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Od rEdaKcji

Heraldyka jest nauką o herbach, te zaś z jednej strony są znakami (informują 
bowiem np. o własności), z drugiej zawierają w sobie głęboką symbolikę. Są obecne 
w przestrzeni społecznej od kilku wieków. Z herbami (heraldyką) wiąże się kilka 
innych subdyscyplin naukowych takich jak: sfragistyka (nauka o znakach pieczętnych), 
weksylologia (nauka o znakach wykonywanych z materiałów). Ta pierwsza dlatego, 
że większość polskich heraldyków, zwłaszcza jeśli chodzi o heraldykę samorządową, 
uważa, że pierwowzorem wyobrażenia herbowego, było to umieszczone na miejskiej 
pieczęci. W kręgu nauk pokrewnych znajdują się także takie dzieciny jak: epigrafika, 
ekslibrisologia czy mundurologia. Te wszystkie zagadnienia poruszone zostały w tomie 
14 Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którego tytuł brzmi: Z zagadnień 
heraldyki i nauk pokrewnych.

W niniejszym tomie zgromadzono jedenaście artykułów poświęconych wspomnia-
nym wyżej zagadnieniom, napisanych przez dziesięciu autorów. W tym jest również 
jeden artykuł przygotowany w języku ukraińskim. Zdecydowana większość z nich 
odnosi się do szeroko rozumianej ziemi kaliskiej, funkcjonującej w różnych okresach 
historycznych i różnych granicach administracyjnych. Tom rozpoczyna artykuł Marka 
Adamczewskiego, który omówił pieczęcie sądowe ziemi kaliskiej, z wyobrażeniem orła 
białego, jako symbolu królów polskich. W okresie zaborów, szczególnie po roku 1815, 
Kalisz znalazł się w granicach Królestwa Polskiego i był miastem przygranicznym. Nie 
dziwi więc fakt, że w mieście stacjonowały oddziały wojska rosyjskiego. Mundury 
tych oddziałów, ich kroje, barwy i wszelkie zmiany, omówił Mariusz Kulik. Kalisz jest 
również stolicą diecezji, która przyjęła miano – kaliskiej i na mapie administracyjnej 
Kościoła katolickiego znajduje się od mniej więcej dwudziestu lat. Na czele diecezji 
stoją biskupi, którzy zgodnie z prawem kanonicznym mogą posługiwać się własnymi 
herbami. Te właśnie znaki – biskupów ordynariuszy i biskupów pomocniczych – stały 
się przedmiotem rozważań Pawła Dudzińskiego. W kręgu symboliki wojskowej pozo-
staje artykuł Wojciecha Tutaka, który jest omówieniem sztandarów i odznak 27. Pułku 
ułanów, który swój początek wziął właśnie w Kaliszu, w roku 1920. Współczesną 
i dość wyraźną cechą samorządów lokalnych, jest współpraca międzynarodowa, nawią-
zywana w ramach tzw. miast partnerskich. Kalisz współpracuje z kilkoma miastami, 
a symbolikę jednego z nich – Kamieńca Podolskiego – opisał Andrij Greczylo (tekst 
w języku ukraińskim). Bogumiła Celer swoje zainteresowania badawcze skierowała na 
tzw. ekslibrisy heraldyczne, czyli te, które w swej treści graficznej wyobrażają herby. 
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Podstawę do rozważań stanowiły zbiory zgromadzone w Książnicy Pedagogicznej im. 
A. Parczewskiego w Kaliszu. O herbach w przestrzeni miejskiej Kalisza traktuje artykuł 
przygotowany przez Mateusza Halaka. Z kolei artykuł Tomasza Rosińskiego jest analizą 
epigraficzną zachowanych inskrypcji dedykowanych bł. Bogumiłowi – biskupowi 
gnieźnieńskiemu i eremicie z Dobrowa, którego sarkofag znajduje się w Uniejowie. 
Staloryty – szczególnie te heraldyczne – wykonane przez Władysława Kościelniaka 
a przechowywane w Archiwum Państwowym w Kaliszu, to motyw przewodni docie-
kań naukowych zaprezentowanych przez Grzegorza Trafalskiego. Dwa ostatnie teksty 
„wychodzą” poza obręb ziemi kaliskiej. Pierwszy, autorstwa Jarosława Wąsowicza, 
dotyczy analizy historycznej i symbolicznej sztandaru drużyny harcerskiej, działającej 
przy szkole salezjańskiej w Aleksandrowie Kujawskim. Drugi zaś – przygotowany 
przez Pawła Dudzińskiego – nobilitacji i nadań herbowych dla uczestników przewrotu 
pałacowego Elżbiety Pietrowny w roku 1741, w którym uczestniczył także szlachcic 
wywodzący się z ziemi kaliskiej.

W tomie zawarto także recenzje trzech publikacji, w tym dwóch dotyczących 
wydawnictw heraldycznych. Autorami zaprezentowanych recenzji są Jarosław Durka 
i Jarosław Wąsowicz. Poza tym Aldona Zimna, Maria Radziszewska, Anna Wojtynka, 
Bartosz Kiełbasa, Jadwiga Miluśka-Stasiak i Ewa Obała zamieścili na łamach niniej-
szego periodyku sprawozdania z kilku istotnych wydarzeń o charakterze naukowym 
i kulturalnym.

W imieniu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk komemoracji zmarłego 
w 2014 r. doktora nauk medycznych Zbigniewa Kledeckiego dokonała Ewa Andry-
siak. Z. Kledecki był m.in. współtwórcą KTPN i długoletnim, zasłużonym członkiem 
towarzystwa.

Ostatnią część tomu stanowią elementy stałe, związane z działalnością Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a tradycyjnie przygotowane do druku przez Henrykę 
Karolewską i Ewę Obałę, poprzedzone jednak przez przypomnienie ważnego dla 
stowarzyszenia wydarzenia, jakim było nadanie honorowego członkostwa KTPN prof. 
Dzierżymirowi Jankowskiemu.

Reasumując powyższe wprowadzenie, należy zauważyć, że tom ten nie wyczerpuje 
tematu heraldyki i dyscyplin pokrewnych, szczególnie w odniesieniu do Kalisza i ziemi 
kaliskiej. Analizując treści zamieszczonych tu artykułów, wydaje się słuszne podjęcie 
większych i szeroko zakrojonych badań nad herbami i symbolami powiązanymi w jakiś 
sposób z tym regionem, tym bardziej, że wiele wątków – jak np. program heraldyczny 
w pałacu w Bugaju – nie doczekały się jeszcze odpowiedniego opracowania. Redakcja, 
jak również autorzy, żywią jednakże nadzieję, że ich wysiłek intelektualny wzbudzi 
zainteresowanie powyższymi rozważaniami, a przede wszystkim zwróci uwagę na 
herby i ich umiejscowienie w przestrzeni społecznej.

Piotr Gołdyn

Od redakcji
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Uniwersytet Łódzki

ORZEŁ BIAŁY – HERB KRÓLÓW POLSKI – NA PIECZĘCIACH 
ZIEMSKICH KALISKICH Z XVI – XVIII W.

Sądy ziemskie wyrokujące lub orzekające w niektórych sprawach rycerzy, a później 
szlachty ukształtowały się na ziemiach polskich w XV i na początku XVI w. Powstały 
w wyniku przeobrażenia monarszych sądów nadwornych, czyli de facto sądów władcy 
w instytucje kontrolowane przez szlachtę. Prawodawcą i jednocześnie sędzią zwierzch-
nim w średniowieczu był monarcha. Wyrokował osobiście albo przekazywał swoje 
uprawnienia do sądzenia dostojnikom dworu lub urzędnikom państwa, którzy w imieniu 
władcy orzekali, kto w sporze sądowym miał rację. Po zjednoczeniu ziem polskich w 1. 
połowie XIV w. sędziowie nominowani przez monarchę pełnili funkcje samodzielnie, 
choć w zastępstwie monarchy i zawsze w jego imieniu.

W XIV i w XV w. sądy ziemskie de facto były sądami królewskimi. Działały w imie-
niu władcy i z jego upoważnienia. W okresie nowożytnym sądy ziemskie swoją aktyw-
ność zawieszały na okres bezkrólewia. Od wydawania wyroków sądowych i orzeczeń 
w okresie interregnum wstrzymywał się także trybunał koronny, choć jego powstanie, 
sposób zorganizowania, a także uprawnienia sędziów (deputatów) nie wynikały wprost 
z mandatu monarchy. Przerywanie pracy sądów ziemskich i trybunału koronnego na 
okres bezkrólewia świadczy o silnym związku wyrokowania sądów szlacheckich z osobą 
monarchy, najwyższego sędziego.

Decydujący wpływ na jakość sądzenia i sprawność działania sądów ziemskich mieli 
sądowi urzędnicy ziemscy czyli sędzia, podsędek i pisarz. Początkowo urzędnicy sądowi 
byli nominatami królewskimi i ten akt nominacji jednoznacznie łączył personel sądowy 
i sąd-instytucję z władcą. W ciągu XV w. zmienił się charakter szlacheckich urzędów 
sądowych. Kandydaci na sędziów, podsędków i pisarzy byli wstępnie wybierani przez 
szlachtę podczas prowincjonalnych sejmików szlacheckich. Jednakowoż uprawnienia 
przyszłych urzędników sądowych sądów ziemskich związane były przez cały okres 
przedrozbiorowy z czynnościami władcy. Do monarchy bowiem należało prawo nomi-
nowania na każdą funkcję sądową jednej osoby spośród czterech kandydatów wstępnie 
wybranych przez szlachtę podczas zgromadzenia prowincjonalnego1 .

1  Zygmunt August w 1550 r. potwierdził prawo wyboru elektów przez szlachtę …aby we 
wszem wolność szlachecka się zachowała… i zastrzegł dla siebie prawo do wskazania jednego 
spośród czterech kandydatów, …obranych przez wszystkich… i królowi przedstawionych w odręb-
nym dokumencie – zob. Volumina legum, t. 2, Petersburg 1859, s. 8.
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Sądy ziemskie orzekały w sprawach cywilnych. Dla rycerzy, a później dla szlachty 
szczególne znaczenie miały te uprawnienia sądu ziemskiego, które dotyczyły nierucho-
mości. W księgach ziemskich m.in. zgromadzone były informacje na temat własności 
gruntów. Sądy ziemskie rejestrowały obrót nieruchomościami, transakcje dotyczące 
ziemi, darowizny dóbr, a także testamenty, w których niejednokrotnie odnotowywano 
kwestie dziedziczenia ziemi. Zapisy w dokumentacji sądowej sądów ziemskich gwaran-
towały prawną ochronę dokonanych czynności.

Obsługę kancelaryjną sądów ziemskich zabezpieczały kancelarie poszczególnych 
sądów. W kancelariach sądów ziemskich powstawały pozwy, dokumenty samoistne, 
księgi czynności sądowych i ekstrakty z ksiąg czynności sądowych. W okresie nowo-
żytnym przewagę nad dokumentami samoistnymi, wytworami typowymi dla sądów 
średniowiecznych, zdobyły księgi sądowe. Podczas posiedzeń sądu ziemskiego 
urzędnicy sądowi wpisywali kolejne sprawy, streszczali argumenty podnoszone przez 
strony, a w zakończeniu opisu postepowania formułowali pisemne wyroki. Do ksiąg 
sądów szlacheckich „przyjmowane” czy też „intabulowane” tj. wpisywane były także 
dokumenty powstałe w innych kancelariach. W takich przypadkach księgi sądowe 
sądów szlacheckich zwiększyć miały trwałość obcych (z punktu widzenia kancela-
rii przyjmującej) aktów prawnych. Takie czynności częściej realizowała kancelaria 
grodzka, związana z funkcjonowaniem szlacheckich sądów grodzkich, której „godziny 
funkcjonowania” lepiej dostosowane były do często nagłych zdarzeń, wymagających 
dostępu do urzędu funkcjonującego ciągle.

Samoistne dokumenty, które powstawały w kancelariach sądów ziemskich, uwie-
rzytelniane były odciskami pieczęci sądowych. Większość samoistnych oświadczeń 
sądowych miały charakter wtórny wobec dokumentacji aktowej sądów, tj. wobec 
ksiąg sądowych. Dokumentami sądów ziemskich w sensie ścisłym były pozwy przed 
sąd ziemski. Sąd każdorazowo wystawiał je w imieniu panującego monarchy. Pozwy 
przed sądy szlacheckie (z uwagi na ich „ulotny”, jednorazowy charakter) zazwyczaj 
nie były archiwizowane i z tego powodu trudno dziś w archiwach natknąć się na tego 
typu źródło.

Formę oddzielnych pism miały ekstrakty (wypisy) z ksiąg sądowych, tj. samoistne 
kopie fragmentów ksiąg sądowych poprzedzone i zakończone formułami właściwymi 
dla miejsca wystawienia ekstraktu (wypisu). Znawcy dokumentacji sądów ziemskich 
zwracają uwagę na dwa typy formularzy, które wykorzystywane były odpowiednio 
w kancelariach sądów małopolskich i wielkopolskich. W przeciwieństwie do pozwów 
przed sądy ziemskie ekstrakty (wypisy) z akt sądowych są licznie reprezentowane 
w zbiorach archiwalnych. W tzw. archiwach podworskich, w zespołach dokumentów 
i aktów przejętych po kancelariach miejskich i w zbiorach archiwalnych zgromadzonych 
przez instytucje Kościoła rzymskiego, np. przez kapituły czy parafie odnaleźć można 
ekstrakty poświadczających transakcje i postanowienia sądowe, które interesowały 
twórcę zbioru archiwalnego. Zazwyczaj ich treść dotyczyła stanu prawnego ziemi 
związanej z twórcą zbioru ekstraktów.
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Pozwy przed sądy ziemskie i ekstrakty (wypisy) z ksiąg ziemskich zazwyczaj uwie-
rzytelnione były odciskami pieczęci używanych w kancelariach. Z uwagi na charakter 
podstawy źródłowej, tj. jest na dostępność do źródła, badania nad pieczęciami sądów 
ziemskich opierają się głównie na odciskach pieczęci związanych z ekstraktami (wypi-
sami). Wśród dużej liczby zgromadzonych ekstraktów (wypisów) znajdują się także 
ekstrakty pozbawione pieczęci. Ten fakt wynika m.in. z taks kancelaryjnych (cenników 
opłat za czynności kancelaryjne), w których uwzględniano wykonanie ekstraktu uwie-
rzytelnionego pieczęcią i ekstraktu pozbawionego uwierzytelnienia w postaci odcisku. 
To odbiorca dokumentu sądowego decydował jaką formę uwierzytelnienia zastosuje 
kancelaria przygotowująca ekstrakt (wypis). Wpływ na sposób uwierzytelnienia 
ekstraktów (wypisów) miały: 1. cena ekstraktu (wypisu), wyższa dla oświadczenia 
opieczętowanego i niższa dla nieopieczętowanego i 2. cel dla którego wykonywany 
był ekstrakt (wypis).

Pieczętowaniem pism przygotowywanych w kancelariach sądów ziemskich inte-
resował się w ograniczonym zakresie najwyższy prawodawca. Z 1505 r. pochodzi 
konstytucja sejmowa2, w której Aleksander zadecydował, że wielkopolskie pozwy przed 
sądy ziemskie, w tym pozwy przed sąd ziemski kaliski, wydawane będą w imieniu panu-
jącego monarchy, a uwierzytelniać je będzie właściwa pieczęć ziemska. Norma opisana 
w konstytucji z 1505 r. dotyczyła ziemskich sądów wielkopolskich, które w swoich 
procedurach kancelaryjnych miały upodobnić się do sądów małopolskich. W konstytucji 
z 1505 r. nie można znaleźć wzmianki na temat elementów symboliczno - ikonogra-
ficznych, z których powinno być zbudowane wyobrażenie wzorcowej pieczęci sądu 
ziemskiego orzekającego na obszarze Wielkopolski. Brak wzmianki na temat obrazu 
pieczęci ziemskiej w decyzji monarszej z 1505 r. oznacza, że w chwili, gdy wydano 
tę regulację wyobrażenia stempli ziemskich był zwyczajowo określone, powszechnie 
znane i akceptowane przez odbiorców dokumentów sądowych.

Badania nad pieczęciami ziemskimi ujawniły stemple, które różniły się – co do 
istoty – obrazami napieczętnymi. Odnaleziono bowiem pieczęcie ziemskie z wyobra-
żeniem Orła Białego i stemple ziemskie o ikonografii wyprowadzonej z heraldyki 
terytorialnej, czyli z symboliki prowincji, województw i ziem staropolskich, na obsza-
rze których funkcjonował sąd. Wydaje się, że w pierwszym okresie funkcjonowania 
pieczęci ziemskich tworzono stemple, których obraz odwoływał się do znaków państwa 
lub – co bardziej poprawne – do symboliki władcy. Wskazówki w tej sprawie odna-
leźć można w decyzji Zygmunta I z 1516 r. dotyczącej wyobrażenia napieczętnego 
pieczęci ziemskiej drohickiej3. Według króla (w podniesionym przypadku właściwie 
według wielkiego księcia litewskiego) obraz pieczęci tworzyć miała odmieniona Pogoń 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli obraz jeźdźca z literą „S”, to jest inicjałem 

2  Volumina legum, t. I, Petersburg 1859, s. 137; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. 
Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993, s. 219.

