1967 (14); 15 VI 1967 ( 17); 14. 7. 1967 (12); 23 
X 1968 (11).

60  List z dn. 20 V 1969 (nr 8).
61  List z dn. 26 III 1967 (14).
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go62. Helena Śmigielska w brakujących w kolekcji listach też prawdopodobnie po-
ruszała tematy rodzinne Helsztyńskiego. Na pewno wysłała życzenia z okazji ślubu 
syna Helsztyńskiego, Jerzego, a wiedziała o tym wydarzeniu najprawdopodobniej 
z jakiegoś wcześniejszego listu Helsztyńskiego63.

Znajomość z Heleną Śmigielską, jak wynika z pierwszego listu Helsztyńskiego, 
została zapoczątkowana w gostyńskiej Bibliotece Miasta i Powiatu, z którą łączyły 
go wieloletnie kontakty. Kilka razy wspomina tę instytucję w omawianych listach. 
Dwukrotnie pisze o jej długoletnim dyrektorze, Piotrze  Laurentowskim64. W liście 
z dnia 8 sierpnia 1964 roku pisał: „W Gostyniu, niestety, zastałem gabinet p. Lauren-
towskiego osierocony, a jego samego zastałem na łożu boleści. Dzielnie się trzyma 
nasz zacny major spod Narwiku, ale stan jego obudził we mnie poważne obawy”. 
Wkrótce, 27 X 1964 roku, w odpowiedzi na wiadomość przekazaną przez Śmigiel-
ską, napisał: 

Szanowna Pani Magister!
Od dwóch dni pokrywa już ziemia naszego towarzysza pracy i przyjaciela, śp. Piotra 
Laurentowskiego. Dziękuję za wysłanie telegramu z doniesieniem o tym smutnym wy-
darzeniu. Cichy szept, z jakim nieboszczyk rozmawiał ze mną w sierpniu b.r, był wiele 
mówiącym symptomem jego złego stanu zdrowia.
Bardzo mi będzie brak p. Laurentowskiego, kiedy los w przyszłości zaprowadzi mnie do 
Gostynia. W dwudziestoleciu międzywojennym miałem zawsze oparcie i towarzystwo 
dyr. Wł. Stachowskiego65, ostatnie 10 lat udawałem się, jak w dym do pana Piotra. To 

62  Jerzy Helsztyński, starszy z dwóch synów Helsztyńskich w roku akademickim 
1968/1969 przebywał przez 9 miesięcy w Polytechnic Institute of Brooklyn (Brooklyn, N.Y., 
USA) w ramach stypendium Fundacji Forda. [online] http://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/
Pracownicy/Nauczyciele-akademiccy-WEiTI-1951-2011/H/Helsztynski-Jerzy-Janusz [do-
stęp: 15 stycznia 2016]. W liście z dn. 23 X 1968 ( nr 11) Stanisław Helsztyński napisał: 
„Syn mój Jerzy bawi od 2 miesięcy w USA. Wraca w czerwcu 69”.

63  List Helsztyńskiego do H. Śmigielskiej z 14 XI 1965 (1).
64  Laurentowski Piotr (1899-1964) [online] http://www.muzeum.gostyn.pl/Gosty-

%C5%84ski%20S%C5%82ownik%20Biograficzny?idAkt=156 [dostęp: 14 stycznia 2016]. 
Laurentowski kierował gostyńską Biblioteką Publiczną od roku 1947 do roku 1964. Jako 
uczeń szkoły w Poniecu, gdzie się urodził, był współorganizatorem strajku przeciw germa-
nizacji dzieci polskich. Po I wojnie światowej był uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego 
i wojny bolszewickiej. W czasie II wojny światowej walczył m.in. w Brygadzie Podhalań-
skiej pod Narwikiem. W latach 1940-1946 pozostawał w służbie  w Wojsku Polskim pod do-
wództwem brytyjskim. Po powrocie w roku 1946 do Polski osiadł w Gostyniu, gdzie zapisał 
się jako organizator Biblioteki, działalności społeczno-kulturalnej, która m. in. doprowadziła 
do utworzenia izby muzealnej, a potem muzeum. Jako kierownik Biblioteki był organizato-
rem szkoleń, również dla bibliotekarzy z sąsiednich powiatów, m. in. leszczyńskiego.

