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KORESPONDENCJA ZOFII HIEROPOLITAŃSKIEJ 
Z PROF. FELIKSEM KOPERĄ
W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

KILKA SŁÓW WPROWADZENIA

Założeniem artykułu jest przeanalizowanie listów dotyczących codziennej 
pracy prowincjonalnej muzealniczki. Podstawą źródłową tekstu są rękopisy prze-
chowywane w zasobach Muzeum Narodowego w Poznaniu. 

Postać Zofii Hieropolitańskiej prezentowana jest na kartach „Słownika 
biograficznego Wielkopolski południowo-wschodniej”1. W 2014 roku sylwet-
ka kaliskiej działaczki przedstawiona została podczas sympozjum naukowego 
pt. „Między dawnymi i młodszymi laty. Muzealnicy wielkopolscy – prekurso-
rzy, organizatorzy, społecznicy”. Sympozjum było jednym z elementów działań 
zmierzających do powstania słownika muzealników polskich2. Podczas spotka-
nia poruszane były m.in. kwestie źródeł do przedstawianych sylwetek. Okazało 
się wówczas, że Muzeum Narodowe w Poznaniu przechowuje interesującą kore-
spondencję Hieropolitańskiej3. Lektura listów przynosi nam cenne informacje nie 
tylko o samej muzealniczce, ale także o sytuacji muzeów regionalnych w Polsce 
w okresie międzywojennym. 

CO WIEMY O NADAWCZYNI LISTÓW? 

Zofia Hieropolitańska urodziła się 9 maja 1879 roku w Ciechocinku, z ojca 
Felicjana Dymitra H. i Marty Magdaleny z d. Popiel4. Ojciec sprawował funk-

1  Bogumiła Celer, „Hieropolitańska Zofia (1879-1966)”, w: Słownik biograficzny 
Wielkopolski południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 3, pod red. Danuty Wańki, 
(Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007), 160.

2  Agnieszka Murawska, „O potrzebie powstania Polskiego Słownika Muzealników”, 
Muzealnictwo 57 (2017): 278.

3  Do materiałów tych pisząca te słowa wróciła w roku 2020, kiedy to z prośbą 
o pomoc w dotarciu do unikatowych dokumentów dotyczących muzealniczki zwróciła się 
do niej Anna Tabaka, realizująca projekt wystawy „Kaliszanki” w Muzeum Okręgowym 
w Kaliszu.

4  Zofia Hieropolitańska – drzewo genealogiczne, serwis [online] https://www.myheritage.
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cję kierownika Urzędu Pocztowego m.in. w Ciechocinku oraz zastępcy naczelnika 
w Kaliszu. Zofia pochodziła z rodziny o silnych tradycjach patriotycznych. Dziadek 
– Filip Popiel – brał udział w Powstaniu Styczniowym, natomiast kuzyn Aleksander 
Popiel – syn brata dziadka – za udział w tym wydarzeniu został zesłany na Syberię5. 
Miała piątkę rodzeństwa: Michała (1876-1944) – inżyniera, wybitnego konstrukto-
ra mostów, m.in. pracował przy Moście Poniatowskim w Warszawie i na Syberii6; 
Augustyna (ur. 1881) – kierownika biblioteki w Lemborku, Leonilę (ur. 1889) – pro-
jektantkę tkanin, kierowniczkę Pracowni Przemysłu Artystycznego „Rękodzieło”, 
swoje prace wystawiała w Paryżu w 1927 i 1937 r.7; Anielę (ur. 1890) – nauczycielkę 
i Helenę (ur. 1896) – również nauczycielkę8. 

We wczesnym dzieciństwie przeniosła się wraz z rodzicami do Kalisza, gdzie 
ukończyła szkołę podstawową i średnią. Następnie wyjechała do Warszawy, tam 
uczęszczała na kursy przyrodnicze przy Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach 
wróciła do Kalisza i szybko weszła w krąg oddanych Kaliszowi działaczek społecz-
nych, takich jak Felicja Łączkowska, Melania Parczewska, Halina Kożuchowska. 
Wchodziła w skład Komitetu Organizacyjnego Muzeum Ziemi Kaliskiej. Po wybu-
chu pierwszej wojny światowej przez Warszawę udała się do Rosji i na Kaukaz. Pra-
cowała tam jako prywatna nauczycielka dzieci kolonii polskiej, jednocześnie zbierała 
ciekawe eksponaty przyrodnicze z gór kaukaskich. 

Po rewolucji wróciła do Kalisza. Wraz z dotychczasową opiekunką zbiorów mu-
zeum, H. Kożuchowską, zaczęła na nowo gromadzić ocalałe eksponaty i nowe dary, 
wzbogacając dział przyrodniczy okazami przywiezionymi z Kaukazu. W 1921 roku 
ukończyła kurs dla pracowników muzeów i tym samym stała się wówczas jedyną 
osobą w Kaliszu posiadającą pełne kwalifikacje do prowadzenia muzeum. Pracując 
w Bibliotece Publicznej im. A. Mickiewicza w Kaliszu pełniła jednocześnie, przez 
dziesięć lat, bezpłatnie, funkcję kustosza muzeum i oświatowca. 

pl/research/collection-1/drzewa-genealogiczne-myheritage?itemId=142204071-2-500013&acti
on=showRecord&recordTitle=Zofia+Hieropolita%C5%84ska [dostęp: 26 lipca 2020].

5  Relacja Izabeli Heropolitańskiej. „Hie” i „He” to pozostałość po metrykach 
rosyjskojęzycznych. Część księży rosyjskie „e” tłumaczyła na polski jako „e” a część 
jaki „ie”. Wspólny przodek wszystkich Hiero/Heropolitańskich przybył do Polski z Pery 
pod Stambułem, był katolikiem.

6  Relacja I. Heropolitańskiej; Szerzej: Bolesław Chwaściński. „Hieropolitański 
Michał (1876-1944)”, w: Słownik biograficzny techników polskich. Z. 3, red. naczelny 
T. Skarzyński ; (Warszawa: NOT [Naczelna Organizacja Techniczna]. Federacja 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 1993), 141-142. Słownik podaje błędną 
informację o miejscu urodzenia Michała, który nie urodził się w Kaliszu a w Górze 
Kalwarii. W Kaliszu ukończył Rządową Szkołę Realną. Zob. Gazeta Kaliska 48 (189): 1. 

7  Szerzej: „Hieropolitańska Leonila”, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce 
działających malarze, rzeźbiarze, graficy ; (zmarłych przed 1966 r.). T. 3, pod red. Jolanty 
Maurin-Białostockiej, [Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979), 69.

8  Krystyna Bęcka, Maria Doktór, Grażyna Schlender, Szkoła im. Józefa Piłsudskiego 
w Dobrzecu: historia, nauczyciele, absolwenci (Kalisz : Archiwum Państwowe w Kaliszu; 
Edytor, 2008), 41-42. 
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Helena i Zofia Hieropolitańskie. Zdjęcie pochodzi z kolekcji 
zm. Andrzeja Hieropolitańskiego, bratanka Zofii Hieropolitańskiej
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W 1928 roku, kiedy Muzeum 
Ziemi Kaliskiej zostało przejęte na 
własność miasta, Hieropolitańska 
została etatowym kustoszem i peł-
niła tę funkcję przez dalsze jedena-
ście lat. Jako muzealniczka i spo-
łeczniczka odznaczała się niezwy-
kłą kreatywnością. Z jej inicjatywy, 
dzięki ofiarom społeczeństwa, mu-
zeum w okresie międzywojennym 
stało się jednym z największych 
i najładniejszych muzeów prowin-
cjonalnych w ówczesnej Polsce. 