3  Volumina legum, t. I, Petersburg 1859, s. 175; S. K. Kuczyński, Polskie…, s. 181;  
M. Adamczewski, Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, Część 2, Pieczęcie 
sądów szlacheckich do 1793 roku, Zgierz-Łódź 2010, s. 64.
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imienia władcy. Tak zbudowane wyobrażenie, a szczególnie litera „S” uzupełniająca 
komunikat dynastyczny i terytorialny zawarty w herbie, dobrze wpisuje się system 
rodowo-państwowych znaków wykorzystywanych przez ostatnich Jagiellonów. Inny 
przykład świadczący o występowaniu Orła Białego na pieczęciach ziemskich pochodzi 
z 1569 r. Powiaty mielnicki, drohicki i bielski po inkorporacji części ziem litewskich do 
Korony otrzymały pieczęcie wykonane na zamówienie kancelarii królewskiej. Na polach 
wszystkich tu przywołanych pieczęci powiatowych umieszczony był Orzeł Biały4 .

Pieczęciami ziemskimi (w ramach szeroko prowadzonych kwerend sfragistycznych 
i heraldycznych) zajmował się prof. Marian Gumowski5 (zm. 1974), numizmatyk, 
heraldyk i sfragistyk. Marian Gumowski zgromadził bogatą kolekcję kopii odcisków 
pieczęci ziemskich. Wśród nich znajduje się „wycierka”, wykonana z odcisku szesnasto-
wiecznego stempla sądu ziemskiego województwa kaliskiego. Oryginał pieczęci ziem-
skiej kaliskiej, którą badał M. Gumowski, związany był z dokumentem wystawionym 
w 1645 r.6 i przechowywanym w Archiwum Państwowym w Toruniu7. Druga pieczęć 
ziemska kaliska odnotowana w materiałach rękopiśmiennych Mariana Gumowskiego 
pochodziła z XVIII w. i znajdowała się pod dokumentami z 1788 i z 1791 r.8 w zbiorach 
Biblioteki Miasta Warszawy9 .

Pobieżny przegląd pieczęci ziemskich przeprowadzony w 1993 r. przez prof. 
Stefana K. Kuczyńskiego10 (zm. 2010 r.) doprowadził do ujawnienia tłoków pieczętnych 
kilkunastu sądów ziemskich funkcjonujących na obszarze Rzeczypospolitej w okresie 
staropolskim. Niektóre z nich wyposażone zostały w wyobrażenie Orła Białego. Obok 
pieczęci z symbolem królewskim – Orłem Białym – zgromadzony został (w ramach 
badań Stefana K. Kuczyńskiego) bogaty zbiór pieczęci, których pola wypełniały obrazy 
herbów ziemskich właściwych dla kompetencji terytorialnej sądu.

Stefan K. Kuczyński odnalazł i zbadał odciski pieczęci ziemskiej kaliskiej z XVI w., 
ale nie analizował jej według metod właściwych dla sfragistyki. Wykorzystał wyobra-
żenie przywołanej pieczęci – Orła Białego – do poszerzenia refleksji nad stosowaniem 
symboli terytorialnych na stemplach szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości w kontek-
ście równoczesnego występowania pieczęci sądowych z Orłem Białym.

4  S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 181; M. Adamczewski, Pieczęcie  
urzędowe…, s. 64-65.

5  Muzeum Narodowe w Krakowie (dalej: MN Kraków), Dział rękopisów, M. Gumowski, 
„Pieczęcie ziemskie”, sygn. 1507, k. 110, nr 40.

6  Do datacji dokumentu, zaproponowanej przez Mariana Gumowskiego, należy podejść 
ostrożnie. Odciski pieczęci ziemskich najczęściej związane są z ekstraktami „wyjętymi” z ksiąg 
postępowania przed sądem ziemskim. Z tego też powodu wyraźna i łatwo czytelna data wskazuje 
na czas postępowania sądowego, a nie na moment wystawienia ekstraktu.

7  Metoda dokumentowania pochodzenia informacji stosowana przez Mariana Gumowskiego, 
która polegała na podaniu daty stworzenia źródła i miejsca, gdzie źródło zostało odnalezione, utrudnia 
weryfikowanie ustaleń.

8  Zob. przypis 2.
9  MN Kraków, Dział rękopisów, M. Gumowski, Pieczęcie ziemskie, sygn. 1507, k. 110-111.
10  S. K. Kuczyński, Polskie…, s. 180-185.
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Pieczęcie ziemskie z obszaru Polski centralnej poddane zostały kolejnej analizie 
w 2010 r. Powstała wówczas praca na temat pieczęci sądów szlacheckich autorstwa 
piszącego te słowa, w której opublikowane zostały m.in. informacje na temat dwóch 
pieczęci sądu ziemskiego orzekającego w Kaliszu11. Jedna z nich powstała w XVI w. 
i znana jest z dokumentów przechowywanych w Archiwum Diecezji Włocławskiej12 . 
Druga pieczęć sądu ziemskiego kaliskiego wzmiankowana w publikacji z 2010 r. 
opuściła zakład złotnika – jubilera w okresie panowania Stanisława Augusta. Jej 
odciski znane są z przywołanych wyżej zbiorów włocławskich i z zasobu Archiwum 
Państwowego w Łodzi13 . 

W 2012 r. na półki księgarskie trafił katalog odcisków pieczęci przy dokumentach 
samoistnych przechowywanych w archiwum bydgoskim14, w którym wzmiankowana 
jest jeszcze jedna – trzecia15 – pieczęć sądu ziemskiego kaliskiego. Pieczęć ze zbiorów 
bydgoskich zapewne datować należy na czasy pomiędzy powstaniem stempla szesna-
stowiecznego ze zbiorów włocławskich, a wykonaniem stempla osiemnastowiecznego, 
znanego ze zbiorów włocławskich i łódzkich. Odcisk ze zbiorów bydgoskich ma prawie 
całkowicie zatarte wyobrażenie napieczętne i częściowo nieczytelną legendę otokową. 
Jednakże można dostrzec różnice pomiędzy wyobrażeniem ze stemplem z XVI w. 
wzmiankowanym m.in. przez piszącego te słowa w 2010 r., a obrazem z pieczęci 
odnalezionej przez Marcina Hlebionka.

Pieczęć wykorzystywana przez sąd ziemski w Kaliszu w XVI w. (fot. nr 1) jest 
dziś znana z odcisków pod ekstraktami z datami: 159716, 1603, 1617, 1645 i 1651. Jeśli 
zawierzymy legendzie otokowej analizowanego stempla, to powinniśmy stwierdzić, 
że była ona własnością województwa kaliskiego i nazywano ją pieczęcią ziemską 
(tekst legendy otokowej: + SIGIL + TERRESTRE + GENERA + PALA + CALI). 
Na polu okrągłej pieczęci ziemskiej województwa kaliskiego z XVI w. umieszczona 
została renesansowa tarcza herbowa wycinana kartuszowo wypełniona wyobrażeniem 
niekoronowanego orła. Orzeł w tym przypadku był odmienioną (uszczerbioną przez 
ujęcie korony) wersją Orła Białego, herbu króla polskiego i Korony.

11  M. Adamczewski, Pieczęcie urzędowe…, s. 60-61, 76, fot. nr II/26, fot. nr II/30).
12  Archiwum Diecezjalne we Włocławku (dalej: AD Włocławek), Akta kapituły kaliskiej, 

sygn. 21; AD Włocławek, Dokumenty, sygn. 1241, 1271, 1385, 1386, 1431.
13  AD Włocławek, Akta kapituły w Kaliszu, sygn. 22; AD Włocławek, sygn. 1753, k. 6; 

Archiwum Państwowe w Łodzi, Archiwum Rzewuskich z Bratoszewic, sygn. 5, k. 15, 16, 18v, 20.
14  M. Hlebionek, Katalog pieczęci przy dokumentach samoistnych w zasobie Archiwum 

Państwowego w Bydgoszczy, Warszawa 2012, nr 62.
15  Marcin Hlebionek przyjął, że pieczęć sądu ziemskiego kaliskiego ze zbiorów bydgoskich 

była identyczna do typariusza szesnastowiecznego wymienionego w pracy z 2010 r. na temat pieczęci 
sądów szlacheckich z obszaru Polski centralnej.

16  Daty umieszczone w ekstraktach informują o chronologii postępowania przed sądem lub 
przed urzędem i nie są związane z czynnościami kancelaryjnymi prowadzącymi do wystawienia 
ekstraktu. Datowanie ekstraktów wynika z postępowania pośredniego i związane jest z analizą cech 
dokumentu (np. materiał i kanon pisma), a także z ustaleniem czasu sprawowania funkcji przez 
osoby, które podpisały się pod ekstraktem.
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Cechy stylowe Orła Białego z pieczęci kaliskiej z XVI w. kierują uwagę obser-
watora w stronę godeł królewskich wykorzystywanych przez władców polskich  
w 1. połowie XVI w. Układ lotek, tj. piór w skrzydłach orła, długa szyja wygięta 
w literę „S”, a także tułów orła przypominający rysunek ludzkiego serca pozwalają 
łączyć wyobrażenie Orła Białego z pieczęci ziemskiej kaliskiej z Orłami Białymi 
wykorzystywanymi przez Aleksandra (1501-1506) czy też przez Zygmunta Starego 
(1506-1548). Inaczej datację wyobrażenia omawianej tu pieczęci można określić na 
podstawie kształtu tarczy herbowej. Ta bowiem z uwagi na liczne wycięcia i wygięcia 
bardziej odpowiada czasom Zygmunta Augusta (1548-1572).

Zapewne w połowie XVII w. powstał nowy tłok pieczęci ziemskiej kaliskiej. Jej 
bardzo słaby odcisk znany jest z ekstraktu z datą 1700. Druga pieczęć ziemska kaliska 
najprawdopodobniej wyposażona została w legendę o treści skopiowanej ze stempla 
wcześniejszego. Stan zachowania odcisku pozwala jedynie zrekonstruować niektóre 
litery, przeczytać dwa pierwsze wyrazy, a także słowo umieszczone na końcu tekstu 
(odczytany fragment legendy otokowej: SIGIL TERRESTRE … CALIS).

Na podstawie zachowanego odcisku drugiej pieczęci ziemskiej kaliskiej niewiele 
można powiedzieć o jej wyobrażeniu. Z całą pewnością pole okrągłej pieczęci wypeł-
niała ozdobna tarcza herbowa. Dostrzec można górną krawędź tarczy, którą tworzyły 
linie układające się w motyw lilii herbowej. Bardzo słabo czytelne są boczne krawędzie 
tarczy. Widać kreski, które tworzą krawędzie właściwe dla tarczy wycinanej kartuszowo. 
Całkowicie nieczytelne jest godło herbowe.

W 2. połowie XVIII w. do służby kancelaryjnej w sądzie ziemskim kaliskim wpro-
wadzona została trzecia pieczęć ziemska (fot. nr 2). Jej odciski odnalezione zostały pod 
ekstraktami z datami: 1586, 1783, 1785, 1787, 1787 i 1791. Na podstawie kilku odcisków 
udało się odtworzyć legendę, która – podobnie jak napisy na poprzednich stemplach 
– wskazywała na województwo kaliskie i na rodzaj pieczęci (zrekonstruowany odczyt 
legendy: SIGILLVM TERRESTRE PALATINATVS CALISSIENSIS).

Wyobrażenie pieczęci z 2. połowy XVIII w. różniło się radykalnie od obrazu 
z pieczęci szesnastowiecznej. W miejsce tarczy z Orłem Białym niekoronowanym wpro-
wadzony został Orzeł Biały ukoronowany koroną zamkniętą, trzymający w szponach 
berło i jabłko królewskie. Dodatkowym elementem związanym z Orłem Białym na 
omawianej pieczęci była owalna „niby” tarcza herbowa położona na piersi orła. W jej 
wnętrzu dostrzec można godło szlacheckiego Ciołka, czyli znak rodowy Poniatowskich, 
a w kontekście badanej pieczęci – godło herbu Stanisława Augusta (1764-1795).

Można przyjąć, że pieczęć ziemska kaliska z Orłem Białym i godłem Stanisława 
Augusta powstała wkrótce po 25 listopada 1764 r., czyli po koronacji królewskiej 
ostatniego władcy I Rzeczypospolitej. Za taką chronologią wyrzeźbienia pieczęci 
przemawia osiemnastowieczna pieczęć ziemska województwa poznańskiego17 (fot. 
nr 3). Jej stempel ma formę owalną i pole wypełnione wyobrażeniem Orła Białego 
w koronie zamkniętej. Na piersi orła dostrzec można tarczę herbową, na której jest godło 

17  A D Włocławek, Akta obce, sygn. XXVII/4.
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szlacheckiego Ciołka. Wyobrażenie orła na poznańskiej pieczęci flankowane jest przez 
cyfry, które układają się w datę 17-64. Nie można wykluczyć, że data na polu pieczęci 
ziemskiej poznańskiej wskazywała na zdarzenie polityczne (koronacja), a nie na czas 
wykonania tłoka. Niemniej wnioskowanie pośrednie oparte o chronologię koronacji 
Stanisława Augusta, wyobrażenie Orła Białego z Ciołkiem na piersi i o datę roczną 
na pieczęci poznańskiej pozwala sformułować opinię o związku pieczęci kaliskiej 
z koronacją Stanisława Augusta.

Wyobrażenie z pola pieczęci ziemskiej kaliskiej z XVI w. nie do końca było jedno-
znaczne. Trudności interpretacyjne pojawiały się szczególnie wtedy, gdy jego treść 
analizowano w oderwaniu od zapisów szesnastowiecznego prawa i innych pieczęci 
ziemskich z tego czasu. Na podstawie formy orła z pieczęci kaliskiej można było 
przecież dowodzić, że orzeł „kaliski” powiązany był z godłem wielkopolskim, czyli 
z niekoronowanym orłem w kolorze białym, a nie z królewskim Orłem Białym. Pieczęć 
ziemska kaliska z 2. połowy XVIII w. te dylematy rozstrzyga. Według Stanisława 
Augusta znakiem ziemskim województwa kaliskiego był orzeł królewski.

IKONOGRAFIA
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1. Pieczęć ziemska kaliska z XVI wieku. Zbiory Archiwum Państwowego w Łodzi i Archiwum  
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3. Pieczęć ziemska poznańska z 1764 r. Zbiory 
Archiwum Diecezjalnego we Włocławku

2. Pieczęć ziemska kaliska z 1764 r. (?) Zbiory Archiwum Państwowego w Łodzi i Archiwum  
Diecezjalnego we Włocławku
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ORZEŁ BIAŁY – HERB KRÓLÓW POLSKI  
– NA PIECZĘCIACH ZIEMSKICH KALISKICH Z XVI – XVIII W.
Słowa kluczowe: Orzeł Biały, Ziemia Kaliska, pieczęcie, królowie Polski
Ważną instytucją w polskim systemie administracyjnym i sądowniczym w okresie Polski no-
wożytnej były sądy ziemskie. Wydawały one wiele wyroków i orzeczeń w sprawach rycerstwa, 
a później szlachty i tak de facto były one sądami królewskimi. Tę „królewskość” podkreślano 
często odpowiednim wyobrażeniem pieczęci, umieszczając w jej polu Orła Białego. Taki wizeru-
nek znalazł się w kilku pieczęciach ziemskich kaliskich, których zadaniem było uwierzytelnianie 
dokumentów wystawianych przez sądy.

WHITE EAGLE – THE COAT OF ARMS OF POLISH KINGS – ON THE KALISZ LAND 
SEALS OF IN 16th - 18th CENTURIES

Keywords: White Eagle, Kalisz Region, seals, kings of Poland

An important role in Polish administrative and judicial system in modern Poland was played by the 
Land Courts. They passed sentences and judgements concerning local knights and subsequently 
nobility,and in fact they were the Royal Courts. The fact they were „Royal” was frequently em-
phasized by an image of the White Eagle placed in the field of the seal. The Eagle was found on 
a few land seals of Kalisz, used for authentication of documents issued by the Courts.
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MUNDURY ODDZIAŁÓW ROSYJSKICH  
STACJONUJĄCYCH W KALISZU  
W XIX I NA POCZĄTKU XX WIEKU

Mundur – strój, przeważnie kojarzony z profesją wojskową, w XIX wieku był 
noszony przez wiele grup zawodowych. Nosili je żołnierze, policjanci, pracownicy admi-
nistracji państwowej, poczty, lasów państwowych, nauczyciele, górnicy i wiele innych. 
Różniły się one między sobą krojem, kolorem i noszonymi dodatkami. Specjalnym 
systemem znaków (gwiazdek, krokiewek, belek, deseniem materiału itp.) oznaczano 
miejsce w hierarchii służbowej. Istniejące systemy rang pozwalały na jednoznaczne 
odczytanie zajmowanej pozycji zawodowej, i pośrednio jego miejsca w hierarchii 
społecznej. Ta praktyka była obecna we wszystkich państwach Europy, i z dużym 
powodzeniem stosowana także na ziemiach polskich. 