65  Stachowski Władysław (1887 – 1974), [online] http://www.muzeum.gostyn.pl/Gosty-
%C5%84ski%20S%C5%82ownik%20Biograficzny?idAkt=156. [dostęp: 14 stycznia 2016]. 
Stachowski od 1913 roku mieszkał i działał w Gostyniu, gdzie zapisał się jako patriota, 
kolekcjoner, historyk regionu. Był jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Dramatycz-
nego imienia Aleksandra Fredry „Fredreum”, prezesem gniazda „Sokoła”, współinicjatorem 
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teraz się skończyło, tak zresztą smutnie dla naszego Kierownika.
Lokal mają bibliotekarze malutki, choć obsługują miasto i powiat. Nadzieje na rozbudo-
wę pewnie jeszcze długo nie zostaną zrealizowane. Talent organizatorski śp. Zmarłego 
zrobił wiele dla czytelnictwa, dla szkolenia kadry, dla imprez kulturalnych, przestało bić 
to gorące serce działacza kulturalnego.
Wiem, że Leszno było powiązane przyjaźnią i współpracą z Biblioteką Gostyńską. Żal 
Wasz zapewne jest nie mniejszy niż [nieczytelne] pracowników zespołu gostyńskiego.
Osobiście też odczuwam głęboko odejście śp. Laurentowskiego i zachowam do śmierci 
pamięć jego świetlanej postaci.
Załączam serdeczne pozdrowienia dla Zespołu Leszczyńskiego – 
        Stan. Helsztyński

List jest potwierdzeniem zainteresowania sprawami gostyńskiej Biblioteki, a na-
kreślone relacje Stanisława Helsztyńskiego z Piotrem Laurentowskim i Władysła-
wem Stachowskim są przykładem pełnych szacunku związków, jakie miał z wielo-
ma ludźmi, których spotkał na swojej drodze i o których pisał w swych wspomnie-
niach. 

Helsztyński, „Wybitny piewca piękna i przeszłości Wielkopolski”66, przez wiele 
lat utrzymywał kontakty z osobami i instytucjami z tej ziemi, na której przyszedł na 
świat i przeżył dzieciństwo, po przejściu na emeryturę przede wszystkim z Zespo-
łem Szkół Rolniczych w Grabonogu, którego dyrektorem był dr Stanisław Sroka67. 
Profesor odwiedził tę Szkołę i Muzeum im. E. Bojanowskiego w roku 1982. Po-
wstał wówczas projekt, aby jedna z izb muzeum nazywała się „Helsztynianeum”. 
Tak się stało. Znalazły się w niej liczne dokumenty, fotografie, książki, rękopisy, 
które wcześniej Stanisław Helsztyński podarował muzeum. W Grabonogu jest obej-
mujący kilkaset jednostek zbiór jego listów do różnych osób z powiatów gostyńskie-
go, kościańskiego i leszczyńskiego68. W latach 1987–2009 Helsztyński patronował 
istniejącej wówczas w Kosowie w powiecie gostyńskim Szkole Rolniczej69. Wcze-
śniej, 16 kwietnia roku 1981, urządzona tam została, w pałacu należącym niegdyś do 

wydawania „Kroniki Gostyńskiej”. Związany był z Towarzystwem Czytelni Ludowych. 
Zgromadził znakomite i cenne zbiory, m. in. księgozbiór. Helsztyński jeden ze swych zbior-
ków poetyckich – Gostyń w pieśni – dedykował Stachowskiemu: „Panu Władysławowi Sta-
chowskiemu badaczowi dziejów regionu poświęca autor”.