Poza swoją pracą zawodową 
Hieropolitańska udzielała się spo-
łecznie, wygłaszała co niedzielę 
pogadanki i odczyty dla społeczeń-
stwa, młodzieży szkolnej i wojska. 
W czasie II wojny światowej zosta-
ła zmuszona do opuszczenia Kali-
sza, po powrocie objęła ponownie 
stanowisko kustosza. Zabytki etno-

graficzne, tak starannie przez nią zgromadzone, niestety w czasie okupacji nie-
mieckiej uległy całkowitemu niemal zniszczeniu, płonąc w piecach kaliskiego 
ratusza. W 1948 roku muzeum przeszło na własność państwa, a Hieropolitań-
ska została kierownikiem Państwowego Muzeum w Kaliszu i na tym stanowisku 
pracowała do 1953 roku. Za swą pracę społeczno-oświatową została 22 lipca 
1957 roku odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmar-
ła 16 marca 1966 roku, spoczywa na cmentarzu katolickim (zwanym miejskim) 
w Kaliszu. W czasie pogrzebu, na prośbę Heleny Hieropolitańskiej, młodszej 
siostry Zofii, poduszkę z nadanym jej odznaczeniem niósł prof. Krzysztof Wal-
czak, wówczas 16-letni chłopiec9. Jego ojciec, Eligiusz Kor-Walczak wspomina-
jąc muzealniczkę pisał: 

(…) Wielka cisza zagarnęła gorące serce i nieprzeciętny umysł kobiety, 
która całe swe życie poświęciła umiłowanemu miastu. Odeszła jedna z ostat-
nich przedstawicielek przeszłego już pokolenia Siłaczek i Judymów. (…) Po 
uzupełnieniu studiów wróciła do naszego miasta, by poświęcić mu całą swą 
wiedzę, organizatorski talent, młodzieńczy zapał i temperament jaki wnosiła 
kropla jej greckiej krwi. (…) Całym swym długim życiem, światłym umysłem 
i bogatą osobowością zasłużyła się dobrze miastu i jego kulturze.10

9  Relacja prof. Krzysztofa Walczaka. 
10  E.[ligiusz] W.[alczak], „Pamięci Zofii Hierpolitańskiej”, Ziemia Kaliska 14 (1966): 

Zofia Hieropolitańska – zdjęcie nagrobko-
we. Fot. B. Celer
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Natomiast inny kaliszanin – Władysław Ozdowski, który pamiętał Hieropo-
litańską z lat swego dzieciństwa, tak wspominał: 

(…) była bardzo zacną cenioną kobietą, przez wszystkich mieszkańców 
domu, w którym mieszkało 12 rodzin.

Pani Hieropolitańska bardzo kochała dzieci, którym rozdawała słodycze. 
Założyła ona szkółkę dla dzieci tego domu (…). Dla wszystkich dzieci posta-
rała się o podręczniki, ołówki i zeszyty. Ja byłem najmłodszym uczniem tej 
szkółki.11

5; Eligiusz Kor-Walczak, „Aeternum Vale”, maszynopis, Książnica Pedagogiczna im.  
A. Parczewskiego w Kaliszu, Kolekcja Eligiusza Kor-Walczaka , sygn. Col. I/R/21.

11 Władysław Ozdowski, „Wspomnienie o Zofii Hieropolitańskiej”, maszynopis, 

Grobowiec i tablica poświęcona Z. Hieropolitańskiej – cmentarz miejski w Kaliszu. 
[na nagrobku została błędnie zapisana data urodzin Z. Hieropolitańskiej, powinien 
być rok 1879]. Fot. B. Celer
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FELIKS KOPERA – ADRESAT LISTÓW

Przechowana szczęśliwie w Muzeum Narodowym w Poznaniu korespon-
dencja, która jest przedmiotem niniejszego artykułu, zawiera trzy listy Hieropoli-
tańskiej adresowane do Feliksa Kopery – ówczesnego przewodniczącego Związ-
ku Muzeów w Polsce oraz jedną odpowiedź od F. Kopery. 

Wybitny historyk sztuki i muzeolog urodził się w Krakowie 12 maja 1871 
roku. Po studiach na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uzy-
skał w 1896 roku stopień doktora filozofii z historii, ze szczególnym uwzględnie-
niem historii sztuki. W latach 1896-1897 odbył studia uzupełniające na uniwer-
sytecie w Bazylei oraz w Berlinie. Praktykę zawodową zdobywał w Istituto delle 
Belle Arti we Florencji, w Archiwum Watykańskim oraz w placówkach muzeal-
nych: od Petersburga przez Moskwę, Kijów, Krym, Konstantynopol, Bułgarię, 
Serbię i Węgry. W 1901 roku został powołany na dyrektora Muzeum Narodowe-

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, sygn. MOZK/E/A/1039/1-2 [online] http://
muzeawielkopolski.pl/eksponat/wspomnienie-o-zofii-hieropolitanskiej [dostęp: 24 lipca 
2020].

Feliks Kopera. Fot. Ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie
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go w Krakowie. Jak donoszą źródła, pracy w muzeum oddał się całym sercem. 
Funkcję tę pełnił przez 49 lat, do 1950 roku. Szeroką działalność organizacyjną 
na polu muzealnictwa F. Kopera rozwinął jako przewodniczący Związku Mu-
zeów w Polsce w latach 1930-1950. Zmarł 27 marca 1952 roku, pozostawił po 
sobie bogaty dorobek pisarski w postaci licznych artykułów oraz książek doty-
czących zagadnień z zakresu historii sztuki i muzealnictwa12.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż pierwsza organizacja łącząca in-
stytucje i zarządy muzeów powstała na ziemiach polskich w 1914 roku. Podczas 
zjazdu w Krakowie powołano do życia Delegację Muzeologów Polskich, której 
przewodniczącym został Józef Leski (dyrektor Muzeum Przemysłu i Rolnictwa 
w Warszawie), wiceprzewodniczącymi zaś: F. Kopera (dyrektor Muzeum Naro-
dowego w Krakowie) i Władysław Stroner (dyrektor Muzeum Przemysłowego 
we Lwowie)13. Działalność organizacji przekreślił wybuch I wojny światowej; 
dopiero w 1921 roku w Poznaniu odbył się pierwszy powojenny zjazd. Powołany 
wówczas Związek Polskich Muzeów Historyczno-Artystycznych działał aktyw-
nie przez kilka kolejnych lat, po czym wygasł na okres 6 lat. Dopiero w 1930 
roku zwołany w Tarnowie zjazd muzeologów wznowił działalność organizacji, 
która przyjęła nazwę Związek Muzeów w Polsce i miała skupiać wszystkie ro-
dzaje muzeów na terenie państwa polskiego. Statut Związku określał m.in. takie 
cele jak: „wzajemne wspieranie się w pracach zawodowych i wydawnictwach” 
czy też „wspólna obrona interesów muzeów i ich pracowników”14. Podczas zjaz-
dów pochylano się często nad sprawą wynagrodzeń muzealników, które przez 
wiele lat nie ulegały zasadniczej poprawie. Postulaty płacowe były stałym ele-
mentem wypowiedzi i uchwał zjazdowych. Agnieszka Murawska na postawie 
analizy dokumentów archiwalnych dowodzi, iż:

Związek Muzeów w Polsce, o czym świadczą dokumenty, starał się dbać 
o interesy szeroko rozumianego środowiska muzealniczego wszystkich szcze-
bli, i to zarówno o te związane z podwyższaniem poziomu wykształcenia za-
wodowego muzealników, jak i materialne wszystkich pracowników muzeów15. 

Badaczka podkreśla, że już podczas zjazdu w Poznaniu w 1921 roku po-
dejmowano także sprawy sposobu obsady stanowisk kierowniczych w muzeach. 
W Pamiętniku I i II Zjazdu Delegatów Związku Polskich Muzeów Historyczno-
-Artystycznych w Poznaniu w r. 1921 i w Krakowie w r. 1922 odnotowano, iż: 

12  Szerzej: Adam Bochnak, Feliks Kopera, w: Internetowy Polski Słownik 
Biograficzny [online] https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/feliks-kopera [dostęp:  
24 lipca 2020].

13  Agnieszka Murawska, „Związek Muzeów w Polsce w latach 1914-1939”, 
Muzealnictwo 56 (2015): 115-125.

14  Tamże, 117.
15  Tamże, 120.
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Zjazd wyraża opinię, że faktyczne kierownictwo, t.j. dyrekcję wszelkiego 
rodzaju muzeów winno się powierzać wyłącznie siłom fachowym z przyzna-
niem im we właściwym im zakresie zupełnej swobody działania, niezależnie 
od wszelkich czynników administracyjnych, którym przysługiwać może jedy-
nie wzgląd zwolnienia kierownika z urzędu oraz prawo ścisłej kontroli jego 
czynności16. 