W XIX wieku na ziemiach polskich widoczne były przede wszystkim uniformy 
państw obcych. Jedne (np. francuskie), zagościły na nich na krótko, a drugie (np. 
austriackie, pruskie czy rosyjskie) na dłuższy okres czasu. Mundury były widoczne 
prawie wszędzie, w urzędach, na ulicach, w świątyniach, na balach i w domach, a ich 
wszechobecność dziś jest trudna do wyobrażenia.

W Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku były widoczne głównie 
mundury rosyjskie, przede wszystkim wojskowe. Osoby je noszące nie zawsze były 
Rosjanami, były wśród nich osoby pochodzenia niemieckiego, polskiego, szwedzkiego, 
a nawet włoskiego, jednak zawsze byli to przedstawiciele władzy rosyjskiej.

Jednym z większych skupisk ludzi w mundurach w Królestwie Polskim był Kalisz. 
W owym czasie miasto gubernialne, siedziba władz cywilnych i wojskowych. Ludzi 
reprezentujących aparat władzy rosyjskiej najłatwiej było rozróżnić po noszonych 
mundurach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także specyfiką epoki, osoby te 
powinny nosić mundur w czasie służby i poza nią. Przepisy te obowiązywały wojsko 
oraz administrację cywilną. Przepisy wojskowe, zawarte w specjalnych rozporządze-
niach wydawanych przez ministerstwo wojny w trybie administracyjnym, nakazywały 
osobom podlegającym resortowi wojny, oficerom, żołnierzom i urzędnikom cywilnym, 
nosić mundury w czasie służby i poza nią. Uregulowana była także sprawa noszenia 
zarostu. Wszyscy żołnierze (oficerowie i szeregowi) musieli nosić wąsy, natomiast 
brody według swego życzenia1 .

1  Swod Wojennych Postanowlienji 1869 goda, kniga VII, st. 851-861, Petersburg 1907,  
s. 201-203.
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Mundur składał się przeważnie z tych samych części, tzn. kurtki (surduta itp.), 
spodni, butów, czapki, pasa itp. Zimą dodawano płaszcz, czyli szynel, baszłyk (specjalny 
kaptur), rękawice itp. W ciągu wielu lat mundur zmieniał się, co było powodowane 
różnymi przyczynami, począwszy od przydatności na polu walki (początek XX wieku), 
a skończywszy na prywatnym guście aktualnie panującego monarchy (zmiany mundu-
rów za panowania Aleksandra III).

Struktura armii rosyjskiej znajdowała swoje odbicie w elementach umundurowania 
noszonego przez żołnierzy. Najwyższą jednostką organizacyjną był korpus armijny, 
składający się z dwóch dywizji piechoty, dywizji kawalerii i przyporządkowanej im 
artylerii. Każda dywizja składała się z dwóch brygad, a w każdej z nich były po dwa 
pułki. W dywizjach kawalerii do 1882 r., a potem od 1907 r. były cztery pułki: pierwszy 
– dragonów, drugi – ułanów, trzeci – huzarów i czwarty – kozaków. W latach 1882-1907 
zlikwidowano ten podział i w skład dywizji kawalerii wchodziły trzy pułki dragonów 
i pułk kozaków2 .

W ówczesnych armiach stosowano oznaczanie poszczególnych oddziałów i podod-
działów (batalionów, pułków czy brygad) kolorami, co znajdowało swe odzwiercie-
dlenie w dodatkach do mundurów. W armii rosyjskiej przyjęto, że w czteropułkowej 
dywizji:

-  1 pułk oznaczano kolorem czerwonym
-  2 pułk kolorem niebieskim
-  3 pułk kolorem białym
-  4 pułk kolorem ciemnozielonym.

Podobne zasada istniała także przy oznaczaniu brygad. Pułki piechoty wchodzące 
w skład 1 brygady miały pagony z czerwonego sukna, a pułki wchodzące w skład 2 
brygady – pagony niebieskie. Kolor pułku był widoczny na czapce (otok lub denko) 
i na kołnierzu. Na pagonie umieszczano też numer pułku, niekiedy monogram (cyfra) 
szefa pułku (np. jednej z osób z rodziny panującej). Ten sam barwny kod stosowano 
dla oznaczania na proporczykach numerów batalionów i kompanii3 .

W dziewiętnastowiecznej Rosji obowiązywał czternastostopniowy system rang 
wprowadzony na początku XVIII wieku przez Piotra I. Z pewnymi zmianami obowiązy-
wał on do 1917 r. Wprowadzane zmiany dotyczyły nazewnictwa lub miejsca niektórych 
rang we wspomnianej tabeli. Zdarzało się, że niektóre rangi usuwano z tabeli, co spotkało 
w 1884 r. stopnie wojskowe majora i praporszczyka (chorążego)4. W późniejszym okresie 
stopień praporszczyka przywrócono, ale tylko dla oficerów rezerwy.

2  Y.Z.X., Armia rossyjska. Studium militarne, Kraków 1887, s. 35-45.
3  Wojennaja odieżda russkoj armii, Moskwa 1994, s. 226.
4  Praporszczyk – jako pierwszy stopień oficerski, był odpowiednikiem rangi chorążego i był 

stosowany w armii regularnej (w piechocie, artylerii i wojskach inżynieryjnych). Stopień chorą-
żego (w brzmieniu - chorunżyj) był stosowany w wojskach nieregularnych (wojskach kozackich).  
G. Muraszew, Tituły, cziny, nagrady, Petersburg 2003, s. 75.

Mariusz Kulik – Mundury oddziałów rosyjskich stacjonujących w Kaliszu w XIX i na początku XX w.
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Tabela rang wojskowych i cywilnych stosowana w Rosji w II połowie XIX i na początku 
XX wieku

Ranga Gwardia Armia Wojska Kozackie Administracja

i Generał feldmarszałekGenerał feldmarszałek - Sekretarz Stanu

ii Generał (broni) Generał (broni) - Rzeczywisty Tajny 
radca

iii Generał lejtnant Generał lejtnant - Tajny Radca

iV Generał major Generał major - Rzeczywisty Radca 
Stanu

V - - - Radca Stanu
Vi Pułkownik Pułkownik Pułkownik Radca Kolegialny

Vii Kapitan Podpułkownik Wojskowy star-
szyna Radca Nadworny

Viii Sztabs-kapitan Kapitan, rotmistrz Esauł Asesor Kolegialny

IX Porucznik Sztabs-kapitan, sztabs
-rotmistrz Podesauł Radca Tytularny

X Podporucznik, kornet Porucznik Sotnik Sekretarz Kolegialny
XI - - -
XII Praporszczyk Podporucznik Chorąży Sekretarz Gubernialny
XIII - Praporszczyk -
XIV - - Radca Kolegialny

Źródło: S. W. Wołkow, Russkij oficerskij korpus, Moskwa 1993, s. 316; G. Muraszew, Tituły, cziny, nagrady, 
Petersburg 2003, s. 82-84.

Rangi oficerskie i urzędnicze były podzielone na trzy grupy, co było widoczne na 
noszonym pagonie lub epolecie. Były to grupy: 

-  oficerów młodszych (ober-oficerów) – na pagonie jeden barwny prześwit wzdłuż 
pagonu, na epolecie brak frędzli.

-  oficerów starszych (sztab-oficerów) – na pagonie dwa barwne prześwity wzdłuż 
pagonu, na epolecie zwieszające się frędzle.

-  generałów – na pagonie brak prześwitów, deseń wężyka, na epolecie zwieszające 
się grube frędzle (tzw. buliony).
O wysokości rangi wskazywała także liczba gwiazdek lub ich brak. Jedną gwiazdkę 

miał stopień praporszczyka (chorążego), dwie gwiazdki – podporucznika, majora 
i generała majora, trzy gwiazdki – porucznik, podpułkownik i generał lejtnant, cztery 
gwiazdki – sztabskapitan. Najwyższe stopnie w danej grupie nie miały gwiazdek  
– kapitan, pułkownik, generał broni.

W XIX wieku w Kaliszu stacjonowały oddziały rosyjskie prezentujące różne rodzaje 
wojsk. Wiązało się to występowaniem różnych form umundurowania.
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W rosyjskich przepisach mundurowych wyróżniano dwa rodzaje umundurowania:
-  galowe, nazywane niekiedy paradnym,
-  codzienne5 .

Noszenie określonego rodzaju munduru było określone odpowiednimi przepi-
sami. Szczególnie rygorystycznie przestrzegano zasad noszenia munduru galowego, 
co szczegółowo określano w specjalnych rozkazach wydawanych przez ministerstwo 
wojny. Zakładano go przede wszystkim w dniu koronacji cara, dniu urodzin i imienin 
pary panującej oraz następcy tronu.

Mundur galowy zakładano też w Nowy Rok, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, 
pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz w następujących wypadkach:

-  przy przekazaniu gratulacji rodzinie panującej, następcy tronu i innym osobom 
rodziny carskiej.

-  w czasie nabożeństw i procesji kościelnych.
-  w czasie defilad, odpraw i świąt pułkowych.
-  na oficjalnych wystąpieniach, obiadach i balach.
-  na defiladach i przeglądach wojsk w miastach w obecności wyższego przełożonego, 

o ile nie zdecydowano inaczej.
-  w czasie wręczania mianowania na kolejny stopień wojskowy, otrzymania nagrody, 

objęcia nowego stanowiska służbowego.
-  przy poświęceniu sztandaru.
-  w ceremoniach ślubnych.
-  przy oficjalnych wizytach u posłów obcych państw.
-  przy składaniu przysięgi wojskowej.
-  we wszelkich wypadkach, w których nakazano założyć mundur galowy.

Mundur codzienny składał się z munduru odpowiedniego rodzaju wojsk, pagonów, 
orderów bez wstążek, pasa, czapki i wysokich butów. Pas niekiedy zastępowano szarfą, 
a wysokie buty – półbutami (krótkimi). Noszono go w czasie wyjścia z koszar do miasta, 
na kwaterach, w czasie szkolenia, odpraw, defilad itp., jeżeli nie było innego rozkazu.

W przypadku wizyt u przełożonych i wystąpieniach publicznych, pas zastępowano 
szarfą. Obowiązujące przepisy nakazywały nosić szarfę w następujących okoliczno-
ściach: przy wizytach w pałacach cesarskich, przy oficjalnych nabożeństwach, wmuro-
waniu kamienia węgielnego lub wyświęceniu świątyni lub budynków rządowych, 
w czasie wręczenia odznaczeń i sztandaru, w czasie wystąpień publicznych, egzaminów 
itp. Szarfę noszono także w sądzie (dotyczyły to oskarżonych i świadków).

W czasie zajęć polowych, poligonowych i manewrach noszono mundur codzienny. 
Szarfę zamiast pasa zakładano w obecności panującego i w kontaktach z przełożonymi 
wyższego szczebla. Zakładano wówczas także ordery. 

Na odprawach, służbie wartowniczej i dyżurnej wszyscy oficerowie powinni mieć 
założone szarfy bez broni białej. Powinni mieć broń krótką (palną) w kaburze. W czasie 

5  Prawiła o formie odieżdy. Prikaz po wojennomu wiedomstwu 1883 g. No 66, dopołniennyj 
sootwietstwujuszczimi izmienijami. Bezpłatnoje priłozenije k żurnalu „Razwiedczik” za 1894 god, 
Petersburg 1894, s. 3.
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manewrów, przy surducie mundurowym, generałowie nosili czapkę (furażerka) od  
1 maja do 15 września, czapkę barankową – od 15 września do 1 maja.

Zgodnie z przepisami generałowie i oficerowie nosili surdut w teatrach, na space-
rach, w czasie nauki w domu i ogólnie poza służbą. Do munduru codziennego należało 
nosić zawsze pagony i wysokie buty. Noszone do tego szarawary musiały być wpusz-
czone w buty. 

W czasie noszenia surdutów nie trzeba było zakładać akselbantów (oficerowie 
Sztabu Generalnego, adiutanci itp.), obowiązkowe było noszenie przy sobie białej broni. 
Do surduta oficerowie mogli nosić szare rękawiczki. 

Żołnierze służby dyżurnej, wartowniczej i obchodach oficerowi powinni nosić 
mundur codzienny (służbowy) z szarfą. Podczas ceremonii pogrzebowych osób wojsko-
wych (generałów, oficerów i szeregowych), procesjach itp. uczestniczący w nich ofice-
rowie i żołnierze powinni być ubrani w mundury galowe. Przy pogrzebach urzędników 
i dam (szlachetnie urodzonych) wojskowi powinni być ubrani w mundur codzienny 
(służbowy) z szarfami.

Noszenie żałoby na mundurze oznaczano czarną przewiązką na lewym rękawie, 
powyżej łokcia. Miała ona mieć 2 werszki szerokości. Tę formę żałoby określano – 
zwyczajną. W czasie żałoby pełnej, prócz noszenia wspomnianej przewiązki, zakła-
dano czarną krepę na nakrycie głowy, partupeję, przewiązkę, szarfę itp. Żałobę pełną 
zakładano tylko na specjalne polecenie lub w przypadku śmierci krewnych. Przeważnie 
obowiązywała żałoba zwyczajna. Noszenie żałoby nie obowiązywało w czasie świąt 
kościelnych i w czasie wojny.

Ubranie wierzchnie – płaszcz (szynel) można było nosić do wszystkich mundurów. 
W przypadku założenia płaszcza (włożenie rąk w rękawy) broń białą należało mieć na 
płaszczu. Jeżeli płaszcz był tylko narzucony na ramiona, broń biała była noszona pod 
płaszczem. Wartownicy i służby dyżurne płaszczy nie nosiły. 

W deszczowe dni można było nosić płaszcze nieprzemakalne (palto) w kolorze 
szarym lub czarnym (skórzane lub podgumowane). Musiały być przy nim jednak pagony. 
Pozwalano nosić także peleryny. W czasie mrozów noszono baszłyk – związywany 
kaptur, a gdy mróz był duży, także nauszniki.

Oficerowie w przebywający w czasie urlopu za granicą mieli zakaz noszenia 
munduru. Wyjątkiem był udział w oficjalnych uroczystościach. 

W czasie letnim żołnierzom pozwalano nosić umundurowanie letnie. Oficerowie 
nosili białe sukienne bluzy (kitle), a żołnierze koszule (rubachy). Tego rodzaju umun-
durowania nie można było nosić w czasie świąt państwowych i kościelnych, oficjalnych 
wystąpieniach itp.6

6  Prawiła o formie odieżdy. Prikaz po wojennomu wiedomstwu 1883 g. No 66, dopołniennyj 
sootwietstwujuszczimi izmienijami. Bezpłatnoje priłozenije k żurnalu „Razwiedczik” za 1894 god, 
Petersburg 1894; Sprawka o formie odieżdy Gg. Gienierałow, Sztab i Ober-oficerow i grażdańskich 
czinownikow Wojennago Wiedomstwa s zamietkoju o formie odieżdy niżnich czinow. 2-je izdanije 
isprawlennoje i dopołniennoje. Sostawiliena S.-Pietiergbugskago Komiendantskago Uprawljenija 
Gw. Kapitanom Naumowym, Petersburg 1895.
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W II połowie XIX wieku w Kaliszu stacjonowały jednostki wojskowe reprezentu-
jące różne rodzaje broni. Można do nich zaliczyć pułki piechoty, pułk kawalerii, baterię 
artylerii konnej oraz pułk kozaków. Do tego można zaliczyć także Kaliską Brygadę 
Straży Granicznej7 . 

W czasie powstania styczniowego i do 1866 r. w Kaliszu stacjonował sztab 4 dywizji 
piechoty oraz wchodzący w jej skład 15 Szliselburski Pułk Piechoty. Wspomniany pułk 
miał ciemnozielone umundurowanie noszone powszechnie przez oddziały piechoty. Na 
czarnej czapce kepi był biały otok oraz w tym samym kolorze dodatki na kołnierzu. 
Zgodnie ze stosowanym barwnym kodem – białe dodatki wskazywały na trzeci pułk 
w dywizji.