66  Wioletta Matuszewska, Stanisław Helsztyński 1891–1986: (Bibliografia-wybór) (Lesz-
no:  Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1987), 7.

67  Stanisław Sroka (1941-2014), dr nauk rolniczych, dyrektor Szkoły Rolniczej w Grabo-
nogu w latach 1984-1990, twórca Muzeum im. E. Bojanowskiego, społecznik, przewodniczą-
cy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lesznie w latach 1984-1990. Krzysztof Maćkowiak, 
„Regionalne pasje doktora Stanisława Sroki”, Rocznik Gostyński 2 (2015): 155-160; Sro-
ka Stanisław (1941-2014). [online] http://www.muzeum.gostyn.pl/Gosty%C5%84ski%20
S%C5%82ownik%20Biograficzny?idAkt=1438 [dostęp: 20 stycznia 2016].

68  „Z korespondencji regionalnej Stanisława Helsztyńskiego”, Grabonoskie Zapiski Re-
gionalne 9 (1999): 47. Ten tom w całości został poświęcony profesorowi Helsztyńskiemu.

69  Szkoła została zlikwidowana.
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Potworowskich, izba pamięci tego wybitnego uczonego, z urodzenia kosowianina. 
W latach 1987 w Kosowie i w 1998 w Grabonogu zorganizowano sesje naukowe, na 
których omówiono różne aspekty twórczości Helsztyńskiego70.

Profesor Stanisław Helsztyński zmarł w 1986 roku, został pochowany na war-
szawskich Powązkach, a na cmentarzu przy kościele parafialnym w Gostyniu Sta-
rym, gdzie pragnął spocząć, urządzony został jego symboliczny grób71. 

Natomiast z Lesznem, oprócz wydrukowania tu zbiorku poetyckiego Echa lesz-
czyńskie, dedykowanego „Zasłużonemu działaczowi regionu Panu Doktorowi  Bro-
nisławowi Świderskiemu”, czy związków z Julianem Szpunarem, a po latach z  Po-
wiatową Biblioteką Publiczną, Helsztyńskiego łączyły także inne więzy. Np. w roku 
1939 ukazał się w Lesznie tomik poetycki zatytułowany Poeci ziemi leszczyńskiej72. 
Otwiera go dedykacja: „Profesorowi Drowi St. Helsztyńskiemu, zasłużonemu re-
gionaliście wielkopolskiemu poświęca Wydawca Dr Br. Świderski”73. W „Słowie 
wstępnym” Świderski napisał: „Chodziło[…] o zadebiutowanie szersze, niejako 
wprowadzenie w świat kompletu sił poetyckich Leszna. Jest on na razie niewiel-
ki po wyłączeniu już znanego w całej Polsce publicysty i literata w osobie Stani-
sława Helsztyńskiego. Wielkopolski ten pieśniarz o bogatym dorobku poetyckim, 
pochodzący z Kosowa pod Gostyniem, jest ideowo dość jeszcze luźno związany 
z ziemią leszczyńską. Dopiero ostatnio sięgał do niej po natchnienie, dając mu wy-
raz w swych formą i głębokością myśli nacechowanych poezjach pt. „Echa lesz-
czyńskie”. W zbiorku Poeci ziemi leszczyńskiej wydrukowane zostały cztery wiersze 
Helsztyńskiego, otwierające całość74.