Relacje muzealników dowodziły, jak trudna była współpraca muzeów z lo-
kalnymi władzami, którym placówki te podlegały17. Przewodniczący Związku 
Muzeów Polskich, F. Kopera, otrzymywał w tej sprawie listy sygnowane jako 
„tajne” lub „poufne” nie tylko od Zofii Hieropolitańskiej, ale także, jak odnoto-
wuje A. Murawska, od Aleksandra Czołowskiego18 czy Iłariona Świencickiego19 
oraz postulaty Mieczysława Tretera20. 

KRÓTKA ANALIZA TREŚCI LISTÓW

List jako gatunek literatury okolicznościowej i użytkowej cechuje się ogrom-
ną różnorodnością. Wyróżniamy listy fikcyjne, paraliterackie i literackie. „Ceni-
my go jako dokument biograficzny i historyczny zarazem, wiedząc, że może, 
choć nie musi, posiadać znaczne walory literackie.”21 Niezmiennie listy doku-
mentują zmagania się człowieka z rzeczywistością, pozwalają mu przejrzeć się 
w tekście jak w lustrze i pozostawić w nim utrwalone swe własne odbicie. Jak 
czytamy w „Nowej teorii listu” opracowanej przez Anitę Całek: 

16  Feliks Kopera, W. St. Turczyński (red.) 1924. Pamiętnik I i II Zjazdu Delegatów 
Związku Polskich Muzeów Historyczno-Artystycznych w Poznaniu w r. 1921 i w Krakowie 
w r. 1922. Warszawa, 10. Cyt. za Agnieszka Murawska, „Związek Muzeów”, 121.

17  Agnieszka Murawska, „Związek Muzeów”, 121.
18  Aleksander Czołowski (1865-1944) – polski historyk, antykwariusz, archiwista, 

dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Lwowa i Muzeum Narodowego we Lwowie, 
profesor. Szerzej: Iwona Zimna, Aleksander Czołowski. Luminarz lwowskiej kultury. 
1865-1944, (Gdynia: Novae Res – Wydawnictwo Innowacyjne, 2011).

19  Iłaron Święcicki (1976-1956) – wybitny filolog, krajoznawca i bibliofil, który 
niemal pół wieku wyposażał Muzeum Narodowe we Lwowie. Szerzej: Włodzimierz 
Czuczman, Busk historyczno-krajoznawczy. Zarys, (Lwów: Wydawnictwo Mnichów 
Uczących „Oświata”, 1993), 27-31. 

20  Mieczysław Treter (1883-1943) – historyk sztuki; wykładowca uniwersytetu 
w Kijowie, Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Lwowskiego. W latach 1918-1922 
był kustoszem Muzeum im. Lubomirskich we Lwowie; w 1922-1924 dyrektorem 
Państwowych Zbiorów Sztuki w Warszawie. Szerzej: Treter Mieczysław [online] https://
encyklopedia.pwn.pl/haslo/Treter-Mieczyslaw;3989026.html [dostęp: 26 lipca 2020].

21  [online] https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/journals/issues/list-jako-szczegolny-
gatunek-literacki,12/details [dostęp: 23 lipca 2020].
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Twórczość epistolarna istnieje zatem po to, by wypełnić pustkę, jaką 
stwarza oddalenie. Staje się wówczas narzędziem, za pomocą którego można 
uobecnić nieobecnego w formie fantazmatycznej i wyobrażonej, uwidocznia 
pragnienie więzi wobec jej przerwania, jest wołaniem o wzajemność samotne-
go. W list wpisana jest dialogowość: zakłada on więź z Innym i automatyczny 
zwrot do adresata22.

Zachowana korespondencja między Hieropolitańską a Koperą pozwala dzi-
siaj przyjrzeć się sytuacji, w jakiej znajdowali się często prowincjonalni muze-
alnicy w dwudziestoleciu międzywojennym. Czytając tych kilka poniżej prezen-
towanych listów ma się nieodparte wrażenie, że zrodziły się one z samotności 
w działaniach i potrzeby podzielenia się swoimi zmaganiami z otaczającą rze-
czywistością. Hieropolitańska pisała do prof. Kopery, wierząc w jego dyskrecję, 
skarżyła się przed nim na sytuację w muzeum. W tej szczerej i bezpośredniej 
formie wypowiedzi tkwi wartość i znaczenie listów muzealniczki. Oddają one 
w całej pełni trudności, przed jakimi stanęła Hieropolitańska, zabiegając o dobro 
muzeum. Czuła się bardzo niezrozumiana i pokrzywdzona. Kaliska społecznicz-
ka pisała: 

Już blisko dwa lata tak bieduję, dorabiając sobie jak mogę i co mogę 
ubocznie, ale już mi sił brakuje, bo praca w Muzeum jest wyczerpująca – wy-
maga wielkiego nakładu sił fizycznych i umysłowych. 

Wprost upadam nieraz ze zmęczenia, pragnę jednak te złe chwile prze-
trwać, gdyż wiem, że jeśli ja od tego odejdę, to oni zmarnują to wszystko, co 
ludzie wyższej idei zbierali z takim trudem, z takim wielkim nakładem pracy 
i dobrej woli, a ja im w tem czynnie pomagałam23. 

Sytuację Hieropolitańskiej utrudniała przede wszystkim jej kondycja fi-
nansowa i niepewność zachowania stanowiska. W listach pisanych w tajemnicy 
przed przełożonymi odczytać można dramatyczną niepewność nadawczyni, są 
one rozpaczliwym poszukiwaniem oparcia w powszechnym zobojętnieniu na jej 
sprawy.

Muzealniczka nie powstrzymuje się w listach od krytycznych komentarzy 
wobec lokalnych władz:

Jakkolwiek egzystencja naszego Muzeum na pozór wydaje się być zapew-
nioną, to jednak w gruncie rzeczy jest ona chwiejną i niepewną, a to z tego 
powodu, że znajduje się ono pod opieką ludzi nie mających przybliżonego po-

22  Anita Całek, Nowa teoria listu (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019), 9. [online] 
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/78414/calek_nowa_teoria_listu_2019.
pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 23 lipca 2020].

23  List z dnia 20 III 1934.
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jęcia o warunkach potrzebnych do zabezpieczenia i rozwoju takiej placówki 
kulturalno-oświatowej, jaką jest nasze Muzeum. Znajduje się ono bowiem pod 
opieką i zarządem Municypalności Miejskiej… Zależne jest od ludzi, którzy 
w większej liczbie są takimi analfabetami w tej sprawie, że nawet nie rozumieją 
znaczenia nazw poszczególnych działów…

W sprawie finansowania najkonieczniejszych potrzeb zabierają decydują-
cy głos ludzie, którzy naszego Muzeum nawet nigdy nie widzieli i prawdopo-
dobnie nigdy nie przyjdą obejrzeć, aby nie zdradzić swej nieświadomości…24.

Korespondencja ta jest także wyrazem stosunku autorki do osoby adresata: 

Zwracam się z tem do Szanownego Pana Dyrektora, jako człowieka tak 
wielce, tak szczerze oddanego tej dziedzinie i pracy, nie mającej w naszem 
społeczeństwie szerszego zrozumienia i poparcia, w nadziei pozyskania tym 
sposobem Jego cennej dla naszego Muzeum życzliwości, a w dniu łaski może 
opieki i rady w potrzebach, jakim sama pozostawiona robić bez wszelkiej po-
mocy, częstokroć podołać nie mogę.25

Hieropolitańska poruszyła w listach zagadnienie roli, jaką spełniać powinien 
ówczesny urząd miasta w stosunku do muzeum. Kreśli również, jakie kroki po-
winien podjąć Związek Muzeów Polskich:

W tej właśnie głównie sprawie proszę o radę i pomoc Wielce Szanowne-
go Pana Dyrektora, jako przewodniczącego Związku Muzeów w Polsce, gdyż 
myślę, że jedynie w uchwale i postanowieniach Uczestników Zjazdu Związko-
wego, mogłaby się znaleźć rada na moje troski, zmartwienia i biedę. 

Myślę, że gdyby obecnie, po dokonaniu dokładnego spisu personelu Mu-
zeów związkowych, przedstawiciele Zarządów tychże Muzeów, na jednym 
z najbliższych Zjazdów zechcieli zająć się sprawą uposażenia swoich funk-
cjonariuszy, gdyby ustanowili pewne normy obowiązujące w tym względzie, 
gdyby określili ilość godzin obowiązkowej pracy, ilość dni świąt wolnych od 
zajęcia, długość czasu urlopu wypoczynkowego, to nie działyby się takie rze-
czy, jak się dzieją ze mną. 