Obecność w Kaliszu instytucji dowodzenia tak wysokiego szczebla jak sztab dywi-
zji pociągał za sobą pobyt osób w randze generała lejtnanta (dowódca dywizji), często 
generała majora (dowódca brygady) i co najmniej jednego oficera Sztabu Generalnego 
w stopniu podpułkownika lub pułkownika (szef sztabu dywizji).

Oficerowie nosili wówczas kaski, które potem zastąpiono czapkami kepi. Na 
nakryciu głowy umieszczano herb państwa i pióropusz. O stanowisku szefa sztabu 
i przynależności do Sztabu Generalnego wskazywały noszone akselbanty.

W Kaliszu razem z częścią 4 DP stacjonowała jedna bateria artylerii z 4 Brygady 
Artylerii Polowej. Umundurowanie jej żołnierzy było identyczne z noszonym w oddzia-
łach piechoty. Odróżniało je stosowanie czarnego koloru na kołnierzach, co było trady-
cyjnym kolorem artylerii.

W tym samym czasie w Kaliszu stacjonowała także część 31 Pułku Kozaków 
Dońskich. Te oddziały wojsk nieregularnych pełniły głównie rolę pomocniczą przy 
kawalerii regularnej i często wchodziły w skład oddziałów zwiadowczych. Nosili oni 
umundurowanie koloru niebieskiego oraz barankową czapkę, którą w czasie marszu 
zastępowano czapkami kepi8 . 

Po upadku powstania styczniowego w Kaliszu najdłużej stacjonował 5 Aleksandryj-
ski Pułk Huzarów. Nazwa tej jednostki kilkakrotnie ulegała zmianie, co było związane 
z reorganizacją kawalerii w 1882 r. oraz zmianami szefów pułku. W omawianym okresie 
pułk przybierał następujące nazwy:

-  Aleksandryjski Pułk Huzarów Jego Cesarskiej Mości Wielkiego Księcia Nikołaja 
Nikołajewicza Starszego – od 19 marca 1857 r.

-  5 Aleksandryjski Pułk Huzarów Jego Cesarskiej Mości Wielkiego Księcia Nikołaja 
Nikołajewicza Starszego – od 25 marca 1864 r.

-  15 Aleksandryjski Pułk Dragonów Jego Cesarskiej Mości Wielkiego Księcia  
Nikołaja Nikołajewicza Starszego – od 18 sierpnia 1882 r.

7  Zob . Pamiatnaja kniżka kaliszskoj gubiernii na: 1870-1872, 1874-1875, 1879-1883, 1885-
1892, 1894-1897, 1899-1904, 1907-1911 g., Kalisz 1870-1872, 1874-1875, 1879-1883, 1885-1892, 
1894-1897, 1899-1904, 1907-1911.

8  Zob. W.W. Puzanow, Istorija 5-go Donskago Kazaczjago Wojskogo Atamana Własowa 
połka, Saratow 1913.
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-  15 Aleksandryjski Pułk Dragonów – od 26 kwietnia 1891 r.
-  15 Aleksandryjski Pułk Dragonów Jej Wysokości Cesarzowej Aleksandry Fiodo-

rowny – od 30 lipca 1901 r.
-  5 Aleksandryjski Pułk Huzarów Jej Wysokości Cesarzowej Aleksandry Fiodorowny 

– od 6 grudnia 1907 r.
Święto pułkowe obchodzono 30 sierpnia9 . 
Mundur Aleksandryjskiego Pułku Huzarów był koloru czarnego (kurtka). Spodnie 

były koloru szaroniebieskiego, który potem zastąpiono kolorem ceglastoczerwonym. 
Z powodu koloru munduru pułk nazywano „czarnymi huzarami”. Dolmany (kurtka) 
i mentyki (kurtka zwierzchnia) huzarów w tym czasie były dłuższe od tradycyjnych, 
sięgających bioder. Naszywane na mundur galony były koloru srebrnego lub białego. 
Na głowie noszono kepi w kolorze czerwonym.

W czasie panowania Aleksandra III, w Rosji miał miejsce nawrót do rodzimej 
tradycji. Rezygnowano z wielu kosztownych rozwiązań, co nie ominęło i resortu wojny. 
Wśród wielu zmian była reorganizacja kawalerii (w 1883 r.), kiedy to dotychczasowe 
pułki kirasjerów, ułanów i huzarów, przemianowano na pułki dragonów. Jedną z wielu 
zmian, które dotyczyły armii było wprowadzenie nowego wzoru umundurowania, 
tańszego, praktyczniejszego i nawiązującego w swym wyglądzie do tradycji rosyj-
skich. Miało ono być wygodniejsze od dotychczasowego i zaprojektowane w oparciu 
o doświadczenia ostatnich konfliktów, w tym przypadku wojny rosyjsko-tureckiej 
1877-1878 r. 

Po tej zmianie w Kaliszu stacjonował już 15 Aleksandryjski Pułk Dragonów. Efek-
towny do tej pory mundur huzara zajął skromny ciemnozielony, o kroju identycznym 
jak żołnierza piechoty, do którego noszono szaroniebieskie spodnie i czapkę furażerkę. 
Czapka ta, zimą i przy mundurze galowym była zastępowana barankową czapką. 
Mieszki barankowych czapek, denka lub otoki furażerek oraz naszywki na kołnierzach 
były w kolorze czerwonym. 

Na początku XX wieku w mundurach wielu państw świata jest już obecna nowa 
tendencja, która ukształtowała się w wyniku toczonych wówczas wojen (m.in. wojny 
burskiej czy wojny rosyjsko-japońskiej). Jest to odchodzenie od jaskrawych, strojnych, 
bogatych mundurów na rzecz uniformów skromnych, praktycznych i wykonanych 
z materiałów w kolorze maskującym. Powoduje to stworzenie nowego wzoru umunduro-
wania polowego w kolorze ochronnym – zielonym, podobnego dla wszystkich rodzajów 
wojsk. Kawaleria do kurtki jednorzędowej, z kieszeniami nosi spodnie niebieskie. Na 
pagonach ma wypisany numer pułku i rosyjską literę Г, jak Guzary .

W tym czasie powrócono w armii rosyjskiej do organizacji kawalerii na pułki drago-
nów, ułanów i huzarów, co wprowadziło też zmiany w umundurowaniu. Wprowadzono 
mundury używane w czasie pokoju – galowy i służbowy, które nawiązywały do mundu-
rów wcześniej stosowanych. Pułk kawalerii w Kaliszu stał się znów 5 Aleksandryjskim 
Pułkiem Huzarów, który otrzymał z powrotem czarne mundury huzarów. 

9  Kawalerija, red. W. K. Szenk, Petersburg 1909, s. 73.
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Na pagonach w tym czasie pojawiła się tzw. cyfra ks. Aleksandry Fiodorowny, 
która była tytularnym szefem pułku. 5 Aleksandryjski Pułk Huzarów w 1910 r. opuścił 
Kalisz i został przeniesiony do Samary.

Przez krótki okres czasu w Kaliszu stacjonowała 10 bateria artylerii konnej. Stacjo-
nowała ona w mieście około trzech lat – 1908-1910. Umundurowanie tego pododdziału 
było zbliżone do tego, jakie nosiła kawaleria. 

Znacznie dłużej w Kaliszu stacjonowała Kaliska Brygada Straży Granicznej. 
Podlegała ona ministerstwu finansów, jednak była formacją, która w przypadku wojny 
podlegała dowódcom wojskowym. Miała ona własne mundury, takie same jak w armii, 
ten sam system rang, strukturę itp. Jej oficerowie również wywodzili się z oddziałów 
liniowych armii rosyjskiej. Od armii odróżniały ich detale umundurowania, takie jak 
zielone sukno na pagonach i zielone wypustki10 .

Przez wiele dziesiątków lat XIX stulecia w Kaliszu i jego okolicach był widoczny 
rosyjski mundur wojskowy. Z racji znaczenia miasta, osób go noszących było dużo 
i nie sposób było ich nie zauważyć. Mundur stał swoistym symbolem obcej władzy na 
tym terenie. 

Specjalny system oznaczania rang dawał czytelne sygnały kogo napotykało się na 
ulicy, widziało na paradzie czy w urzędzie. Był to jednocześnie bardzo dobry nośnik 
komunikatów, mówiący o pozycji konkretnej osoby, jej miejscu w hierarchii wojskowej 
i urzędowej, a niekiedy i o drodze życiowej. Dla ówczesnego społeczeństwa był to łatwo 
rozpoznawalny i odczytywalny kod ówczesnej rzeczywistości, który wbrew pozorom, 
wprowadzał dużo kolorytu do codziennego życia miasta.

10  Zob. A. Plechanow, A. Plechanow, Otdielnyj Korpus Pogranicznoj Straży na granice 
Rossii (1893-1919), Moskwa 2012.
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IKONOGRAFIA

Rys. 1. Oznaczenie rang wojskowych stosowane w armii rosyjskiej.
1. Szeregowy, 2. Kapral (jefrajter), 2. Młodszy podoficer, 4. Starszy podoficer, 5. Sierżant (feldfebel),  
6. Podchorąży, 7. Podchorąży (awansowany z podoficera), 8. Chorąży (praporszczyk), 9. Podporucznik, 
10. Porucznik, 11. Sztabskapitan, 12. Kapitan, 13. Podpułkownik, 14. Pułkownik, 15. Generał major, 
16. Generał lejtnant, 17. Generał broni, 18. Generał feldmarszałek

Źródło: Wojennaja odieżda russkoj armii, Moskwa 1994, s. 376.
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Rys. 2. Oznaczenie rang urzędniczych na pagonach stosowane w Straży Granicznej.
1. Registrator kolegialny, 2. Sekretarz gubernialny, 3. Sekretarz kolegialny, 4. Radca tytularny,  
5. Asesor kolegialny, 6. Radca dworu, 7. Radca kolegialny, 8. Radca stanu, 9. Rzeczywisty radca  
stanu, 10. Tajny radca, 11. Rzeczywisty tajny radca, 12. Sekretarz stanu.

Źródło: A. Plechanow, A. Plechanow, Otdielnyj Korpus Pogranicznoj Straży na granice Rossii (1893-1919), Moskwa 
2012 .
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Rys. 3. Oznaczenie stopni oficerskich na mundurze huzara. Od lewej – kornet, porucznik, sztabrot-
mistrz, rotmistrz.
Źródło: Wojennaja odieżda russkoj armii, Moskwa 1994, s. 208.

Rys. 4. Kod barwny stosowany przez armię rosyjską stosowany na oznaczenie numerów oddziałów 
i pododdziałów. Prawy proporczyk przedstawia oznaczenie: pierwszy pułk, 1 batalion, 2 kompania. 
Lewy proporczyk – drugi pułk, 3 batalion, 4 kompania.
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Rys. 5. Generał piechoty w mundurze wyjściowym 
i galowym.

Źródło: Wojennaja odieżda russkoj armii, Moskwa 1994, 
s. 256.

Rys. 6. Oficer starszy Sztabu General-
nego w mundurze z 1864 r.

Rys. 7. Oficer starszy pierwszego pułku w dywizji 
piechoty w mundurze galowym i oficer młodszy 
trzeciego pułku w dywizji piechoty w mundurze 
codziennym.

Źródło: Wojennaja odieżda russkoj armii, Moskwa 1994, 
s. 235. 

Rys. 8. Kozak doński i oficer młodszy dońskiej 
artylerii konnej w mundurach galowych.

Źródło: Wojennaja odieżda russkoj armii, Moskwa 
1994, s. 258.
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Rys. 9. Mundur codzienny (marszowy) i galowy kozaków 
dońskich w 1862 r.

Źródło: W.W. Puzanow, Istorija 5-go Donskago Kazaczjago Woj-
skogo Atamana Własowa połka, Saratow 1913, s. 498.

Rys. 10. Trębacz w mundu-
rze z 1868 r.

Rys. 11. Mundur szeregowych pułku dragonów 
w czasach Aleksandra III

Rys. 12. Mundur oficerów pułku dragonów 
z 1897 r.

Źródło: Wojennaja odieżda russkoj armii, Moskwa 
1994, s. 330.
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Rys. 13. Mundur oficerów pułków dragonów 
z 1897 r.

Źródło: Wojennaja odieżda russkoj armii, Moskwa 
1994, s. 331.

Rys. 14. Mundur oficerów pułku dragonów w szy-
nelach z 1897 r.

Źródło: Wojennaja odieżda russkoj armii, Moskwa 1994, 
s. 332.

Rys. 15. Mundur polowy oficera i szerego-
wego pułku huzarów.

Die russische Armee, Wien 1912, s. 55.

Rys. 16. Wzór umundurowania 5 Aleksan-
dryjskiego Pułku Huzarów

Kawalerija, red. W. K. Szenk, Petersburg 1909
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Rys. 17. Wzór munduru galowego, codziennego i po-
lowego Aleksandryjskiego pułku huzarów

Rys. 18. Oficerowie 5 Aleksandryjskiego pułku huzarów z carem Mikołajem II w Peterhofie
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Rys. 19. Pagon rotmistrza             Rys. 20. Pagon korneta      Rys. 21. Pagon porucznika

Rys. 22. Pagony sztabs-rotmistrza z tzw. cyfrą, 
czyli literami Aleksandry Fiodorowny 

Rys. 23. Pagony podoficera ochot-
nika (wolnoopriedieliajuszczijsia)



36 Artykuły

Rys. 24. Pagon młodszego 
podoficera

Rys. 25. Znak pułkowy 5 Aleksandryjskiego pułku 
huzarów

Rys. 26. Znak jubileuszowy z okazji 100-lecia istnienia 5 Aleksandryjskiego pułku huzarów
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Rys. 27. Mundur żołnierzy artylerii 
konnej Rys. 28. Mundur polowy żołnierzy artylerii konnej. 

Z lewej strony mundur oficera, z prawej szeregowe-
go. Die russische Armee, Wien 1912, s. 66.

Rys. 29. Żołnierze Straży Granicznej w mundurach z okresu 1864-1894. Od lewej szeregowy, oficer 
młodszy, oficer starszy, strażnik, generał, wachmistrz
Źródło: A. Plechanow, A. Plechanow, Otdielnyj Korpus Pogranicznoj Straży na granice Rossii (1893-1919), Moskwa 
2012 .
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Rys. 30. Rotmistrz Straży Granicznej w mundurze 
galowym z lat 1893-1909

Źródło: A. Plechanow, A. Plechanow, Otdielnyj Korpus 
Pogranicznoj Straży na granice Rossii (1893-1919), 
Moskwa 2012.

Rys. 31. Rotmistrz Straży Granicznej w mundurze 
z okresu 1907-1917 

Źródło: A. Plechanow, A. Plechanow, Otdielnyj Korpus 
Pogranicznoj Straży na granice Rossii (1893-1919), Mo-
skwa 2012.

Rys. 32. Szeregowy Straży Granicznej w mundurze 
służbowym z lat 1907-1917

Źródło: A. Plechanow, A. Plechanow, Otdielnyj Korpus Pogra-
nicznoj Straży na granice Rossii (1893-1919), Moskwa 2012.
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MUNDURY ODDZIAŁÓW ROSYJSKICH STACJONUJĄCYCH W KALISZU W XIX 
I NA POCZĄTKU XX WIEKU

XIX stulecie było okresem, gdy na ulicach wielu miast polskich można było zauważyć obce 
mundury. Wśród wielu ich rodzajów, najbardziej widoczne były mundury wojskowe, a jednym 
z większych skupisk ludzi, w którym je noszono w Królestwie Polskim był Kalisz. W mieście 
przez wiele lat stacjonowały różne rosyjskie formacje wojskowe - piechoty, kawalerii, artylerii, 
kozaków czy Straży Granicznej. Ich wygląd parokrotnie ulegał zmianie, nabywając coraz bardziej 
cech użytkowych, głównie przydatnych do maskowania w terenie. W czasie świąt, państwowych 
i kościelnych, wojsko występowało w innym mundurze – galowym, różniącym się od munduru 
codziennego wieloma elementami, określonymi jednak w drobiazgowych przepisach mundu-
rowych. Przez wiele lat były mundury rosyjskie były nieodłącznym elementem życia miasta, 
wprowadzając do niego swoisty koloryt .