Po latach, w roku 1977 Stanisław Helsztyński został laureatem Nagrody Głównej 
Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego, przyznanej mu na wniosek Gostyńskie-
go Towarzystwa Kulturalnego75, w którym zaznaczano, że laureat powinien tę nagro-

70  Pokłosie konferencji z 1998 roku wydrukowane zostało w „Gostyńskich Zapiskach 
Regionalnych” 1999, t. 9.

71  W. Grzelczyk, „Stanisław z Kosowa, syn Skorupki”, Nowa Gazeta Gostyńska  
13 (2001): 28-29.

72  Poeci ziemi leszczyńskiej: Fragmenty dorobku, Leszno: nakł. dra Bronisława 
Świderskiego, 1939. 

73  Bronisław Świderski – dr medycyny, był społecznikiem, działaczem-patriotą, zaan-
gażowanym w wielu organizacjach w Lesznie pod zaborem pruskim i później, po odzyska-
niu niepodległości przez Polskę. Jest autorem prac z dziedziny medycyny i historii miasta 
i regionu, przede wszystkim szeroko wykorzystywanego przez regionalistów opracowania 
Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej, wydanego w Lesznie w roku 1926. Zbigniew 
Gryczka, „Świderski Bronisław  (1873-1941)”, w: Słownik biograficzny Leszna, Leszno, 
red. Barbara Głowinkowska, Alojzy Koniora. Wyd. 2., popr. i rozsz. T. 1. A-Ł (Leszno: 
Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, 2011), 326-327. 

74  Są to: Echa leszczyńskie, Diana we Wschowie, [Szła piękna], Świątkarz Majchrzak 
z Karchowa.

75  W tym czasie – na początku istnienia województwa leszczyńskiego – Gostyńskie To-
warzystwo Kulturalne było sfederowane z Leszczyńskim Towarzystwem Kulturalnym.
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dę otrzymać za „wielorakie i serdeczne związki z regionem gostyńskim”76. W roku 
1982 Stanisław Helsztyński został wyróżniony Honorową Odznaką „Zasłużony dla 
województwa leszczyńskiego”77. Wiersze profesora ukazywały się w prasie regio-
nalnej wychodzącej w Lesznie78. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Grochowiaka w Lesznie nadal ma w swoich 
zbiorach obie pozycje wspomniane w przytoczonym wcześniej w całości pierwszym 
liście Helsztyńskiego do Heleny Śmigielskiej, podobnie jak też wymieniane w tym 
liście tytuły: Zmierzch Popielidów, jedną z powieści millenijnych, i Człowieka ze 
Stratfordu. W sumie książki autorstwa bądź w opracowaniu, czy tłumaczeniu Stani-
sława Helsztyńskiego to na koniec roku 2015 osiemdziesiąt siedem pozycji79 w kata-
logu MBP im. S. Grochowiaka w Lesznie. W roku 1981 w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej im. Stanisława Grochowiaka został opracowany po raz pierwszy wybór 
pozycji bibliograficznych dotyczących Helsztyńskiego80, a w roku 1987 Bibliote-
ka ta wydała bibliografię w wyborze81. Bibliografia obejmuje trzysta osiemdziesiąt 
cztery pozycje (twórczość – trzysta osiem, piśmiennictwo o Helsztyńskim – siedem-
dziesiąt sześć).

W zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka są też 
nadal inne materiały przekazywane przez Helsztyńskiego, o których pisał w listach, 
lub których odbiór potwierdzała Helena Śmigielska. Zachowały się na nich znaki 
własnościowe Helsztyńskiego – podpisy, pieczątki na okładkach, a nawet odręcz-
na prywatna dedykacja rodzinna. Na jednym z zeszytów zawierających poezję pt. 
Mnich opactwa lubińskiego82 znajduje się odręczna dedykacja: „MIESZKAŃCOM 
MIASTA I POWIATU LESZNO POŚWIĘCA AUTOR”. Część materiałów, przede 
wszystkim programy teatralne sztuk Szekspira, znajduje się w nieopisanym pudle, 
część – wycinki prasowe - zostały naklejone na sztywne karty, przewiązane sznur-
kiem i ujęte okładką zatytułowaną William Szekspir/ teksty i opracowania. Kart za-
pełnionych, głównie jednostronnie, jest dwadzieścia dziewięć. Nie są numerowane. 