To jest konieczne, aby nas obronić przed nadużyciem wykorzystania na-
szych zamiłowań, naszego oddania się pracy ideowej26.

Przygnębienie i jednocześnie oburzenie społeczniczki wydaje się być w peł-
ni zrozumiałe, wskazuje ona na konkretne elementy kaliskiej rzeczywistości 
w międzywojniu. Pojawiają się w listach obrazy przymusu, szantażu, gróźb kie-
rowanych w stronę Hieropolitańskiej, wcielanych w razie konieczności w życie.

24  Tamże.
25  Tamże. 
26  Tamże.
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Sala działu przyrodniczego, Muzeum Ziemi Kaliskiej, lata międzywojenne. 
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Sala z eksponatami, Muzeum Ziemi Kaliskiej, lata międzywojenne. 
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
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Korespondencja przynosi nam także informacje o działalności muzeum, 
a także zaangażowaniu Hieropolitańskiej w jego tworzenie. W jednym z listów 
czytamy:

Ja z naszego Muzeum zrobiłam uczelnią, zrobiłam w nim placówkę do-
kształcania pozaszkolnego… Setki młodzieży szkolnej, setki żołnierzy z Sek-
cji Oświatowej Białego Krzyża przychodzi tutaj corocznie po wiedzę… Nasze 
Muzeum stało się dzisiaj potrzebne kaliskiemu społeczeństwu, które niemal 
czuje się w obowiązku je zwiedzić. 

(…) Sama to wszystko urządziłam, tak, że nawet każdy gwóźdź jest wbity 
moją ręką i lata całe trzymam to wszystko w ładzie i porządku, gromadząc cią-
gle własnem staraniem i pomnażając zbiory.

(…) Obecnie w nowym lokalu Muzeum posiada 4-ry sale o powierzchni 
245,0 m2, w których mieści około 3 tysiące eksponatów podzielonych na 4-ry 
odnośne działy, jak to już wyżej zaznaczyłam. Między eksponatami znajduje 
się wiele rzeczy cennych o których, gdyby było potrzeba mogę przesłać bliż-
sze dane. Muzeum nasze zna dobrze p. Kazimierz Bzowski, wizytator szkolny 
w Krakowie (…). O wykopaliskach prehistorycznych naszego Muzeum pisał 
swojego czasu prof. Józef Kostrzewski w „Wiadomościach Archeologicznych” 
tom V zeszyt 3-ci 1920 r. Zna je również dyr. Roman Jakimowicz27.

W odpowiedzi na pierwszy list, prof. Kopera, obiecując pomoc, wyraził po-
dziw dla działań organizacyjnych podejmowanych przez Hieropolitańską i kon-
sekwencji, z jaką realizowała wytyczone sobie cele.

Wiara muzealniczki w możliwość wspólnego działania na rzecz dobra mu-
zeum odrodziła się po kolejnych wyborach członków Zarządu Miejskiego w Ka-
liszu. W następnym liście do profesora relacjonowała: 

Dla mnie i dla naszej sprawy jest pocieszającą i kładącą nadzieją ta oko-
liczność, że do Rady Miejskiej weszło sporo inteligentów, na miejsce ludzi, 
może nawet poczciwych, ale bez najmniejszego wykształcenia, nie rozumieją-
cych wartości zbiorów i kształcącego wpływu żadnego muzeum.

Obecnie w Radzie Miejskiej będziemy mieli inspektora szkolnego, paru 
nauczycieli, byłego redaktora jednego z dzienników kaliskich, dawniejszego 
inżyniera-architekta miejskiego, adwokata, doktorową, tutejszą działaczkę spo-
łeczną, paru inteligentów, kupców itd. itd.

Wobec takiego zespołu można mieć nadzieję, że sprawy naszego Muzeum 
będą inaczej traktowane (…)28.

27  Tamże.
28  List z dnia 9 VI 1934.
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Prezentowane listy mają wartość nie tylko historyczną, dokumentują zdarze-
nia, ale także biograficzną, obrazują świat przeżyć i doświadczeń muzealnicz-
ki29. Pozostała wierna sobie i swoim ideałom do końca, nawet w najtrudniej-
szych dla siebie okolicznościach. Korespondencja pozwala na nowo spojrzeć 
na postać Zofii Hieropolitańskiej, społeczniczki niezwykle oddanej sprawom 
kaliskiego muzeum. 

UWAGI KOŃCOWE

Przeprowadzone na zachowanej korespondencji badania pozwalają sformu-
łować następujące wnioski:

– analiza udostępnionej korespondencji potwierdza ogromne zaangażowanie 
Hieropolitańskiej w życie muzealne i społeczne. Z przeanalizowanych materia-
łów wyłania się także obraz jej samotności i niemocy oraz poczucie rozczarowa-
nia będące konsekwencją braku współpracy z zwierzchnikami, 

– listy przybliżyły relacje Hieropolitańskiej z ówczesnymi władzami miasta, 
– treść korespondencji i odpowiednie zwroty grzecznościowe ukazują muze-

alniczkę jako człowieka wielkiego formatu, dają również pełniejszy obraz osobo-
wości tej społeczniczki na tle ówczesnej sytuacji Kalisza.

Mimo że zachowało się tylko kilka listów, stanowią one barwną i sugestyw-
ną ilustrację, która może okazać się pomocna badaczowi dziejów mentalności, 
antropologowi oraz historykowi procesów społecznych zachodzących w mia-
stach prowincjonalnych dwudziestolecia międzywojennego. 

BIBLIOGRAFIA

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE
Muzeum Narodowe w Poznaniu 
Listy Zofii Hieropolitańskiej do prof. Feliksa Kopery.

Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Kor-Walczak, Eligiusz, „Aeternum Vale”, maszynopis, Kolekcja Eligiusza Kor-

-Walczaka, sygn. Col. I/R/21.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
Ozdowski, Władysław, „Wspomnienie o Zofii Hieropolitańskiej”, maszynopis, 

sygn. MOZK/E/A/1039/1-2 [online] http://muzeawielkopolski.pl/eksponat/wspomnie-
nie-o-zofii-hieropolitanskiej [dostęp: 24 lipca 2020].

29  Por. Danuta Kocurek, „Korespondencja – źródłem do badań biograficznych (na 
przykładzie listów ks. dra Józefa Knosały)”, Biografistyka Pedagogiczna 1(2019): 436. 



Bogumiła Celer – Korespondencja Zofii Hieropolitańskiej z prof. Feliksem Koperą... 143

OPRACOWANIA
Andrysiak, Ewa. 2003. „Kożuchowska Halina z d. Cytwic (?-1921)”. W: Słownik 

biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 2, pod red. Danuty 
Wańki, 121-122. Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Andrysiak, Ewa. 1998. „Łączkowska Zadora Felicja”. W: Słownik biograficzny 
Wielkopolski południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 1, pod red. Hanny Tadeusie-
wicz, 184-185. Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 

Andrysiak, Ewa. 1998. „Sobczyński Jan (1861-1942)”. W: Słownik biograficzny 
Wielkopolski południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 1, pod red. Hanny Tadeusie-
wicz, 260-261. Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Bęcka, Krystyna, Maria Doktór, Grażyna Schlender. 2008. Szkoła im. Józefa Pił-
sudskiego w Dobrzecu: historia, nauczyciele, absolwenci. Kalisz: Archiwum Państwowe 
w Kaliszu; Edytor.

Bochnak, Adam. „Feliks Kopera”. W: Internetowy Polski Słownik Biograficzny [on-
line] https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/feliks-kopera [dostęp: 24 lipca 2020].

Całek, Anita. 2019. Nowa teoria listu. Kraków: Księgarnia Akademicka. [online] 
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/78414/calek_nowa_teoria_listu_2019.
pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 23 lipca 2020].

Celer, Bogumiła. 2007. „Hieropolitańska Zofia (1879-1966), kustosz Muzeum Zie-
mi Kaliskiej”. W: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej – ziemi ka-
liskiej. T. 3, pod red. Danuty Wańki, 160. Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 

Chwaściński, Bolesław. 1993. „Hieropolitański Michał (1876-1944)”. W: Słownik 
biograficzny techników polskich. Z. 3, red. naczelny T. Skarzyński ; 141-142. Warszawa: 
NOT [Naczelna Organizacja Techniczna]. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technic-
znych.