THE UNIFORMS OF RUSSIAN TROOPS STATIONED IN KALISZ IN THE 19TH AND AT 
THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

The 19th century was a period when foreign uniforms could be seen in the streets of many Polish 
cities. Amongst many different type of uniform the most characteristic were the military ones, 
and Kalisz was one of major urban centres in the Kingdom of Poland these were worn. For years 
different Russian military formations, such as infantry, cavalry, artillery, cossacs or border gu-
ards were stationed in town. The uniform appearance changed several times and acquired more 
practical features, suitable for the camouflage in the field. During public and church holidays 
the army wore dress uniforms, distinctive from the casual uniforms thanks to many elements, 
which were described in the detailed uniform regulations. For many years the Russian uniforms 
were an integral part of the city life giving it a specific local colour.
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REFLEKSJE NAD HERALDYKĄ KOŚCIELNĄ  
HERBY BISKUPÓW KALISKICH

Jedną z piękniejszych tradycji w Kościele jest ta, kiedy nowo kreowany biskup 
obiera sobie herb i dewizę swej posługi. To bardzo stary zwyczaj, mający swe korze-
nie w kulturze dworskiej, rycerskiej i arystokratycznej. Wszak ongiś wyższe prałatury 
czy biskupstwa zarezerwowane były dla elity herbowej. Patrząc choćby na rodzime 
poletko pamiętamy statut Jana Olbrachta, który zamykał dla plebejuszy furtki do 
kariery kościelnej. Zanim ktoś podlejszego niż szlachecki stanu dostąpił purpur musiał 
otrzymać indygenat i adopcję do herbu. Pierwsze zatem herby biskupie były tożsame ze 
znakami rodowymi dostojnika. Z czasem, na skutek dekretów papieskich w klejnotach 
dostojników kościelnych wątek religijny zaczął wypierać symbolikę świecką. Specyfiką 
heraldyki kościelnej są dewizy i hasła posługiwania biskupów, przywiązane do herbu. 
Jest to mniej więcej tożsame z proklamą czyli „imieniem” herbów polskich (w obcych 
heraldykach proklama nie występuje) – czytamy na łamach lokalnego wydania Gościa 
Niedzielnego1. Rzeczywistość jest dużo bardziej prozaiczna.

Zasadność przyjmowania herbu
Przez stulecia herb podkreślał nie tylko pozycję społeczną, ale świadczył o kulty-

wowaniu cnót moralnych, wyrażonych językiem heraldycznym. Cnoty rodowe prze-
kazywały z pokolenia na pokolenie legendy herbowe. Chcąc mówić o współczesnej 
polskiej heraldyce kościelnej, musimy zdać sobie sprawę, że większość powszechnie 
przyjętych norm nie zawsze znajduje tu zastosowanie, są one wręcz łamane. Przedmiot 
badań heraldycznych, a więc reguły kompozycji, dobór znaków herbowych, ich syste-
matyka, powiązania nie znajdują tu miejsca, albowiem dziedzina, o której jest mowa 
niekiedy nie mieści się w tradycyjnym rozumieniu sztuki herbowej. „Mamy własne 
zwyczaje heraldyczne i nie musimy opierać się na obcych wzorach” – jest to opinia 
większości zainteresowanych. Gorzej, jeżeli hierarcha stwierdzi, że zaproponowany herb 
„jest za bardzo heraldyczny”. Efektem jest nieunikniony chaos w heraldyce kościelnej. 
Lansowane nieustannie stereotypy zarezerwowały wiedzę w tej dziedzinie dla gremiów 
naukowych i wąskiego grona osób zainteresowanych. Dotkliwy brak działań popula-
ryzatorskich, dostępności literatury fachowej sprawia, że współcześnie tworzony herb 
niekiedy przypomina wszystko z wyjątkiem herbu, stając się najczęściej jego mierną 

1  Ł. Winczura, Herby i zawołania biskupie, „Tarnowski Gość Niedzielny” 1998, nr 11.
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karykaturą2. Pojawia się pytanie o anachroniczność zwyczaju przybierania herbu przez 
dostojników kościelnych. Oczywiście absurdem byłoby obdarzanie wszystkich herbami, 
wbrew ich woli.

Można z całą pewnością przyjąć hipotezę, że wiele herbów, sięgających początkami 
narodzin obyczajowości rycerskiej, nie została nadana przez władców korzystających 
z pomocy powołanych w tym celu specjalistów – heroldów, lecz przyjęta samowol-
nie. Umiejętność myślenia abstrakcyjnego, wyrażania idei symbolami, czy wreszcie 
sama praktyka wymuszała klarowne, łatwe do identyfikacji kompozycje. Legalność 
przyjmowania herbu potwierdzają najstarsi badacze heraldyki. Bartolo z Sassoferrato 
(1313-1357), zwany niekiedy w źródłach Bartolusem da Saxoferrato, ceniony teoretyk 
i wykładowca prawa na uniwersytecie w Perugii, pozostawił po sobie najstarszy znany 
traktat o heraldyce – Tractatus de insigniis et armis3. Po omówieniu prawomocności 
nadań herbów przez cesarza, króla i księcia, napisał on: 

Poza tym niektórzy przybierają sobie herby sami, należy więc rozważyć czy jest 
to prawomocne. A myślę, że jest prawomocne, tak jak nazwiska zostały wymyślone 
dla odróżnienia ludzi..., i tak jak można przybrać dowolne nazwisko, tak samo można 
przybierać herby i umieszczać je na swojej tarczy, ale nie na tarczy kogoś innego. 

W ostatniej konkluzji autorowi chodziło m.in. o mało chwalebny, popularny dziś 
zwyczaj uzurpowania cudzego herbu, co znajduje odzwierciedlenie w przyjmowaniu 
herbu szlacheckiego kogoś z bliskiej rodziny.

Późniejsze traktaty heraldyczne, które były mniej lub bardziej wiernymi kompila-
cjami rozprawy Bartolo z Sassoferrato, przewidywały cztery procedury nabycia prawa 
do posługiwania się herbem. Sposoby te, mające również zastosowanie w zwyczaju 
heraldycznym Kościoła, można sformułować następująco:

-  herb nabywa się poprzez urodzenie, kiedy jest dziedziczony z racji przynależności 
do rodziny, czy innej grupy osób;

-  z urzędu, kiedy herb należy się z racji sprawowanej funkcji; w grupie tej znajdują 
się także ciała kolegialne, które posiadając osobowość prawną, posługują się za-
twierdzonym przez siebie znakiem rozpoznawczym;

-  z łaski osoby sprawującej władzę, w uznaniu szczególnych zasług, przymiotów, 
dla uhonorowania i podniesienia prestiżu;

-  przyjęty samowolnie przez wybitne jednostki, które wzniosły się ponad przeciętny 
poziom uczciwego człowieka.

2  Zob.: J. Martin, Heraldry in the Vatican, Gerard Cross 1987, s. 242.
3  Bartolus de Saxoferrato, Tractatus de insigniis et armis, repr., Bonn 1883; Evans, Medieval 

heraldry, Cardiff 1945; Bartolus de Sassoferrato, Tractatus de insigniis et armis, Vydáno u příl. konání 
4. setkání genealogů a heraldiků v Ostravě 14.-15.10.1989, Ostrava 1989; Do. Bartoli a Saxofer-
rato. LL. Doct. Perusin. Tractatus de insigniis et armis, mit Hinzufügung einer Uebersetzung und 
der Citate neu herausgegeben, [w:] Der Wappen-Löwe 14. Jahrbuch, München 2004.
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Teoria
W XII i w XIII stuleciu, kiedy rola militarna heraldyki ustąpiła praktyce kancelaryj-

nej, prawnej, społecznej, herby znalazły szersze uznanie u osób i instytucji kościelnych. 
O regułach ich tworzenia początkowo decydował obyczaj. W najstarszych znakach 
kościelnych insygnia godności dodawane były wprost w polu tarczy herbu rodowego. 
W ciągu wieków wykształciła się całkowicie specyficzna gałąź heraldyki: heraldyka 
kościelna. Pojęcie to jest terminem umownym i nie zawsze akceptowanym przez autorów 
podręczników. Pojawiło się stosunkowo niedawno. Nawet niekwestionowany autorytet 
w tej dziedzinie – Bruno Bernard Heim pisał o „heraldyce w Kościele”4. Do literatury 
anglojęzycznej określenie to trafiło dzięki Johnowi Woodwardowi5, do francuskiej przez 
Edouarda du Roure de Paulin6. Niemniej dzięki swoistemu sposobowi komponowania 
i ozdabiania herbów, własnemu ustawodawstwu, a przede wszystkim bogatej, wielo-
wiekowej tradycji termin ten wskazuje na określoną kategorię znaków, dostosowującą 
niektóre elementy heraldyki świeckiej do rodzajów i hierarchii godności kościelnych. 
W herbach kościelnych np. unika się insygniów związanych z walką7. Wielokrotnie 
w ciągu dziejów papiestwo regulowało system oznak kościelnych, zwalczając nadużycia 
w stosowaniu insygniów i stosowanie symboliki świeckiej8 .

Pierwszy dokument, regulujący heraldykę kościelną powstał w atmosferze dysku-
sji, dotyczących politycznej i społecznej roli Kościoła. Wprowadzeniu ładu w życie 
publiczne hierarchii kościelnej miała służyć konstytucja apostolska Militantis Eccle-
siae regimini, wydana wkrótce po wyborze przez papieża Innocentego X (19 grudnia 
1644). Dotyczyła tytułów i insygniów kardynałów Kościoła rzymskiego. Papież przy-
pomniał w niej najpierw o wielkości i wyjątkowości urzędu i godności kardynalskiej, 
o zasadzie braterskiej równości wśród członków Kolegium. Następnie wskazał, że 
z racji swego duchowego powołania kardynałowie powinni zaniechać zajmowania 
się sprawami świeckimi, a pracować wyłącznie dla dobra Kościoła i większej chwały 
Boga. Początkiem takiego pojmowania i przeżywania godności kardynalskiej powinna 

4  B. B. Heim, Wappenbrauch und Wappenrecht in der Kirche, Olten 1947; Coutumes et 
droit héraldiques de l’Église, Paris 1949; Heraldry in the Catholic Church, Its Origin, Customs and 
Laws, Gerard cross 1981 .

5  J. Woodward, A treatise on Ecclesiastical Heraldry, Edinburgh 1894.
6  E. du Roure de Paulin, L’héraldique ecclésiastique, Paris 1911.
7  Zasada ta ma swoje korzenie jeszcze w działaniach podjętych między 1050 a 1215 

rokiem, zwanych reformami Grzegorza VII, który strzegąc czystości stanu kapłańskiego (depozy-
tariusza wiary i szafarza łaski sakramentalnej), oddzielił go od tzw. stanu świeckiego, splamionego 
nieczystością „świata”. Ślad tej mentalności pozostaje do chwili obecnej. Szerzej o tym: J. Le Goff, 
Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1995, s. 277, oraz tegoż autora: Świat średniowiecznej 
wyobraźni, Warszawa 1997, s. 148. 

8  B. B. Heim, Héraldique ecclésiastique, [w:] Dictionnaire de droit canonique, t. 5, Paris 
1953, kol. 1097-1100; A. Weiss, Wybrane zagadnienia z heraldyki kościelnej, „Roczniki Teologiczne” 
1991-1992, t. 38-39, z. 4, s. 11-14; P. Dudziński, Zasady heraldyki kościelnej, „Biuletyn Polskiego 
Towarzystwa Heraldycznego” 1990, nr 3, s. 11n; tegoż: Współczesna heraldyka i zwyczaje heral-
dyczne w Kościołach chrześcijańskich, Warszawa 2007, s. 75-103.
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być rezygnacja z wszelkich tytułów należnych czy to z racji urodzenia, czy z uwagi na 
pełnienie innych urzędów. Jednocześnie papież zagroził ekskomuniką i innymi karami 
rzeźbiarzom, malarzom, rytownikom, którzy odważyliby się ozdabiać pieczęcie i herby 
kardynalskie świeckimi znakami. Ekskomunika ta, która zresztą nie powstrzymała 
nadużyć, została później zniesiona. Wspomniana konstytucja papieża Innocentego X, 
mimo braku odzewu, zasługuje na uwagę, nie dlatego, że jest pierwszym dokumentem 
zajmującym się sprawami heraldyki kościelnej, ale przede wszystkim pozwala poznać 
zakres prawnego zainteresowania herbami ze strony Kościoła. Z ducha dokumentu 
najwyższej rangi, jakim jest konstytucja, wynika wyraźnie, że władze kościelne aprobują 
używanie herbów przez osoby duchowne, nie określają jednak reguł heraldycznych, 
a ingerują jedynie wtedy, gdy do przedstawień herbów wkradają się nadużycia nie 
licujące z godnością duchownego. Należy również podkreślić, że omawiane ustawo-
dawstwo dotyczy wyłącznie treści symbolicznych insygniów wokół tarczy, nie zaś 
samych godeł herbowych. Późniejsze regulacje dotyczą rodzaju insygniów używanych 
przez dostojników kościelnych oraz nadużyć w tej dziedzinie, szczegółowe omawianie 
ich nie miałoby sensu.

W trosce o rozwój życia wewnętrznego wiernych Sobór Watykański II (1962-1965) 
zajął się ważnym problemem dostosowania życia Kościoła do wymogów współcze-
sności. Dekrety soborowe zalecały dążenie do prostoty w zwyczajach, odejście od 
form niezrozumiałych dla wielu ludzi lub do ich uproszczenia. Owocem prac komisji, 
powołanej w celu „uwspółcześnienia” zewnętrznych form życia kościelnego, była 
instrukcja Sekretariatu Stanu z 31 marca 1969 r. (Circa vestes, titulos et insignia gene-
ris Cardinalium, Episcoporum et Praelatorum ordine minorum), zatwierdzona przez 
papieża Pawła VI. Odnośnie do herbów stanowi jedynie: 

28. Zezwala się kardynałom i biskupom na używanie herbu rodowego. Wspomniany 
herb winien być wykonany zgodnie z wymogami heraldyki i ma się odznaczać prostotą 
i przejrzystością. W tego rodzaju odznace nie można zamieszczać symbolu w postaci 
pastorału lub infuły.

29. Zezwala się kardynałom, by zatroszczyli się o umieszczenie wymalowanego 
herbu na frontonie świątyni stanowiącej ich tytuł lub diakonię9 . 

Czy zatem projektant pozbawiony wskazówek może w sposób dowolny kreować 
znaki kościelne? Zredagowany przed laty Słownik Prawa Kanonicznego podawał 
następujące zalecenia:

Jak prawo kanoniczne i historia nas uczą, Kościół otwiera przystęp do swoich 
najwyższych urzędów dla wszystkich księży, niezależnie od ich pochodzenia społecz-

9  2495. 28. Sive Patribus Cardinalibus, sive Episcopis conceditur ut generis insigne adhibere 
possint. 2496. Huius vero insignis aspectus ad normam artis exarandorum insignium delineandus 
erit, idemque simplex atque perspicuus sit oportet. Ab huiusmodi autem insigni sive baculi pastoralis 
sive infulae effigies tollantur. 2497. 29. Patribus Cardinalibus permittitur, ut proprium insigne in 
templi fronte, quod eoram Titulam vel Diaconiam efficiat,.depictum suspendere curent.” Instructio 
circa vestes, titulos et insignia generis cardinalium, episcoporum et praelatorum ordine minorum 
(Instrukcja papieskiego sekretariatu stanu dotycząca strojów, tytułów i odznak kardynałów, biskupów 
i niższych prałatów), [w:] Acta Apostolicae Sedis 61/1969/334-340.
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nego. Wielu, którzy zostają biskupami nie posiada herbu i są zmuszeni do jego utwo-
rzenia z powodu konieczności używania pieczęci. Co do wyglądu tarczy Kościół 
pozostawia im zupełną swobodę, mają tylko spełniać wymagania sztuki heraldycznej. 
Oczywiście prawo heraldyczne zabrania im bezprawnego adoptowania już istniejących 
herbów. Ponieważ nowoutworzone herby odznaczają się nieudolnością, warto podać 
kilka wskazówek co do ich tworzenia. Na pewno warto skonsultować się z fachowcami 
w tej dziedzinie, a nie ufać różnym grawerom, oferującym swe usługi, którzy będąc 
nawet dobrymi rysownikami nie mają wykształcenia heraldycznego. Ufając im ryzy-
kuje się wystawienie na śmieszność czy noszenie przez całe życie wadliwie zrobionego 
herbu, źle świadczącego o zmyśle estetycznym i kulturze ogólnej ich właściciela. Wielu 
duchownych ulega pokusie namalowania na tarczy pobożnego obrazu, najczęściej 
sugerowanego fragmentem z Pisma Świętego, ponieważ chcieliby uzyskać znak komu-
nikatywny, w sposób nieco naiwny i przeczący zmysłowi heraldycznemu. 

Słusznie stwierdzono, że umieszczanie na herbie wizerunku Jezusa, Maryi Panny 
i świętych świadczy o braku respektu, wystarczy przypomnieć sobie, że herby są 
umieszczane także na parkietach, dywanach, mozaikach, po których się depcze, na 
poduszkach, na których się siada i przedmiotach codziennego użytku. W dodatku jest 
prawie niemożliwe godne oddanie rysów świętych na małych powierzchniach pieczęci 
lub nagłówków listów.

Inną wadą niektórych duchownych jest „przeładowanie” ich herbów. Najpiękniej-
sze, najstarsze i klasyczne herby są zawsze proste. Im bardziej przeładowuje się herb, 
tym bardziej jest on sztuczny, nienaturalny i zamiast uzyskania przejrzystego godła, 
łatwego do rozpoznania wychodzi mierny rebus.