76  D. Stępczak, „Nagroda Główna LTK (1976–1986)”, Przyjaciel Ludu 6 (1988): 31-35.
77  Helsztyński Stanisław (1891-1986). 2016. [online]  http://www.krzemieniewo.net/

viewpage.php?page_id=1167 [dostęp: 1 lutego 2016]. Województwo leszczyńskie istniało 
w latach 1975 – 1998.

78  Były to np.: „Krzyż przydrożny”, Informator Kulturalny i Turystyczny Województwa 
Leszczyńskiego 2 (1997): 4; „Na Świętej Górze”, Informator Kulturalny i Turystyczny Połu-
dniowo-Zachodniej Wielkopolski 2 (2002): 4; „Marysin”, Przyjaciel Ludu 6 (1991): 40.

79  Katalog  MBP w Lesznie, [online] http://www.leszno-mbp.sowwwa.pl [dostęp:  
15 stycznia 2016].

80  Bibliografię, obejmującą 70 pozycji, opracowała Marianna Krugowa. Otrzymał ją 
Helsztyński i przekazał wraz z innymi materiałami do Archiwum PAN w Poznaniu. Pisze 
o tym Anna Marciniak w „Zbiory Stanisława Helsztyńskiego w Archiwum PAN w Poznaniu 
jako dokumentacja życia i twórczości Profesora”, Grabonoskie Zapiski Regionalne 9 (1999): 20.

81  Matuszewska, Stanisław Helsztyński.
82  Stanisław Helsztyński. Mnich opactwa lubińskiego. Ballada liryczna ze zbioru „Nad 

Wartą, Notecią i Obrą” (Szamotuły: skł. gł. Dom Książki Polskiej [etc.], 1932).
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Na karcie osiemnastej naklejone zostały ręczne odpisy artykułów prasowych, wyko-
nane przez Helsztyńskiego.

Nieduża jest kolekcja listów Stanisława Helsztyńskiego w zbiorach Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, szczególnie, gdy weźmie 
się pod uwagę, jak bogatą korespondencję pozostawił  i zabezpieczył83. Ich lektura 
jednak wzbogaca wiedzę o dorobku profesora, potwierdza jego związki z rodzinną 
Wielkopolską, a w niej z miejscami i ludźmi, dopełnia informacje o okolicznościach 
powstawania czy wydawania niektórych utworów, również Tomasza i Wawrzyńca 
Skorupków. Jest też obrazem skrupulatności Stanisława Helsztyńskiego, jego pra-
cowitości, wspierającej jego liczne talenty: badacza, uczonego, literata, człowieka 
wyjątkowo dbającego o porządkowanie swej spuścizny i zachowanie jej dla przy-
szłości. To wartościowa pozycja wśród leszczyńskich helsztynianów.

Korespondencja z prof. Helsztyńskim  to jedyna kolekcja listów w zbiorach Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Cenna także wobec zanikania sztuki episto-
larnej, zastępowanej niemal powszechnie nowymi sposobami kontaktów między 
ludźmi.