Czuczman, Włodzimierz. 1993. Busk historyczno-krajoznawczy. Zarys. Lwów: Wy-
dawnictwo Mnichów Uczących „Oświata”.

„Hieropolitańska Leonila”. 1979. W: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce 
działających malarze, rzeźbiarze, graficy ; (zmarłych przed 1966 r.). T. 3, pod red. Jolanty 
Maurin-Białostockiej, 69. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kaczmarek, Hieronim. 2006. „Kostrzewski Józef”. W: Polski słownik biograficzny 
konserwatorów zabytków, red. Henryk Kondziela, Hanna Krzyżanowska, z. 2. Poznań: 
Wydaw. Poznańskie.

Kocurek, Danuta. „Korespondencja – źródłem do badań biograficznych (na przykła-
dzie listów ks. dra Józefa Knosały)”, Biografistyka Pedagogiczna 1 (2019): 436.

Murawska, Agnieszka. „O potrzebie powstania Polskiego Słownika Muzealników”, 
Muzealnictwo 57 (2017): 277-280.

Murawska, Agnieszka. „Związek Muzeów w Polsce w latach 1914-1939”, Muzeal-
nictwo 56 (2015): 115-125.

Splitt, Jerzy A. 1998. „Szarras Mieczysław (1881-1952)”. W: Słownik biograficzny 
Wielkopolski południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 1, pod red. Hanny Tadeusie-
wicz, 269-271. Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Śródka, Andrzej, Paweł Szczawiński, Kamilla Albrechtowa. 1983. Biogramy uczo-
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KORESPONDENCJA ZOFII HIEROPOLITAŃSKIEJ Z PROF. FELIKSEM 
KOPERĄ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

SŁOWA KLUCZOWE
Korespondencja, badania biograficzne, Zofia Hieropolitańska, muzealnictwo, Kalisz

STRESZCZENIE
W badaniach biograficznych wykorzystuje się różne źródła, a wśród nich ważne 

miejsce zajmuje korespondencja, która pozwala zarówno przybliżyć osoby, jak i zrozu-
mieć wiele wątków historycznych. Celem artykułu jest ukazanie korespondencji jako 
źródła w opracowaniu biografii Zofii Hieropolitańskiej (1879-1966). Omówiono trzy li-
sty skierowane do Feliksa Kopery w roku 1934 oraz jeden list skierowany przez Koperę 
do muzealniczki. Zarysowały one sytuację muzeów prowincjonalnych i ich pracowników 
w dwudziestoleciu międzywojennym. 

ZOFIA HIEROPOLITAŃSKA’S CORRESPONDENCE WITH PROFESSOR FELIX 
KOPERA IN THE COLLECTIONS OF THE NATIONAL MUSEUM IN POZNAŃ

KEYWORDS
Correspondence, biographical research, Zofia Hieropolitańska, museology, Kalisz

SUMMARY
Various sources are used in biographical research, and correspondence plays an im-

portant role among them, as it allows us to bring closer both people and historical themes. 
The aim of this article is to discuss the correspondence as a source in the biography of 
Zofia Hieropolitańska (1879-1966). The attempt to analyze the correspondence relates to 
three letters addressed to Feliks Kopera in 1934 and one letter from Kopera to the mu-
seum owner. The letters present the situation of provincial museums and their employees 
in the interwar period.
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ANEKS
KORESPONDENCJA POMIĘDZY ZOFIĄ HIEROPOLITAŃSKĄ 
A FELIKSEM KOPERĄ

W listach zachowano stare formy gramatyczne oraz archaizmy, zaliczając je do in-
dywidualnych cech języka autorki. Pozostawiono stosowane przez Hieropolitańską licz-
ne wielokropki. Wprowadzono nawiasy kwadratowe [ ] dla oznaczenia nielicznych wyja-
śnień edytorskich np. [nieczytelne]. Listy Hieropolitańskiej są rękopisami, natomiast list 
od F. Kopery był pisany na maszynie.

1. Zofia Hieropolitańska do Feliksa Kopery

Kalisz, d. 20 III 1934

Wielce Szanowny Panie Dyrektorze!
Pragnąc uzupełnić szczupłe wiadomości dotyczące parku muzealnego w Muzeum 

Ziemi Kaliskiej, jakie przesłałam Sekretarjatowi Związku Muzeów w Polsce, w wypeł-
nionym skromną cyfrą formularzu, nadesłanym nam latem w tym roku przez Sekretarjat 
pod datą d. 20 II br. ośmielam się przesłać na ręce szanownego Pana Dyrektora garstkę 
bliższych informacji o naszem Muzeum, o jego zbiorach i warunkach egzystencji, aby 
tym sposobem dać pewien obraz naszej pracy, naszych starań i wysiłków czynionych 
w celu podtrzymania spraw muzealnictwa, tak bardzo jeszcze dotąd u nas w Polsce upo-
śledzonego. 

Zwracam się z tem do Szanownego Pana Dyrektora, jako człowieka tak wielce, tak 
szczerze oddanego tej dziedzinie i pracy, nie mającej w naszem społeczeństwie szerszego 
zrozumienia i poparcia, w nadziei pozyskania tym sposobem Jego cennej dla naszego 
Muzeum życzliwości, a w dniu łaski może opieki i rady w potrzebach, jakim sama po-
zostawiona bez wszelkiej pomocy, częstokroć podołać nie mogę. Robię to w nadziei, że 
moje dobre chęci, będą zrozumiane i przyjęte, a wszelkie uchybienia wybaczone. Od 
dłuższego już czasu noszę się zamiarem przesłania wiadomości o naszem Muzeum, oczy-
wiście nieco inaczej przygotowanych, niż na jeden ze Zjazdów Związkowych, na jakim 
jeszcze nie miałam możności być osobiście, ale ciągły nawał pracy staje temu na prze-
szkodzie i nie pozwala urzeczywistnić dobrych chęci, gdyż, jak to zaznaczyłam w wia-
domym formularzu, jestem jedyną siłą zaspokajającą wszelkie potrzeby Muzeum Ziemi 
Kaliskiej, co jest bardzo uciążliwe…

Obecnie jednak, po przeczytaniu trzeciego zeszytu Pana Pamiętnika Muzealnego, 
zamieszczonych w nim wniosków, protokołów i postanowień Szanownych Uczestników 
Zjazdu Poznańskiego, pragnę to zrobić jak najprędzej, by przedstawić i wygłosić, że na-
sze Muzeum jest jednem z tych, które może najbardziej potrzebuje opieki poparcia osób 
fachowych i zamiłowanych w muzealnictwie, a także rozumiejących ciężkie warunki 
istniejące w tej dziedzinie na prowincji, by mogło nadal istnieć i rozwijać się pomyślnie. 

Jakkolwiek egzystencja naszego Muzeum na pozór wydaje się być zapewnioną, to 
jednak w gruncie rzeczy jest ona chwiejną i niepewną, a to z tego powodu, że znajduje 
się ono pod opieką ludzi nie mających przybliżonego pojęcia o warunkach potrzebnych 
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do zabezpieczenia i rozwoju takiej placówki kulturalno-oświatowej, jaką jest nasze Mu-
zeum. Znajduje się ono bowiem pod opieką i zarządem Municypalności Miejskiej… Za-
leżne jest od ludzi, którzy w większej liczbie są takimi analfabetami w tej sprawie, że 
nawet nie rozumieją znaczenia nazw poszczególnych działów…

W sprawie finansowania najkonieczniejszych potrzeb zabierają decydujący głos 
ludzie, którzy naszego Muzeum nawet nigdy nie widzieli i prawdopodobnie nigdy nie 
przyjdą obejrzeć, aby nie zdradzić swej nieświadomości…

Mnie, jedynemu człowiekowi pracującemu nad gromadzeniem i powiększaniem 
zbiorów, nad utrzymaniem ich w należytym porządku, nad preparowaniem okazów przy-
rodniczych i jednocześnie pełniącemu obowiązki dozorcy, pilnującego i oprowadzające-
go zwiedzających, co parę miesięcy zmniejszają pobory, utrzymując, że ja tam nie mam 
co robić, aż wynagrodzenie mojej pracy doszło do śmiesznie małych rozmiarów i nie 
wystarcza mi na najskromniejsze utrzymanie. 