Trzecim błędem jest umieszczanie inicjałów lub całych inskrypcji na tarczy, jest to 
sprzeczne ze sposobem wyrazu heraldycznego i przypomina wpisy handlowe.

Jeśli chce się uzyskać rzeczywiście piękny i poważny herb należy dobrać znaki 
proste, a zarazem oryginalne, które wypełniają pole w sposób harmonijny i proporcjo-
nalny. Jeżeli na herbie prałata trzeba uwzględnić herb tradycyjny biskupstwa lub zakonu, 
dobór kolorów do nowego herbu trzeba uzgodnić z kolorami herbu już istniejącego. 
Należy unikać użycia obok siebie tych samych kolorów lub bardzo podobnych. Właśnie 
przez kontrast kolorów uzyskuje się dobrą czytelność herbu.

Jeżeli ktoś chciałby umieścić w herbie wizerunek swojego świętego patrona, zamiast 
malować portret powinien umieścić jego emblemat lub atrybut. Na przykład istnieje 
cała kolekcja krzyży – krzyż św. Piotra, św. Andrzeja, św. Jakuba, św. Jana, św. Jerzego,  
św. Antoniego, św. Maurycego przypominające tych świętych. Wielu świętych ma 
swoje, dobrze wszystkim znane emblematy, a więc czterej ewangeliści uskrzydlone 
postacie człowieka, lwa, wołu, orła; klucze wyrażają św. Piotra, miecz – św. Pawła 
i innych świętych, nóż – św. Bartłomieja, muszla – św. Jakuba, strzały – św. Sebastiana, 
krata – św. Wawrzyńca, rogi jelenie – św. Huberta i św. Eustachego, baranek – św. 
Agnieszkę, smok – św. Michała i św. Jerzego, pies – św. Dominika, kruk – św. Benedykta,  
św. Meinrada, lew – św. Hieronima, berło lub korona jakiegoś świętego króla lub 
królową, tiara – świętego papieża, pastorał lub infuła – świętego biskupa lub opata, serce 
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św. Augustyna, lilia – św. Józefa. Wszystkie te znaki są bardzo dobre w przedstawieniu 
heraldycznym. Nie grozi też żadna ekstrawagancja, możliwe jest także przedstawienie 
ich w sposób stylizowany zgodnie z duchem heraldyki. Niemożliwe jest także przed-
stawienie portretu Matki Boskiej, można to zrobić używając różnorakich emblematów 
w zależności od cechy, którą chce się uwydatnić – wiele tytułów Jej nadawanych nadaje 
się wspaniale do przedstawienia, np. Róża Mistyczna, Wieża Dawidowa, Wieża z Kości 
Słoniowej, Dom Złoty, Arka Przymierza, Brama Niebios, Gwiazda Zaranna, Gwiazda 
Morza, etc.”10 

Autor artykułu ze Słownika – arcybiskup Bruno Heim dodaje w swoim podręcz-
niku heraldyki kościelnej: „Pożądaną praktyką jest by prałaci łączyli osobisty herb  
ze znakami własnej diecezji albo opactwa:

na przemian w tarczy czwórdzielnej (heraldyka niemiecka),
w prawym polu tarczy dzielonej na pół (heraldyka angielska),
jeżeli herb podległej jednostki administracyjnej ma już dzieloną tarczę – przez 

kładzenie małej tarczy sercowej w centrum herbu”11 .
Jest to przysłowiowy głos wołającego na pustkowiu, tym bardziej, że nie dociera 

do kreatorów heraldyki kościelnej. Realistyczny świat odtwarzany w herbie, wynikający 
z postępującego spłycania masowej świadomości, często zastępuje głęboką, wypraco-
waną przez wieki symbolikę chrześcijańską. 

Praktyka
Każdy nowo kreowany biskup ordynariusz danej diecezji czy biskup pomocniczy, 

oprócz symboli wpisuje w tarczę lub umieszcza pod nią swoje zawołanie, zwane niekiedy 
mottem lub hasłem posługi, które ma za zadanie oddawać szczególny rys posługiwania 
hierarchy na powierzonym kościelnym urzędzie. Jak wynika z udzielanych wywia-
dów, czy wygłaszanych homilii, to właśnie dewiza jest elementem najbliższym sercu 
posiadacza herbu. Nie jest tożsama z proklamą, czyli nazwą herbu, choć analizując 
legendy rodowe można niekiedy ulec takiemu wrażeniu. Symbolika godeł najczęściej 
podporządkowana jest sformułowanym werbalnie celom pracy duszpasterskiej. Godła 
heraldyczne przybierane przez polskich hierarchów, ogólnie podzielić możemy na kilka 
kategorii: najliczniejsza grupa do niedawna to monogramy, symbole, przedstawienia 
maryjne; cieszące się ostatnio coraz większą popularnością krzyże w różnych konwen-
cjach graficznych; trzecia to symbole lub wizerunki świętych patronów; czwartą stanowią 
monogramy Chrystusa; piątą są symbole związane z posługą biskupią: księga Ewangelii, 
gołębica Ducha Świętego; szósta to kompozycje aluzyjne, związane z charakterem bądź 
miejscem dotychczasowej posługi duszpasterskiej, rodzajem odbytych studiów, etc. 

O ile w heraldyce świeckiej insygnia wokół tarczy, opisujące pozycję społeczną 
są elementem zmiennym i nie stanowią o istotnej treści herbu, to w tradycji Kościoła 
znaczenie insygniów sprawowanej władzy jest dużo głębsze. Dlatego władza kościelna 

10  B. B. Heim, Héraldique Eccléesiastique…, s. 1102 n.
11  por. B. B. Heim, Heraldry in the Catholic Church, Its Origin, Customs and Laws, Gerrards 

Cross 1981, s. 127.
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właśnie nad nimi roztacza szczególną opiekę, szanując wolę właściciela w kwestii doboru 
godeł na tarczy. Dlatego w herbie biskupim używane są następujące insygnia12:

- Kapelusz kościelny, wieńczący herb wywodzi się z kapelusza pielgrzymiego 
i przypomina o pielgrzymowaniu do niebieskiej ojczyzny. Przywołuje na pamięć 
obowiązek rozszerzania Ewangelii po całej Ziemi, zgodnie z poleceniem wyrażonym 
w Ewangelii św. Marka: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię całemu stworzeniu” 
(Mk 16,15). Tradycja przypisuje kapelusz kardynalski papieżowi Innocentemu IV (1243- 
-1254), który w 1245 r., w czasie Soboru w Lyonie, miał przyznać kardynałom czerwony 
kapelusz, szczególnie podkreślający godność i wyróżniający spośród innych dostojni-
ków, a używany do przejazdów przez miasto13. Kolor kapelusza pouczał kardynałów 
o gotowości do przelania własnej krwi w obronie wolności Kościoła i ludu chrześcijań-
skiego. Z tego też powodu, od XIV w., kardynałowie pieczętują swoje tarcze herbowe 
czerwonym kapeluszem ozdobionym sznurami i chwostami tego samego koloru. Akta 
soborowe milczą o tym fakcie, niemniej wielu autorów umieszcza to wydarzenie na dzień 
30 września 1245 r. w Cluny, podczas spotkania papieża Innocentego IV i króla francu-
skiego Ludwika Świętego (1214-1270)14. Zwyczaj zdobienia zielonym kapeluszem herbu 
arcybiskupiego i biskupiego przywędrował z Półwyspu Iberyjskiego w XIV w.15 Według 
francuskiego heraldyka z poł. XVII w., Marca Vulson de la Colombiere, kapelusz biskupi 
jest barwy zielonej, ponieważ kolor ten symbolizuje dobrych pasterzy, którzy wiodą 
swe owce na zielone pastwiska. Stąd zieleń jest symbolem nieskażonej doktryny, którą 
dobrzy pasterze powinni karmić powierzoną sobie owczarnię16. Jako anegdotę wypada 
potraktować hipotezę, którą zamieszcza Michael McCarthy w swoim opracowaniu 
o heraldyce Kościoła katolickiego w Australii, jakoby zieleń będąca w Kościele kolorem 
nadziei i oczekiwania, wyrażała nadzieję na otrzymanie czerwonego [kardynalskiego] 

12  Por. w: B. B. Heim, Héraldique…, 1002n; tegoż: Heraldry…; P. Dudziński, Zasady heral-
dyki…; tegoż: Współczesna heraldyka…; M. F. McCarthy, A Manual of Ecclesiastical Heraldry, 
Catholic, Anglican, Presbyterian and Orthodox, West Hobart 2005; A. Cordero Lanza di Monteze-
molo, Manuale di araldica ecclesiastica nella Chiesa Cattolica, Vatican 2014.

13  Por. D. L. Galbreath, L. Jéquier, Lehrbuch der Heraldik, Lausanne 1977, s. 192; R. Pern-
oud, La reine Blanche, Paris 1972, s. 290.

14  Służyć miał pierwotnie jako szczególna oznaka kardynałom legatom. Później papieże 
udzielili tego przywileju wszystkim kardynałom z duchowieństwa diecezjalnego, a Grzegorz XIV 
w 1591 r. nadał go kardynałom zakonnikom. Za: Encyklopedia kościelna, red. M. Nowodworski,  
t. X, s. 11.

15  P. de Sá Alves Sameiro, L’héraldique ecclésiastique au Portugal, [w:] Genealogia & Heral-
dica, Report of the 16th International Congress of Genealogical & Heraldical Sciences in Helsinki, 
16-21 August 1984, s. 472 n.; D. L. Galbreath, L. Jéquier, Lehrbuch der Heraldik, s. 192; A. Ch. 
Fox-Davies, Heraldry Ecclesiastical, [w:] The Catholic Encyclopedia, s. 245. Charles Grandmaison 
utrzymywał, że kapelusze umieszczano nad herbem w Italii od 1300 r., we Francji od 1500, zob.: 
Ch. M. Grandmaison, Dictionnaire héraldique contenant l’explication et la description des termes 
et figures usités dans le blason, Paris 1861, s. 104.

16  M. Vulson de la Colombiere, La science héroïque traitant de la noblesse, de l’origine des 
armes, de leur blason et symboles..., Paris 1669, 2 edition, s. 436; za: E. Bouye, Ces eveques au 
chapeau vert, s. 17.
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kapelusza17. Kolor kapelusza, ilość i kolor chwostów zawieszonych na sznurach z obu 
stron tarczy herbowej informuje o pozycji w hierarchii kościelnej. Kapelusz biskupi 
zaopatrzony jest w sześć zielonych chwostów z każdej strony. Kolor fioletowy, tak łatwo 
kojarzony z kolorem biskupiej sutanny, zarezerwowano dla prałatów papieskich.

- Krzyż, ustawiony pionowo za tarczą, przywodzi na myśl krzyż, który noszono 
dawniej przed osobą papieża, legatów papieskich, patriarchów i arcybiskupów. Istnieje 
niepotwierdzona tradycja, że krzyż z jednym poziomym ramieniem był noszony przed 
papieżem już od V w.; z biegiem czasu zaczęli go używać legaci papiescy, o ile repre-
zentowali biskupa Rzymu. W 1215 r. papież Innocenty III nadał przywilej „chodzenia 
z krzyżem” patriarchom, ale nie w obecności papieża lub jego legata. Klemens V (1305-
1314) rozszerzył ten przywilej również na arcybiskupów18. Tego insygnium nie wolno 
mylić z krzyżem tradycyjnie otwierającym procesję, ani z dużo mniejszym krzyżem 
pektoralnym. Jest to krzyż wspominany w kanonie 274, par. 6, Kodeksu Prawa Kano-
nicznego Benedykta XV z 1917 r., poprzedzający w procesjach papieża, jego legata, 
patriarchę i arcybiskupa, który podkreśla ich pozycję w hierarchii. Dlatego nikt nie mógł 
kroczyć między tym insygnium a osobą, którą reprezentował, ponadto krzyż zwracano 
figurą Chrystusa w kierunku hierarchy, aby przypomnieć, że swe funkcje sprawuje na 
mocy mandatu udzielonego przez Zbawiciela. Krzyż umieszczony za tarczą oznacza 
głoszenie nauki Chrystusa (w szczególności ukrzyżowanego), wyparcie się samego 
siebie dla głoszenia nauki Ewangelii, naśladowanie Chrystusa, funkcję apostolską19 . 
Ilość ramion krzyża informuje o randze diecezji: krzyż podwójny – oznacza archidie-
cezję, pojedynczy – diecezję. 

Mimo licznych uchybień tej regule w wielu kreacjach heraldycznych tworzonych 
współcześnie, powyższy zestaw insygniów jest obowiązujący. Pozwala jednoznacznie 
odróżnić herb biskupa katolickiego od hierarchów innych wspólnot chrześcijańskich. 
Dodawanie infuły, pastorału zostało zarzucone zgodnie z cytowaną instrukcją Sekre-
tariatu Stanu z 31 marca 1969 r.

Herby episkopatu kaliskiego 
Autor, piszący o herbach episkopatu musi liczyć się z niezaprzeczalnym faktem, 

że przyjęcie herbu przez biskupa pozostaje jego indywidualną inicjatywą i może być 
podyktowane subiektywnymi potrzebami i okolicznościami. Wypowiedzi członków 
episkopatu na temat własnych herbów ukazują niekiedy częstą wieloznaczność użytych 
motywów graficznych, ich wielopłaszczyznową głębię i bardzo osobiste znaczenie. 
Aby określony znak mógł stać się elementem herbu biskupiego, często poza treścią 

17  M. F. McCarthy, An Armorial of the Hierarchy of the Catholic Church in Australia, West 
Hobart 1998, s. 10.

18  Według Artura Foxa-Daviesa, przywilej ten nadał Grzegorz IX (1227-1241) w 1232 r., 
zob.: The Catholic Encyclopedia, New York 1910, s. 247.

19  Zob. także: Podręczna Encyklopedia Kościelna, t. 23, Warszawa 1911, s. 89

Paweł Dudziński – Refleksje nad heraldyką kościelną – herby biskupów kaliskich



48 Artykuły

teologiczną dotyka sfery bardziej prywatnej20. Podstawowe trudności, na jakie napotyka 
badacz, oscylują wokół problemów, które można ująć następująco:
1.  Biskupi zmieniają swoje herby, modyfikując je rezygnują lub dodają nowe znaki 

heraldyczne w związku ze zmianą pełnienia funkcji w Kościele, a także w wyniku 
okoliczności życiowych. Niezmienna zazwyczaj pozostaje treść dewizy umieszczonej 
na wstędze pod tarczą herbową.

2.  Niezwykle cenną pomocą w interpretacji herbu jest własny komentarz dostojnika, 
zawarty np. w homilii podczas ingresu. Niestety, wskutek zaniedbań pracowników 
kurialnych, odpowiedzialnych za strony informacyjne diecezji teksty te, publikowane 
niekiedy przy okazji prezentacji nowego biskupa, ulegają zagubieniu. Trudności 
potęgują się, kiedy nie sposób jest dotrzeć do posiadacza herbu.

3.  Herb nie zawsze jest elementem wyróżniającym konkretnego biskupa. Niektórzy 
hierarchowie posiadają kilka herbów, o czym była mowa wcześniej. Herby bywają 
podobne do siebie, hierarchowie przyjmują niekiedy tę samą kompozycję, zmienia-
jąc godła. Zdarza się, że kilku dostojników kościelnych posługuje się tym samym 
wizerunkiem np. przedstawieniem Matki Bożej Częstochowskiej.

4.  Umieszczenie w herbie wizerunku maryjnego z konkretnego sanktuarium albo przed-
stawionego realistycznie artefaktu. Nie trzeba dodawać, że dla laika, nieobeznanego 
z ikonografią sanktuariów maryjnych możliwość identyfikacji i atrybucji staje się 
niemożliwa.

5.  Wielość przedstawień i dowolna interpretacja artystyczna herbu. Ten sam herb 
w zależności od fantazji artystycznej wykonawcy może przybierać najróżniejszą 
formę, kolorystykę, a nawet wzbogacać się o nowe elementy21 .