83  W Kronice rodzinnej (s. 346-347) Helsztyński napisał: „Nie prowadziłem dziennika; 
miałem od początku znajomych czy przyjaciół, z którymi korespondowałem nieledwie dwa 
razy w tygodniu, co mogłoby stanowić swego rodzaju pamiętnik, tym bardziej, że adresaci 
przekazywali mi corocznie zbiór listów pisanych do nich, a znajdujących się dziś w poznań-
skim Archiwum. Są to listy od i do mego brata, Wawrzyńca Skorupki, z lat 1920-1970; 
od i do Piotra Laurentowskiego (1899-1964), uczestnika bitwy pod Narwikiem, kierownika 
Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Gostyniu od roku 1947[…] listy od i do Heleny Szeteli, 
mgra prawa, żony Alojzego, rejenta w Inowrocławiu, potem w Toruniu; listy od i do docenta 
Aleksandra Rogalskiego w Poznaniu; do kuratora, dra Czesława Skopowskiego, również 
w Poznaniu; do dra Alfonsa Szyperskiego we Wrześni.”
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List do Heleny Śmigielskiej, w którym Stanisław Helsztyński pisze o sprawach związanych 
z wydaniem w Poznaniu pamiętnika swego ojca Tomasza Skorupki zatytułowanego Kto przy 
Obrze, temu dobrze: wspomnienia rolnika wielkopolskiego 1862–1935, który z przedmową 
prof. Józefa Burszty ukazał się w Wydawnictwie Poznańskim w roku 1967. Helsztyński pisze 
też o swoich dwóch książkach: drugim wydaniu Przybyszewskiego i pierwszym Wśród swo-
ich i obcych w USA. Rzeczywiście obie wyszły w roku 1966. Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, „Korespondencja z prof. Stanisławem Helsztyń-
skim”, nr listu 17
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List do Heleny Śmigielskiej poruszający sprawy związane z Rokiem Szekspirowskim. 
Helsztyński pisze też o swoich życzeniach dotyczących przechowywania w Bibliotece 
materiałów przysyłanych przez niego. Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława 
Grochowiaka w Lesznie. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka  
w Lesznie, „Korespondencja z prof. Stanisławem Helsztyńskim”, nr listu 41
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Jeden z dwu zachowanych listów Helsztyńskiego do Anny Żalikowej. Pisze w nim o po-
wieści z cyklu millenijnego Piotr i Skarbimir, której akcja została ulokowana w Lubiniu, 
w czasach Galla Anonima. Zapowiada wydanie drukiem powieści Uczeń Amosa. Źródło: 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie. Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, „Korespondencja z prof. Stanisławem 
Helsztyńskim”, nr listu 4
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LISTY STANISŁAWA HELSZTYŃSKIEGO 
W ZBIORACH LESZCZYŃSKIEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
IM. STANISŁAWA GROCHOWIAKA

Słowa kluczowe: Stanisław Helsztyński, Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie, zbio-
ry specjalne, helsztyniana

Artykuł przedstawia kolekcję kilkudziesięciu listów Stanisława Helsztyńskiego z lat 
1964-1973 znajdujących się w zbiorach specjalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Stanisława Grochowiaka. Teczka zawierająca również kopie odpowiedzi adresatek, kierow-
niczek Biblioteki Powiatowej i list pamiętnikarza Wawrzyńca Skorupki, zatytułowana jest 
Korespondencja z prof. Helsztyńskim. Jest częścią leszczyńskich helsztynianów. Listy doty-
czą m. in. twórczości Stanisława Helsztyńskiego, jego związków z Wielkopolską i głównych 
zainteresowań: poezji, Szekspira i Młodej Polski oraz pamiętników Tomasza i Wawrzyńca 
Skorupków.

STANISLAW HELSZTYŃSKI’S LETTERS IN THE COLLECTION OF STANISLAW 
GROCHOWIAK MUNICIPAL PUBLIC LIBRARY IN LESZNO

Keywords: Stanislaw Helsztynski, Municipal Public Library in Leszno, special collec-
tions

The article presents the collection of several dozens of letters by Stanislaw Helsztynski, 
written in 1964-1973 and preserved by Stanislaw Grochowiak Municipal Public Library in 
Leszno. The file also contains the copies of the responses from the executives of the County 
Library as well as the letter of a diarist Wawrzyniec Skorupka, entitled The Correspondence 
with professor Helsztynski. It is a part of Helsztynski related documents to be found in Lesz-
no. The letters concern the works by Stanislaw Helsztynski, his connections with Greater 
Poland and his main interests: poetry, Shakespeare, “Young Poland” period as well as the 
memoirs by Tomasz and Wawrzyniec Skorupka.