Po odtrąceniu wszystkich świadczeń, dostaję do ręki 95 zł, a z tego do kwietnia mają 
mi jeszcze odjąć złotych 12-naście. 

Już blisko dwa lata tak bieduję, dorabiając sobie jak mogę i co mogę ubocznie, ale 
już mi sił brakuje, bo praca w Muzeum jest wyczerpująca – wymaga wielkiego nakładu 
sił fizycznych i umysłowych. 

Wprost upadam nieraz ze zmęczenia, pragnę jednak te złe chwile przetrwać, gdyż 
wiem, że jeśli ja od tego odejdę, to oni zmarnują to wszystko, co ludzie wyższej idei 
zbierali z takim trudem, z takim wielkim nakładem pracy i dobrej woli, a ja im w tem 
czynnie pomagałam.

Ci dobrej pamięci ludzie, już dziś wszyscy nie żyją… ja zostałam ostatnia i pełnię 
ich testament… Ale jeśli ja odejdę nikogo nie ma na moje miejsce….

Odejść nie mogę i nie chcę!... Chyba że będę musiała odejść w zaświaty, jak odeszli 
Ci, ż którymi gromadziłam te zbiory, jakich dzisiaj jestem stróżem. 

Albo jeżeli dzisiejsi urzędowi opiekunowie naszego Muzeum zmuszą mnie do 
opuszczenia przy moim stanowisku ciągłem obniżaniem wynagrodzenia, aż do ostatecz-
nych granic, aby następnie wprowadzić na to stanowisko kogoś ze swoich protegowa-
nych… 

Od tego, że tak powiem nieszczęścia, muszę bronić wszelkimi siłami nasze Mu-
zeum, bo to się równałoby jego zagładzie. 

W tej właśnie głównie sprawie proszę o radę i pomoc Wielce Szanownego Pana 
Dyrektora, jako przewodniczącego Związku Muzeów w Polsce, gdyż myślę, że jedynie 
w uchwale i postanowieniach Uczestników Zjazdu Związkowego, mogłaby się znaleźć 
rada na moje troski, zmartwienia i biedę. 

Myślę, że gdyby obecnie, po dokonaniu dokładnego spisu personelu Muzeów związ-
kowych, przedstawiciele Zarządów tychże Muzeów, na jednym z najbliższych Zjazdów 
zechcieli zająć się sprawą uposażenia swoich funkcjonariuszy, gdyby ustanowili pewne 
normy obowiązujące w tym względzie, gdyby określili ilość godzin obowiązkowej pracy, 
ilość dni świąt wolnych od zajęcia, długość czasu urlopu wypoczynkowego, to nie dzia-
łyby się takie rzeczy, jak się dzieją ze mną. 

To jest konieczne, aby nas obronić przed nadużyciem wykorzystania naszych zami-
łowań, naszego oddania się pracy ideowej.
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Tutaj naprz. wiedzą o tem dobrze, że ja nie odejdę tak łatwo od umiłowanej pracy, 
to mnie krzywdzą, grożąc przy każdej sposobności dymisją. A mnie to straszenie boli, 
gdyż jestem przekonana, że Zarząd miejski, który może swojemu prezydentowi zapłacić 
2 tysiące złotych miesięcznie, mógłby również dać człowiekowi tak ciężko pracującemu 
jak ja chociażby 200 zł miesięcznie żeby nie głodował. Ale tu nie ma nikogo, kto by ro-
zumiał, że praca przy muzeum jest pracą ciężką i mozolną, ale owocną dla teraźniejszości 
i przyszłości odległej. 

Ja z naszego Muzeum zrobiłam uczelnią, zrobiłam w nim placówkę dokształcania 
pozaszkolnego… Setki młodzieży szkolnej, setki żołnierzy z Sekcji Oświatowej Białego 
Krzyża przychodzi tutaj corocznie po wiedzę… Nasze Muzeum stało się dzisiaj potrzeb-
ne kaliskiemu społeczeństwu, które niemal czuje się w obowiązku je zwiedzić. 

To też nie chciałabym aby upadło, aby zginęło, dostawszy się w ręce niepowołane 
i od tego będę broniła wszelkimi siłami. A że mam czego bronić, to Szanowny Pan Dy-
rektor zechce się przekonać przejrzawszy załączone fotografie30 fragmentów poszczegól-
nych działów, jakich w naszem Muzeum jest cztery: Archeologiczno-Historyczny, Etno-
graficzny, Przyrodniczy i Pamiątek Wojennych. 

Sama to wszystko urządziłam, tak, że nawet każdy gwóźdź jest wbity moją ręką 
i lata całe trzymam to wszystko w ładzie i porządku, gromadząc ciągle własnem stara-
niem i pomnażając zbiory, a nowi opiekunowie tego wszystkiego mówią mi z lekcewa-
żeniem, że jeśli się nie zgodzę na postawione przez nich warunki, to oni bardzo łatwo 
znajdą kogo innego…

Szanowny Panie Dyrektorze – z pełności serca do was mówię!... To jest bowiem 
więcej, niż znieść można i mu trzeba kres położyć. 

Niech Szanowny Pan Dyrektor zechce skargę moją zatrzymać przy sobie, o to pro-
szę bardzo, gdyż piszę to wszystko jedynie dla tego, aby dać obraz, w jak nieraz ciężkich 
warunkach pracować trzeba, nie chcąc się sprzeniewierzyć swoim umiłowaniom. 

Proszę też równie bardzo i serdecznie o poruszenie tej sprawy na Zjeździe i omó-
wienie jej z uczestnikami Zjazdu. Niech nas ratują, niech nas wezmą w obronę, bo tym 
sposobem poratują i obronią serce naszej wspólnej pracy ideowej, jaką są zbiory muzeal-
ne, przez nas nagromadzone. 

Tutaj wypada mi skreślić chociaż pokrótce historię naszego Muzeum… Otóż zo-
stało ono zapoczątkowane w pierwszych latach bieżącego stulecia przez Towarzystwo 
Archeologiczne, którego założycielami byli: Seweryn Tymieniecki31, archeolog, mece-

30  Niestety w prezentowanej korespondencji wspomniane przez Hieropolitańską 
fotografie się nie zachowały.

31  Seweryn Tymieniecki (1847-1916) – społecznik, archeolog, numizmatyk. Szerzej: 
Andrzej Wędzki, „Tymieniecki Seweryn (1847-1916)”, w: Słownik biograficzny 
Wielkopolski południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 1, pod red. Hanny Tadeusiewicz, 
(Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1998), 282-284.
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nas Kazimierz Rymarkiewicz32 i ks. prałat Jan Sobczyński33. W roku 1911-tym zostało 
powiększone przez przyłączenie zbiorów Tow. Etnograficznego, na którego czele stał 
rejent p. Stanisław Bzowski34 i baron Stanisław Graeve35 z Biskupic w Sieradzkiem, oraz 
zbiorów Muzeum Pomocy Szkolnych, założonego w 1909 r. przez p.p. mecenasowe Ko-
żuchowską36 i Felicję Łączkowską37, przełożoną pensji żeńskiej w Kaliszu. 

Od tej chwili zaczęło istnieć pod dzisiejszą nazwą „Muzeum Ziemi Kaliskiej” i dzię-
ki gorącemu poparciu kaliskiej inteligencji rozwijało się pomyślnie.

Wojna w roku 1914 i okropne jej dla Kalisza skutki, położyła kres dalszemu rozwojowi. …
Współzałożyciele i członkowie Zarządu opuścili spalone i zrabowane miasto, w któ-

rem na kilka lat życie zamarło.
Muzeum jednak ocalało, nie zostało ani zrabowane ani spalone, dzięki staraniom 

i opiece jednej ze swych współzałożycielek, która nie opuszczała miasta przez cały prze-
ciąg wojny, p. mecenasowej Kożuchowskiej.

Ona też zapoczątkowała jego czwarty dział: Pamiątek Wojennych, jaki obecnie 
znacznie został powiększony. 

Lecz niestety jej nagła śmierć, jaka nastąpiła w roku 1921 d. 16-go lipca, okropnie 
osierociła nasze Muzeum…

Po jej śmierci znalazło się ono w bardzo trudnych warunkach materialno-finanso-
wych, wobec czego, nowo utworzony Zarząd postanowił oddać je pod opiekę Muni-

32  Kazimierz Rymarkiewicz (1859-1918) – prawnik, działacz samorządowy, prezes 
kaliskiego oddziału Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu, współtworzył (i był 
pierwszym prezesem) Publicznej Biblioteki im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. Szerzej: 
Agata Walczak-Niewiadomska, „Rymarkiewicz Kazimierz (1859-1918)”, w: Słownik 
biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 3, pod red. Danuty 
Wańki, (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007), 357-358.