Diecezja Kaliska została utworzona przez Ojca św. Jana Pawła II dnia 25 marca 
1992 roku, w wyniku reorganizacji terytorialnej Kościoła katolickiego w Polsce, na 
mocy bulli Totus Tuus Poloniae Populus, jako jedna z 13 nowych diecezji. W jej skład 
weszły części trzech dotychczasowych archidiecezji:

-  gnieźnieńskiej (3 dekanaty: Czermin Jarocin i Pleszew);
-  poznańskiej (9 dekanatów: Bralin, Kępno, Koźmin Wlkp, Krotoszyn, Odolanów, 

Ołobok, Ostrów I, Ostrów II i Ostrzeszów);
-  wrocławskiej (2 dekanaty: Syców - bez parafii Poniatowice i Twardogóra oraz  

3 parafie z dekanatu Milicz);
a także części trzech diecezji:

20  Zob.: E. Gigilewicz, Herby biskupów polskich w okresie PRL (w świetle ankiety Insty-
tutu Historii Kościoła KUL, przeprowadzonej wśród episkopatu w 1989 r.), [w:] Polska heraldyka 
kościelna, red. K. Skupieński, A. Weiss, Warszawa 2004, s. 195; W. Szetelnicki, Emblematy heral-
dyczne w herbach biskupów nowo powstałych dolnośląskich diecezji, [w:] Symbolika w heraldyce 
kościelnej, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2010, s. 116; P. Gołdyn, Wpływ okupacji hitlerowskiej 
na treści herbów biskupów związanych z diecezją włocławską, „Studia Włocławskie” 2003, t. 6,  
s. 460-465.

21  L. Rotter, Analiza symboliczna herbów współczesnych biskupów polskich, [w:] Symbolika 
w heraldyce kościelnej, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2010, s. 60; W. Szetelnicki, Emblematy 
heraldyczne…, s. 117.
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-  częstochowskiej (3 dekanaty: Bolesławiec bez parafii Skomlin, Lututów bez parafii 
Naramice i Wieruszów);

-  opolskiej (dekanat Wołczyn oraz parafie Uszyce i Zdziechowice z dekanatu Gorzów 
Śląski);

-  włocławskiej (6 dekanatów: Błaszki, Kalisz I, Kalisz II, Koźminek, Stawiszyn 
i Złoczew).
Stolicą nowoutworzonej diecezji stał się Kalisz, miasto o najstarszej metryce histo-

rycznej w Polsce (Polis Calisia), zaś jej patronem Św. Józef, Małżonek Maryi Dziewicy, 
Opiekun Zbawiciela. Kościołem Katedralnym w Kaliszu został ustanowiony dawny 
kościół Kanoników Laterańskich pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa, zaś do rangi 
Konkatedry, Ojciec św., podniósł kościół farny św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Ostrowie Wielkopolskim. Diecezję Kaliską ww. bulla papieska włączyła do Metro-
polii Poznańskiej.

Pierwszym Biskupem Kaliskim został ówczesny biskup pomocniczy poznański doc. 
dr hab. Stanisław Napierała, który w dniu jej utworzenia, wieczorem 25 marca 1992 r. 
przybył do katedry kaliskiej i objął kanonicznie rządy w diecezji. Pierwszym uroczy-
stym aktem wyrażającym jedność nowej diecezji był uroczysty Ingres czyli liturgiczne 
wprowadzenie Biskupa Kaliskiego do Kościoła Katedralnego, najstarszej świątyni 
kaliskiej, który miał miejsce w Niedzielę Palmową 12 kwietnia 1992 r., a w którym 
uczestniczyli przedstawiciele wszystkich parafii diecezji. Podobne uroczystości miały 
miejsce 26 kwietnia 1992 r., kiedy to Biskup Kaliski, Stanisław Napierała, dokonał 
Ingresu do Konkatedry w Ostrowie Wielkopolskim.

W budowaniu Kościoła diecezjalnego pasterzowi i całemu prezbiterium przyświe-
cał od początku model rodziny. Postanowili, jako Diecezja, stawać się Bożą rodziną. 
Model rodziny jest inspirujący, pozwala dostrzegać człowieka, szczególnie biednego, 
potrzebującego, uzależnionego, bezrobotnego. W jednym z rocznych programów 
diecezjalnych umieszczono, jako hasło, wezwanie do „urodzinniania” wzajemnych 
relacji, grup i wspólnot parafii, Kurii, Diecezji. Wzorcem dla pracy w owym „urodzin-
nianiu” Diecezji stała się Święta Rodzina z Nazaretu, którą przedstawia Obraz zwany 
„Świętym Józefem Kaliskim”. Święta Rodzina, wyobrażona na tym Obrazie, została 
dana Diecezji za Patrona. Było nawet małe zamieszanie związane z imieniem Patrona 
Diecezji. Bulla Totus tuus Poloniae Populus wymienia, jako Patrona „Świętą Rodzinę”. 
Natomiast Breve Apostolskie, określające Patronów Diecezji, definitywnie ustanowio-
nych i zatwierdzonych przez Ojca Świętego, opisuje imię Patrona Diecezji Kaliskiej 
w następujący sposób: „Święty Józef, Małżonek Maryi Dziewicy, Opiekun Zbawiciela” . 
Powstało więc pytanie, kto jest Patronem Diecezji: Święta Rodzina czy Święty Józef? 
Odpowiedź okazała się prosta. Jeden jest Patron, mianowicie ten, którego przedstawia 
Obraz w Kaliskim Sanktuarium. A Obraz, przedstawiając Jezusa, Maryję, Józefa, 
a więc Świętą Rodzinę, nazywa się: „Święty Józef Kaliski”. Wedle interpretacji ks. 
biskupa Stanisława Napierały, zarówno bulla jak i breve mówią o Świętej Rodzinie, 
jako Patronie Diecezji, lecz w inny sposób. Bulla mówi wprost, breve zaś pośrednio. 
Rozpoczynając od Józefa, breve określa Go w Świętej Rodzinie, w Jego relacjach do 
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Maryi i do Jezusa22. Ponieważ w przypadku nowo utworzonej diecezji jej pierwszy 
biskup ma wpływ na jej specyfikę, także w sferze symbolicznej, powyższe rozważania 
potraktowane zostały jako punkt wyjścia następnych rozważań. Diecezja nie doczekała 
się swojego herbu, który umieszczany byłby na pieczęciach kurialnych. Przyjrzyjmy 
się zatem herbom pasterzy diecezji.

Ksiądz Biskup Edward Janiak urodził się 14 sierpnia 1952 r. w Malczycach na 
Dolnym Śląsku. Magisterium i licencjat uzyskał na Papieskim Fakultecie Teologicz-
nym we Wrocławiu, obronił doktorat z teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie 
św. Tomasza „Angelicum” w Rzymie. Święceń prezbiteratu udzielił mu 19 maja 1979 
we Wrocławiu Wincenty Urban, biskup pomocniczy wrocławski. Pracował jako wika-
riusz w Oleśnicy, przez pewien czas prowadził działalność duszpasterską w Dortmun-
dzie. Po powrocie do archidiecezji wrocławskiej był kapelanem kardynała Henryka 
Gulbinowicza, dyrektorem diecezjalnej Caritas, a także kierownikiem Sekretariatu 46. 
Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Dnia 26 października 1996 r. papież 
Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej ze stolicą 
tytularną Scilio. Święcenia biskupie otrzymał 30 listopada 1996 r. w archikatedrze św. 
Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Głównym konsekratorem był kardynał Henryk Gulbi-
nowicz, arcybiskup metropolita wrocławski, zaś współkonsekratorami arcybiskup Józef 
Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, i Sławoj Leszek Głódź, biskup polowy Wojska 
Polskiego. Jego dewizą biskupią stały się słowa: OPORTET SERVIRE (Trzeba, abym 
służył). W archidiecezji wrocławskiej sprawował funkcję wikariusza generalnego, był 
również prepozytem Kapituły Metropolitalnej Wrocławskiej. Ojciec święty Benedykt 
XVI 21 lipca 2012 r. podniósł go do godności biskupa kaliskiego. Uroczysty ingres 
do Katedry Kaliskiej odbył się 12 września 2012 r. W ramach Konferencji Episkopatu 
Polski objął funkcję przewodniczącego Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. 
Wszedł w skład Komisji ds. Polonii i Polaków za granicą. Został także delegatem ds. 
Imigracji, delegatem ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej 
i Ochrony Środowiska i asystentem kościelnym Towarzystwa Pomocy im. św. Brata 
Alberta. Dnia 17 grudnia 2011 r. papież Benedykt XVI mianował go członkiem Papie-
skiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Został też członkiem 
Międzynarodowej Komisji Katolickiej ds. Migracji.23 W liście pasterskim z okazji 
objęcia posługi pasterskiej tak wyłożył symbolikę swojego herbu: 

W moim herbie biskupim widnieją litery IHS – Symbol Przenajświętszej Eucha-
rystii. W niej bowiem – jak uczy Sobór Watykański II: zawiera się całe duchowe 
dobro Kościoła, ta znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb Żywy, który przez 
swoje ożywione i ożywiające Ciało daje życie ludziom (DK 5). Po lewej stronie herbu 
widnieje litera M, symbol Najświętszej Maryi Panny, Patronki parafii mojego Chrztu, 
a także Patronki naszego Diecezjalnego Sanktuarium Maryjnego w Twardogórze. Prawą 

22  Zob.: S. Napierała, Ogólne spojrzenie na pierwsze lata istnienia diecezji kaliskiej, artykuł 
na str. internetowej diecezji: http://www.diecezja.kalisz.pl/rys-historyczny (02.07.2014)

23  Artykuł na str. internetowej diecezji: http://www.diecezja.kalisz.pl/sylwetka-bpa-janiaka 
(02.07.2014); zob. także: K. R. Prokop, Biskupi Kościoła katolickiego w III Rzeczypospolitej, Kraków 
1998, s. 55 n.



51

część herbu zajmuje litera J, Symbol Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi 
Panny i Patrona naszej Diecezji. Natomiast moje zawołanie biskupie – dewiza – brzmi 
OPORTET SERVIRE – trzeba, abym służył. W tym duchu staję dziś przed Wami”24 . 

Herb wygląda następująco: tarcza dzielona w pas, pole dolne w słup. W polu górnym, 
złotym koło barwy błękitnej, obrzeżone złotem i podzielone na trzy poziome strefy pasami 
takiejże barwy, górna i dolna część koła podzielona pionowym pasem tej samej barwy. Jest 
to zapewne wyobrażenie globu ziemskiego. Na figurze – chrystogram IHS barwy złotej. 
W prawej dolnej ćwiartce barwy błękitnej złota majuskuła M nad srebrnym półksiężycem. 
Jest to symbol Najświętszej Maryi Panny. W lewej dolnej ćwiartce barwy czerwonej, złota 
majuskuła J nad naturalną gałązką lilii w pas, skierowaną w lewo, o dwóch srebrnych 
kwiatach i jednym pąku, na zielonych łodygach. Jest to symbol św. Józefa Oblubieńca 
NMP. Za tarczą krzyż procesyjny barwy złotej. Herb zwieńczony zielonym kapeluszem 
z sześcioma zielonymi chwostami, zwieszającymi się po obu stronach tarczy, na sznurze 
tejże barwy. Pod tarczą, na czerwonej banderoli dewiza: OPORTET SERVIRE. Ksiądz 
biskup, obejmując stolicę w Kaliszu, dostosował swój dotychczasowy herb do programu 
duszpasterskiego swego poprzednika. Jako biskup pomocniczy diecezji wrocławskiej 
w prawej dolnej ćwiartce tarczy herbowej miał w czerwonym polu koronowanego lwa 
złotego o rozdwojonym ogonie, zwróconego w lewo. W lewej dolnej ćwiartce barwy 
błękitnej, umieścił złotą majuskułę M nad srebrnym półksiężycem, wspomnienie rodzinnej 
parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach. Zmiana diecezji zaowocowała 
zatem nieznaczną korektą herbu, niemal niezauważalną dla oka laika. Lwa czeskiego 
w barwie złotej (trzymającego złote klucze) ma w herbie Legnica, znajdująca się niedaleko 
miejsca urodzenia purpurata. Podobny lew, srebrny w koronie złotej, w polu czerwonym, 
widnieje w prawej górnej ćwiartce herbu Wrocławia.

Ksiądz Biskup Stanisław Napierała urodził się 23 grudnia 1936 r. w Kalwach. Po 
ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Arcybiskupim Seminarium Duchow-
nym w Poznaniu został wyświęcony na kapłana przez arcybiskupa metropolitę Anto-
niego Baraniaka 27 maja 1961 r. W roku 1963 Władza Duchowna skierowała go na 
studia specjalistyczne do Rzymu. W latach 1963-1965 studiował teologię dogmatyczną 
w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, uzyskując stopień licencjata. Następnie 
w latach 1964-1967 odbył studia z teologii dogmatycznej orientalnej w Papieskim 
Instytucie Studiów Orientalnych, uzyskując stopień doktora. Pracę doktorską nostry-
fikował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (decyzja Rady Wydziału ATK 
z 27 czerwca 1969 r.). W 1981 r. uzyskał habilitację na Papieskim Wydziale Teologicz-
nym w Krakowie. W latach 1969-1992 prowadził wykłady z teologii dogmatycznej 
w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Na tymże Wydziale prowadził także 
wykłady z ekumenizmu oraz z teologii orientalnej. W roku akademickim 1969/1970 
prowadził wykłady zlecone z teologii orientalnej w Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie. W latach 1973-1977 prowadził wykłady zlecone w Punkcie Konsultacyj-
nym ATK w Gorzowie Wlkp. z zakresu teologii orientalnej. W roku 1998 otrzymał na 
okres pięciu lat nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

24  List pasterski Biskupa Edwarda Janiaka z okazji rozpoczęcia posługi pasterskiej w Diecezji 
Kaliskiej, Kalisz, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września 2012.
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im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie na Wydziale Teologicznym prowadził 
wykłady z ekumenizmu i teologii orientalnej do czerwca 2003 roku. Pełnił funkcję 
sekretarza arcybiskupów poznańskich: Antoniego Baraniaka (1969-1977) i Jerzego 
Stroby (1978-1979). W latach 1979-1982 roku był rektorem Arcybiskupiego Semina-
rium Duchownego w Poznaniu. Był sekretarzem Krajowego Komitetu Roku Świętego 
(1973-1975), sekretarzem Komisji Episkopatu do Spraw Realizacji Uchwał Soboru 
Watykańskiego II, członkiem Komisji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu, członkiem 
Komisji do Spraw Seminariów Duchownych i członkiem Komisji do Spraw Apostol-
stwa Świeckich. Obecnie jest członkiem Komisji do Spraw Wychowania Katolickiego, 
członkiem Rady Naukowej oraz asystentem do spraw szkół katolickich w Polsce. 
Dnia 25 sierpnia 1980 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił go biskupem pomoc-
niczym księdza arcybiskupa Jerzego Stroby, metropolity poznańskiego i biskupem 
tytularnym San Leone. Głównym konsekratorem był Jerzy Stroba, arcybiskup metro-
polita poznański, a współkonsekratorami biskupi pomocniczy poznańscy: Tadeusz 
Etter i Marian Przykucki. Jako swoje zawołanie biskupie przyjął słowa UT VITAM 
HABEANT (Aby mieli życie). Jako biskup pomocniczy, był wikariuszem generalnym 
w Archidiecezji Poznańskiej. Dnia 25 marca 1992 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił 
go Biskupem Ordynariuszem Diecezji Kaliskiej. Uroczysty ingres do Katedry odbył się 
w Niedzielę Palmową 12 kwietnia 1992 r. Papież Benedykt XVI 21 lipca 2012 r. przyjął 
jego rezygnację z pełnionego urzędu. Od tego dnia do momentu objęcia urzędu przez 
jego następcę 12 września 2012 r., pełnił funkcję administratora apostolskiego diecezji. 
W ramach prac Konferencji Episkopatu Polski sprawował funkcję sekretarza Krajowego 
Komitetu Roku Świętego (1973-1975) oraz sekretarza Komisji Episkopatu do Spraw 
Realizacji Uchwał Soboru Watykańskiego II. Był także z ramienia Episkopatu współ-
organizatorem II Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Polsce w 1987 r. Ponadto 
zasiadał w komisjach ds. Ekumenizmu, ds. Seminariów Duchownych i ds. Apostolstwa 
Świeckich. Został też członkiem Komisji do Spraw Wychowania Katolickiego, Rady 
Naukowej, a także asystentem do spraw szkół katolickich w Polsce25 .

Herb w polu czerwonym z głowicą złotą26, przedstawia scenę wskrzeszenia Piotro-
wina przez św. Stanisława. Figury są srebrne, tumba i płyta nagrobna – barwy czarnej. 
W głowicy umieszczono majuskuły: J – srebrną, M – czarną, J – srebrną. Herb zwień-

25  Artykuł na str. internetowej diecezji: http://www.diecezja.kalisz.pl/sylwetka-bpa-napierały 
(02.07.2014); zob. także: K. R. Prokop, Biskupi Kościoła…, s. 100n.