33  Jan Sobczyński (1861-1942) – ksiądz, działacz społeczny, historyk, bibliofil, 
właściciel biblioteki. Szerzej: Ewa Andrysiak, „Sobczyński Jan (1861-1942)”, w: Słownik 
biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 1, pod red. Hanny 
Tadeusiewicz, (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1998), 260-261.

34  Stanisław Bzowski (1862-1936) – kaliski notariusz, działacz społeczny. Szerzej: 
Grzegorz Waliś, „Bzowski Stanisław Gerwazy (1862-1936)”, w: Słownik biograficzny 
Wielkopolski południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 3, pod red. Danuty Wańki, 
(Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007), 83-84

35  Stanisław Graeve (1868-1912) – etnograf, krajoznawca, ziemianin. Szerzej: 
Andrzej Wędzki, „Graeve Stanisław (1868-1912)”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski 
południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 1, pod red. Hanny Tadeusiewicz, (Kalisz: 
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1998), 115-116.

36  Halina Kożuchowska (?1870-1921) – muzealnik, archeolog, działaczka społeczna 
i oświatowa, filantropka. Szerzej: Ewa Andrysiak, Kożuchowska Halina z d. Cytwic (?-
1921), w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej.  
T. 3, pod red. Danuty Wańki, (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007), 
121-122; akt urodzenia nr 139 par. św. Mikołaja w Kaliszu z 1870 r. [online] https://www.
szukajwarchiwach.pl/53/3647/0/6.1/32#tabJednostka [dostęp: 26 lipca 2020]. 

37  Felicja Łączkowska (1859-1932) – nauczycielka, działaczka społeczna 
i oświatowa. Szerzej: Ewa Andrysiak, Henryka Karolewska, Felicja Łączkowska (1859-
1932) : nauczycielka i działaczka społeczna (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, 2018). 
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cypalności miejskiej. Petraktacje trwały dość długo tak, że dopiero jesienią roku 1928 
doszły do końca i Zarząd Miejski został prawnym opiekunem. Wówczas zbiory muzealne 
zostały przeniesione do lokalu w ratuszu miejskim, czego ja dopełniłam.

Obecnie w nowym lokalu Muzeum posiada 4-ry sale o powierzchni 245,0 m2, w któ-
rych mieści około 3 tysięcy eksponatów podzielonych na 4-ry odnośne działy, jak to już 
wyżej zaznaczyłam. Między eksponatami znajduje się wiele rzeczy cennych o których, 
gdyby było potrzeba mogę przesłać bliższe dane. Muzeum nasze zna dobrze p. Kazimierz 
Bzowski38, wizytator szkolny w Krakowie, jak również zwiedzał je w roku zeszłym prof. 
Rudolf [nieczytelne]. O wykopaliskach prehistorycznych naszego Muzeum pisał swoje-
go czasu prof. Józef Kostrzewski39 w „Wiadomościach Archeologicznych” tom V zeszyt 
3-ci 1920 r. Zna je również dyr. Roman Jakimowicz40. 

Na tem kończę historię naszego Muzeum, raz jeszcze zwracając się z najgoręt-
szą prośbą do Wielce Szanownego Pana Dyrektora, o zwrócenie łaskawej uwagi na to 
wszystko, co zagraża jego rozwojowi i istnieniu i błagam wprost o ratunek, jaki Pan 
Dyrektor uzna za właściwy ze Swego punktu widzenia.

Ośmielam się też prosić o parę słów wiadomości w tym względzie, głównie czy bę-
dzie można tą drogą uzyskać jakąś poprawę sytuacji, bo jeśli nie, to musiałabym zabiegać 
z innej strony, choć doprawdy nie wiem z jakiej…

O skierowanie łaskawej odpowiedzi proszę do mojego prywatnego mieszkania, gdyż 
o tem co piszę, nie wie moja naczelna władza, bo to wyszłoby mi na złe, gdyby wiedziała.

Niech Wielce Szanowny Pan Dyrektor wybaczy, iż ośmielam się tak Go ambaraso-
wać, ale w Jego radzie i opiece jest cała nadzieja.

Łączę wyrazy najgłębszego szacunku i poważania z którymi pozostaję.
Zofia Hieropolitańska 

38  Kazimierz Bzowski lub Janota Bzowski herbu Nowina (1864-1945) – ziemianin, 
poseł na Sejm Krajowy Galicji X kadencji. [online] https://pl.wikipedia.org/wiki/
Kazimierz_Bzowski [dostęp: 25 lipca 2020].

39  Józef Kostrzewski (1885-1969) – polski archeolog, muzeolog, profesor 
Uniwersytetu Poznańskiego, drugi zastępca przewodniczącego Komitetu Słowiańskiego 
w Polsce, twórca poznańskiej szkoły archeologicznej, prowadził m.in. wykopaliska 
w Biskupinie. Szerzej: Hieronim Kaczmarek, „Kostrzewski Józef”, w: Polski słownik 
biograficzny konserwatorów zabytków, red. Henryk Kondziela, Hanna Krzyżanowska,  
z. 2. Poznań: Wydaw. Poznańskie, 2006.

40  Roman Jakimowicz (1889-1951) – polski archeolog, doktor habilitowany (1934), 
od 1946 profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; w latach 1924–1939 
redaktor „Wiadomości Archeologicznych”, organizator i pierwszy dyrektor (1928–1939) 
Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. [online] https://pl.wikipedia.
org/wiki/Roman_Jakimowicz [dostęp: 25 lipca 2020].
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Ostatnia strona listu Zofii Hieropolitańskiej do Feliksa Kopery
 z 20 marca 1934 r., Muzeum Narodowe w Poznaniu
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2. Feliks Kopera do Zofii Hieropolitańskiej

W Krakowie, dnia 24 marca 1934 r. 

Szanowna Pani!
List Pani z dnia 20 b.m.- otrzymałem. Współczuję Pani w Jej troskach i przy naj-

bliższej sposobności będę się starał sprawą Muzeum Kaliskiego zainteresować z jednej 
strony Sekcję Muzeów Regionalnych, pod którą Muzeum Kaliskie ze względu na swój 
charakter podpada, a w szczególności przewodniczącego Sekcji prof. W. Antoniewicza41, 
z drugiej zaś p. dr Przeworską42, referentkę dla spraw muzealnych w Ministerstwie.

Fotografje, za których przesłanie bardzo dziękuję i które w naszym archiwum 
związkowem przechowamy są dowodem umiejętnego urządzenia Muzeum, zważywszy 
zwłaszcza warunki w jakich ono powstawało i w jakich obecnie się znajduje. Brak zain-
teresowania społeczeństwa a bardzo często i miarodajnych czynników dla spraw muze-
alnych jest niestety bardzo często u nas objawem i to nawet w środowiskach, w których 
objawów tego rodzaju nie należałoby się spodziewać. Dużo jeszcze u nas czasu i trudu 
upłynie, zanim stosunki pod tym względem wejdą na odpowiednie tory. Sprawa należy-
tego uposażenia personelu muzealnego jest również wielką bolączką. „Związek Muzeów 
w Polsce” jako organizacja jeszcze dość młoda znajduje się mimo to na najlepszej dro-
dze do tego, aby mógł znaczeniem swojem i powagą wpłynąć dodatnio na te niezdrowe 
i w wielu wypadkach fatalne stosunki. O sprawie Pani pamiętać będziemy. 

Łaczę wyrazy szacunku i poważania
[Feliks Kopera]

3. Zofia Hieropolitańska do Feliksa Kopery

Kalisz, d. 11 IV 1934 r.
Robotnicza 3 m. 34

Wielce Szanowny Panie Dyrektorze!
Za jego łaskawą odpowiedź na mój list jaką otrzymałam d. 26 III najuprzejmiej 

i najserdeczniej dziękuję…
Będę teraz z nadzieją oczekiwała lepszych czasów dla naszego Muzeum…
Najbardziej, mówiąc szczerze, chodzi mi o to aby dzisiejsi jego opiekunowie nie 

mieli bezwzględnego prawa decydowania o jego losach, aby nie mogli samowolnie na 
moje miejsce postawić kogoś ze swoich protegowanych, ktoby to wszystko, przy czem ja 
z takiem oddaniem tyle lat pracuję, zmarnował lub, co gorsza rozkradł…

Oni mi ciągle tem grożą, ilekroć razy proszę, aby mnie nie odrywali od mojej pracy 
na zastępstwa za chorych lub urlopowanych kolegów biurowych. 

41  Włodzimierz Antoniewicz (1893-1973) – polski archeolog pochodzenia 
ormiańskiego, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, członek PAN. Szerzej: Biogramy 
uczonych polskich, Część I: Nauki społeczne, zeszyt 1: A-J, Wrocław 1983.

42  Jadwiga Przeworska
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W roku ubiegłym takie zastępstwa zabrały mi około dwóch miesięcy czasu, powta-
rzając się kilkakrotnie. 

I muszę iść pracować za innych, chociaż w mojej pracy nikt mi pomóc nie chce i ni-
gdy mnie nie zastąpi, ani jednego dnia, kiedy choruję lub jestem na urlopie. 

Jak zaznaczyłam w kwestionariuszu, nie mam nawet ściśle sporządzonego inwenta-
rzowego spisu zbiorów, co przecież jest tak konieczne. 

W takich jednak warunkach, w jakich pracuję obecnie, ja tego nigdy nie dopełnię, 
bo jedyny miesiąc w roku, sierpień, a którym mogłabym nad tem popracować, zawsze 
jestem zmuszona poświęcić na zastępstwo koleżanki pracującej w bibliotece miejskiej, 
która wówczas wyjeżdża na odpoczynek.

I pracuję tam od godz. 10-tej rano do 7-ej wieczorem z dwugodzinną przerwą na 
obiad, za to samo moje marne wynagrodzenie, chociaż bibliotekarka ma pensję dwa razy 
większą ode mnie i co gorsza ze szkodą dla spraw Muzeum, bo wobec tego jest ono wów-
czas zamknięte przez dwa miesiące letnie. Zeszłego lata chciałam się koniecznie od tego 
uwolnić, prosiłam prezydenta, który przyjął na siebie honorowo tytuł i niby obowiązki 
dyrektora Muzeum, aby mi pozwolił ten czas zużytkować na konieczne prace w powie-
rzonem jego opiece Muzeum, chciałam się zrzec mojego na ten czas wynagrodzenia 
abym tylko była zwolniona i nie zgodził się. Co gorsza, groził mi zaraz dymisją, mówiąc, 
iż znajdą sobie osobę taką, która będzie jednocześnie prowadziła bibljotekę i Muzeum, 
gdyż inaczej za drogo ich to wszystko kosztuje itd. 

I nie ma kto tutaj tych wszystkich spraw wziąć w opiekę i obronę, nie ma się kto ująć 
za krzywdą naszego Muzeum, bo dwóch dawnych prezesów, którzy jeszcze przy życiu 
zostali ks. prałat Sobczyński i p. rejent Bzowski są ludźmi starymi i tak obydwaj cho-
rzy, że już ich właściwie te sprawy nie interesują. Jedyna tylko nadzieja na poprawienie 
ciężkiej sytuacji jest w interwencji Związku do którego przecież nasze Muzeum należy. 
Ja myślę że tylko i jedynie powzięte w tym względzie postanowienia przez Członków 
Zjazdu Związkowego, mogłyby położyć kres tym, ponad wszelką normę wychodzącym 
warunkom, w jakich my na prowincji pracować musimy.

Jeszcze więc raz polecając te sprawy łaskawej pamięci i dobremu sercu Szanownego 
Pana Dyrektora, kreślę się z szacunkiem i poważaniem 

Zofia Hieropolitańska 

4. Zofia Hieropolitańska do Feliksa Kopery

Kalisz, d. 9 VI 1934
Robotnicza 3 m. 34
Wielce Szanowny Panie Dyrektorze!
Nie chciałabym być natrętna i niepokoić go zbytnio sprawami naszego Muzeum, 

mimo to jednak pragnę przypomnieć o łaskawej obietnicy, jaką otrzymałam od Pana Dy-
rektora w marcu b.r. po listownem przedstawieniu Mu ciężkich warunków egzystencji 
Muzeum Ziemi Kaliskiej, którego jestem jedyną opiekunką. Obietnica Szanownego Pana 
Dyrektora napełniła mnie otuchą, iż może uda się znaleźć sposób na poprawienie losu na-
szego Muzeum, co w obecnej chwili może przyjść łatwiej, niż kiedykolwiek, o czem wła-
śnie pragnę donieść i prosić o wyzyskanie odpowiedniej sposobności, jaka się nadarza…
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Jest nią mianowicie zmiana członków Zarządu Miejskiego po wyborach, które jak 
zresztą wszędzie, odbyły się d. 27 V b.r.

Dla mnie i dla naszej sprawy jest pocieszającą i kładącą nadzieją ta okoliczność, że 
do Rady Miejskiej weszło sporo inteligentów, na miejsce ludzi, może nawet poczciwych, 
ale bez najmniejszego wykształcenia, nie rozumiejących wartości zbiorów i kształcącego 
wpływu żadnego muzeum.

Obecnie w Radzie Miejskiej będziemy mieli inspektora szkolnego, paru nauczycie-
li, byłego redaktora jednego z dzienników kaliskich, dawniejszego inżyniera-architekta 
miejskiego, adwokata, doktorową, tutejszą działaczkę społeczną, paru inteligentów, kup-
ców itd. itd.

Wobec takiego zespołu można mieć nadzieję, że sprawy naszego Muzeum będą ina-
czej traktowane, tylko aby trzeba, aby się ktoś poważny o te przynależne nam prawa 
upomniał, żeby tym ludziom przedstawił konieczność popierania i podtrzymania w egzy-
stencji takiej placówki kulturalno-oświatowej jaką jest nasze Muzeum.

Powodzenie naszej sprawy będzie też bardzo zależne od tego, kto zostanie wybrany 
na prezydenta, gdyż ten wybór jeszcze nie dopełniony. Obecny prezydent43, jakkolwiek 
przyjął na siebie honorowy tytuł Dyrektora muzeum, nawet raz na rok do niego nie zaglą-
da, chociaż mieszka tylko piętro niżej.

Dwa lata dobiega jak był ostatni raz!...
Potrafi powiedzieć, że w muzeum nie ma nic do roboty, ale o ogromie pracy, jaką ja 

wykonuję, nie ma najmniejszego pojęcia, bo jej nigdy nie widział.
Nawet wówczas, kiedy Muzeum nasze zostało przyjęte pod opiekę miasta, nie zaj-

rzał dotąd, aż było wszystko ustawione i gotowe. (…) Nikt by nie uwierzył, że mnie przy 
tej trudnej, ciężkiej i odpowiedzialnej pracy odmówiono wszelkiej pomocy. Wszystko 
musiałam wykonać sama, jedynie szafy wnieśli mi woźni.

A kiedy już było wszystko gotowe, zaczęli mi zmniejszać pobory i doprowadzili do 
tego, ze obecnie za kwiecień, po potrąceniach wszystkich świadczeń dostałam gotówką 
81 zł. 

Ja się nie mogę już za to utrzymać i jak będę zmuszona liczą moje stanowisko opu-
ścić, to nasze Muzeum zmarnują!...

Mnie o to okropnie serce boli, bo wiem, że Zarząd Miejski hojnie subsydiuje insty-
tucje żydowskie… Tu trzeba gwałtem ratunku!

Niech więc Szanowny Pan Dyrektor raczy pamiętać o Swej cennej dla mnie obiet-
nicy i zechce dopomóc mi uratować to od zagłady, co mi jest obecnie najdroższe – nasze 
Muzeum Ziemi Kaliskiej.

O to najserdeczniej prosząc, łączę wyrazy głębokiego szacunku i poważania, z któ-
rymi pozostaję

Zofia Hieropolitańska

43  Mieczysław Szarras (1881-1952) – bankowiec, urzędnik, prezydent Kalisza. 
Szerzej: Jerzy A. Splitt, „Szarras Mieczysław (1881-1952)”, w: Słownik biograficzny 
Wielkopolski południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 1, pod red. Hanny Tadeusiewicz, 
(Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1998), 269-271.