26  Głowica (fr. chef, ros., ukr . gława, ang. chief, niem. Schildhaupt), heraldyczna figura 
zaszczytna powstała przez zastosowanie cięcia linią poziomą (w pas) w górnej partii tarczy herbowej, 
na wysokości nie większej niż 1/3 od górnej krawędzi. W głowicy umieszczano często udostoj-
nienia herbu, lub oznaki przynależności korporacyjnej, np. zakonnej. W heraldyce włoskiej od 
średniowiecza przeznaczona była na symbole przynależności do jednej z frakcji politycznych. We 
Francji w głowicy umieszczano oznaczenia rangowe książąt cesarstwa, zaś w heraldyce samorządo-
wej wyróżniała herby najważniejszych ośrodków miejskich tzw. bonnes villes . G. Oswald, Lexikon 
der Heraldik, Leipzig 1984, s. 347; A C Fox-Davies A Complete Guide to Heraldry (rev. by J P 
Brooke-Little, Richmond Herald), London 1969, s. 132-134; A. Cordero Lanza di Montezemolo, 
Manuale di araldica…, s. 109n.
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czony jest zielonym kapeluszem z sześcioma zielonymi chwostami, zwieszającymi się 
po obu stronach tarczy, na sznurze tejże barwy. Za tarczą umieszczony jest zielony krzyż 
procesyjny, pod nią, na zielonej banderoli dewiza: UT VITAM HABEANT. Symbolice 
herbu poświęcone jest obszerne opracowanie Jana Marczyńskiego w Zeszytach Kali-
skiego Towarzystwa Genealogicznego KALISIA (r. 2011). Autor wyjaśnia znaczenie 
trzech majuskuł JMJ – Jezus Maryja Józef, nawiązujących jednoznacznie do obrazu 
św. Józefa Kaliskiego. Dalej omawia stylizowane i graficznie przedstawione postacie, 
z których jedna, jest figurą o charakterze osobistym. Postać św. Stanisława ze Szcze-
panowa, biskupa krakowskiego, męczennika i jednego z głównych patronów Polski, 
przedstawia patrona właściciela herbu. Klęczy przed nim lub wyłania się z grobu postać 
Piotra Strzemieńczyka z Janiszewa, zwanego Piotrowinem27. Całe zdarzenie opisane 
figurami, jako epizod z życia św. Stanisława przedstawione jest także w kontekście znaj-
dującej się pod herbem dewizy UT VITAM HABEANT (Aby mieli życie). Opracowanie 
wzbogacone zostało o teologiczną analizę herbu28. Inspiracją kompozycji godeł prawdo-
podobnie jest obraz Szymona Czechowicza z 1756 r., umieszczony w ołtarzu głównym 
kościoła farnego w Poznaniu pod wezwaniem św. Stanisława, ukazujący wspomnianą 
scenę. Także i w tym przypadku nowy herb ordynariusza został podporządkowany prio-
rytetom duszpasterskim. Jako biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, ks. biskup 
Napierała miał w czerwonym polu tarczy herbowej scenę wskrzeszenia Piotrowina przez 
św. Stanisława, pod złotą głowicą z majuskułą M, symbolizującą Maryję. Wszystkie 
godła były barwy srebrnej. Otwarty grób skomponowany był na podobieństwo zwężonej 
o połowę innej figury heraldycznej, zwanej podstawą29. Dewiza nie uległa zmianie.

Ksiądz Biskup Teofil Wilski urodził się 16 października 1935 roku w Skubarczewie. 
Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1954-1960 (ukończone w Prymasow-
skim WMSD w Gnieźnie). Wyświęcony na kapłana 11 czerwca 1960 roku, w latach 
1960–1962 pracował jako wikariusz w parafii św. Michała Archanioła w Kcyni. 
W latach 1962-1968 kontynuował studia na Wydziale Teologicznym KUL, uwieńczone 
doktoratem z teologii dogmatycznej. Od 1968 do 1995 r. był wykładowcą teologii 
dogmatycznej, a później również teologii duchowości, w Prymasowskim Wyższym 

27  Najbardziej znanym opisywanym cudem św. Stanisława, przedstawianym powszechnie 
w ikonografii jest wskrzeszenie Piotrowina. Św. Stanisław powiększając dobra biskupstwa krakow-
skiego kupił wieś od rycerza Piotra. Po jego śmierci spadkobiercy domagali się zwrotu majątku. 
Żaden ze świadków, z obawy przed represjami niechętnego już wówczas biskupowi króla, nie 
chciał zeznawać w obronie św. Stanisława. Wówczas biskup po trzydniowych modlitwach i poście 
odprawił Mszę Św., udał się w pontyfikalnych szatach na przykościelny cmentarz, polecił rozkopać 
mogiłę zmarłego przed 3 laty rycerza, dotknął go biskupim pastorałem dokonując cudu wskrzesze-
nia. Cudownie przywrócony do życia rycerz złożył świadectwo przed sądem broniąc racji biskupa 
Stanisława.

28  Zob.: D. Kwiatkowski, Teologia herbu ks. biskupa Stanisława Napierały, [w:] Aby mieli 
życie: w służbie Bogu, Kościołowi, społeczeństwu: księga pamiątkowa na złoty jubileusz kapłaństwa 
i 30-lecie posługi pasterskiej biskupa kaliskiego Stanisława Napierały, red. A. Gendera, S. Kęszka, 
A. Klimek, D. Kwiatkowski, Kalisz 2011.

29  Zob.: B. Rodziewicz, Biskupi polscy. Herby i zawołania, „ ZORZA” 1987, nr 47. 
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Seminarium Duchownym w Gnieźnie. W latach 1982-1988 pełnił w nim funkcję ojca 
duchownego, a w latach 1988–1995 sprawował urząd rektora. Wykłady z teologii 
dogmatycznej objął także w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu. Został 
ustanowiony rektorem kościoła seminaryjnego św. Jerzego na zamku w Gnieźnie. 
Związał się z Drogą Neokatechumenalną. Od 1968 do 1970 r. był notariuszem w kurii 
metropolitalnej w Gnieźnie. W 1972 został mianowany egzaminatorem prosynodal-
nym. W 1985 wszedł w skład rady kapłańskiej, a w 1989 rady duszpasterskiej. Objął 
funkcję cenzora ksiąg religijnych. W 1987 r. otrzymał godność kapelana honorowego 
Jego Świątobliwości. Dnia 8 kwietnia 1995 r. został prekonizowany biskupem pomoc-
niczym diecezji kaliskiej ze stolicą tytularną Castellum in Mauretania. Święcenia 
biskupie otrzymał 8 maja 1995 r. w katedrze pw. św. Mikołaja w Kaliszu. Udzielił mu 
ich Jerzy Stroba, arcybiskup metropolita poznański, w asyście Stanisława Napierały, 
biskupa diecezjalnego kaliskiego, i Bronisława Dembowskiego, biskupa diecezjalnego 
włocławskiego. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa PATERNITATI SERVIRE DEI 
(Służyć Ojcostwu Boga). W latach 1995–2012 sprawował urząd wikariusza general-
nego diecezji. W kurii diecezjalnej objął stanowisko przewodniczącego wydziału dusz-
pasterskiego, w jego kompetencjach znalazły się sprawy formacji kapłanów diecezji. 
Zainicjował powstanie Apostolstwa Modlitwy w intencji rodzin. Przyczynił się do 
utworzenia Duszpasterstwa Środowisk Twórczych diecezji i został jego duszpasterzem. 
Autor publikacji z zakresu teologii trynitarnej. Został członkiem Komisji Teologicznej 
przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Papież Benedykt XVI 31 października 
2011 r. przyjął jego rezygnację z obowiązków biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej. 
W ramach Konferencji Episkopatu Polski został współprzewodniczącym Zespołu ds. 
Dialogu ze Wspólnotą Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, wszedł także w skład 
Komisji ds. Duchowieństwa i Rady Programowej Radia Maryja30 .

Herb w polu czerwonym z błękitną głowicą przedstawia alegorię Kościoła: postać 
w długiej szacie czerpie do kielicha krew z przebitego boku Chrystusa, nad głową 
Zbawiciela unosi się gołębica Ducha Świętego. Wszystkie godła są barwy złotej. 
W głowicy umieszczona jest Prawica Pańska w rękawie, barwy złotej w pas, skierowana 
w prawo, pośród czterech znaków kształtem przypominających płomienie: trzy z prawej 
strony w pas, ułożone jeden nad drugim w skos lewy, jeden zaś nad rękawem u lewego 
górnego narożnika głowicy. Prawica Boża jest antropomorfizmem oznaczającym moc, 
która tworzy, pomaga, prowadzi, ochrania, ocala, zwycięża albo też karze. Niekiedy 
wyobraża ona hojność Bożą (Psalm 145, 16), Jego miłość (Pieśń nad pieśniami 2, 6) 
albo otrzymanie przez proroków objawienia (Księga Ezechiela 1,3; 8,1; Druga Królew-
ska 3, 15), które ogarniało ich z przemożną siłą31. Brak wykładni symboliki herbowej, 
zmusza do poszukiwań. Wskazówką dla nietypowego godła w dolnym polu, może być 
fakt wstąpienia purpurata na Drogę Neokatechumenalną.

Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński dekretem z 12 maja 1981 r. erygo-
wał w Gnieźnie parafię pod wezwaniem bł. Radzima Gaudentego – pierwszego arcy-

30  K. R. Prokop, Biskupi Kościoła…, s. 156.
31  D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 352.
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biskupa metropolity na ziemiach polskich, przyrodniego brata św. Wojciecha. W 1984 
roku proboszcz parafii ks. Zbigniew Kapturczak zafascynowany Drogą Neokatechu-
menalną stworzył swoją parafię, jako pierwszą w archidiecezji formowaną według 
reguł tej koncepcji duszpasterstwa. Mimo niedokończonych prac, 17 grudnia 1995 r., 
świątynię oddano do użytku zwykłym aktem poświęcenia dokonanym przez arcy-
biskupa Henryka Muszyńskiego. Trzy lata później biskup pomocniczy gnieźnieński 
Bogdan Wojtuś poświęcił monumentalną rzeźbę umieszczoną na ścianie prezbiterium, 
pt. Obraz Rodzącego się Kościoła wykonaną z brązu przez prof. Józefa Petruka32. Wize-
runek rzeźby stał się godłem herbowym biskupa Wilskiego, co zgodnie z wcześniejszymi 
rozważaniami, jest powszechną praktyką wśród polskiego episkopatu. Herb zwieńczony 
jest zielonym kapeluszem z sześcioma zielonymi chwostami, zwieszającymi się po obu 
stronach tarczy, na sznurze tejże barwy. Za tarczą umieszczony jest krzyż procesyjny, 
pod nią, na srebrnej banderoli widnieje dewiza: PATERNITATI SERVIRE DEI. Istnieją 
wersje herbu bez krzyża procesyjnego. Wielu hierarchów jest zdania, że krzyż jako 
insygnium umieszczane poza tarczą, jest niepotrzebnym duplikowaniem krzyża jako 
godła herbowego. W cytowanym opracowaniu Krzysztofa Prokopa - Biskupi Kościoła 
katolickiego w III Rzeczypospolitej zamieszczono inną wersję herbu, w której opisane 
godła wypełniają pole tarczy pozbawionej podziałów. Czy jest to wcześniejsza wersja 
herbu, czy inwencja grafika – pozostaje kwestią otwartą.

Papież Franciszek 5 lipca 2014 r. mianował biskupem pomocniczym diecezji kali-
skiej ze stolicą tytularną Chusira, ojca Łukasza Buzuna (imię cywilne Mirosław), przeora 
klasztoru paulinów na Jasnej Górze (od 2014). Urodził się 26 lutego 1968 r. w Koryci-
nie. Studia rozpoczął w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej w Suwałkach, będącym 
filią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1989 r. wstąpił do zakonu paulinów, 
rozpoczynając nowicjat w Żarkach-Leśniowie. W 1990 złożył pierwszą profesję 
zakonną. Od 1990 r. odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium 
Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie. Profesję wieczystą złożył 2 sierpnia 1995 
na Jasnej Górze na ręce generała zakonu ojca Jana Nalaskowskiego, a następnego dnia 
otrzymał święcenia diakonatu przez posługę biskupa Antoniego Długosza. Święceń 
prezbiteratu udzielił mu 8 czerwca 1996 na Jasnej Górze arcybiskup metropolita często-
chowski Stanisław Nowak. W latach 1999–2002 studiował psychologię na Papieskim 

32  Wnętrze kościoła wykonano według wcześniejszych wzorów innych kościołów projek-
towanych przez Kiko Argüello – twórcę Drogi Neokatechumenalnej. Wzorcowym kościołem był 
Kościół San Bartolomeo in Tuto we Florencji. Nad miejscem przewodniczenia umieszczono rzeźbę 
przedstawiającą tajemnicę rodzącego się Kościoła. Obok ukrzyżowanego Jezusa stoi Maryja – 
symbol wspólnoty wierzących trzymająca kielich, do którego wpływa krew i woda z przebitego 
boku Jezusa. Str. internetowa parafii: http://www.radzym.pl/index.php?option=com_content&vie-
w=article&id=1&Itemid=115 (14.07.2014).  

Józef Petruk (ur. 1944 w Poznaniu), rzeźbiarstwo studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Pięknych w Poznaniu. Od 1987 przez dwie kadencje (do 1993) pełnił funkcję dziekana Wydziału 
Wychowania Plastycznego. W latach 1993-1996 był kierownikiem Katedry Rzeźby Akademii Sztuk 
Pięknych w Poznaniu, od 2005 do 2008 był dziekanem Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych. 
Obecnie jest prodziekanem ww. Wydziału.
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Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, uzyskując licencjat. Studia kontynuował 
w zakresie teologii duchowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, gdzie otrzymał doktorat nauk teologicznych w dziedzinie teologii 
duchowości. W 2010 ukończył studium psychoterapii systemowej w Krakowie. Pełnił 
posługę duszpastersko-katechetyczną w klasztorze paulinów w Wieruszowie. W latach 
2003–2004 przynależał do klasztoru w Warszawie. W 2006 został duszpasterzem i kate-
chetą w parafii św. Ludwika we Włodawie. W 2007 został członkiem wspólnoty na 
Jasnej Górze. Został pracownikiem Poradni Życia Rodzinnego na Jasnej Górze, a także 
podjął współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Częstochowie. W 2008 
objął funkcję zastępcy dyrektora Radia Jasna Góra, gdzie prowadził audycje doty-
czące Biblii oraz małżeństwa i rodziny. W latach 2011–2014 był trzecim podprzeorem 
klasztoru. 16 kwietnia 2014 został mianowany na urząd przeora jasnogórskiego klasz-
toru. W 2010 został wykładowcą przedmiotu kierownictwo duchowe a psychoterapia 
w Studium Kierownictwa Duchowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. Święcenia biskupie przyjął 16 sierpnia 2014 na Jasnej Górze. Głównym 
konsekratorem nowego biskupa był arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski 
w Polsce, a współkonsekratorami: metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo 
i biskup kaliski Edward Janiak. Na zakończenie uroczystości nowy biskup skierował 
do zebranych następujące słowa: 

Chciałbym rozpocząć od mojego zawołania biskupiego, od słów z ewangelii św. 
Jana: Panie, do kogóż pójdziemy. Takie słowa kieruje św. Piotr. Ty masz słowa życia 
wiecznego. Takie jest moje zawołanie, ponieważ trafia w najgłębsze sedno sprawy 
naszego życia, odpowiada najgłębszym tęsknotom człowieka, serca ludzkiego – życie 
wieczne. 

Zawołanie nowego biskupa brzmi: VERBA VITAE AETERNAE HABES (Ty masz 
słowa życia wiecznego). Biskup Łukasz Buzun wyjaśnia: 

Jeden z przyjaciół podsunął mi taką myśl, szukając różnych zawołań, i myślę,  
że ono jest dla mnie. Ono wpisuje się i w ten charakter maryjny, Maryja otwarta na 
Słowo Boże, przyjęła je, i zrodziła, i tyle dobra zadziało się i dzieje. I po tej linii przy-
jęcia Słowa Bożego chciałem pójść. Tym bardziej apostołowie, wystraszeni, część ich 
odeszła, ale Piotr został mówiąc: Ty masz słowa życia wiecznego. I też to, co nas nieraz 
trapi starość, umieranie, życie doczesne, a tutaj perspektywa jest widzimy jak szeroka, 
jak ogromna, i to wypływa ze Słowa Bożego33 . 

Na stronie biura prasowego klasztoru jasnogórskiego zamieszczono następujący 
opis: 

Herb Ojca biskupa Łukasza Buzuna składa się z tarczy herbowej umieszczonej 
na złotym krzyżu, który symbolizuje pastorał biskupi i jednocześnie najważniejszy 
drogowskaz w jego misji wobec Kościoła i świata. Ponad nimi znajduje się wskazujący 
na godność biskupią zielony kapelusz pontyfikalny z dwoma splecionymi sznurami 
zakończonymi z obu stron 6 chwostami w trzech rzędach. Kapelusz pielgrzymi przy-

33  Za: S. Tomoń, str. internetowa klasztoru: http://www.jasnagora.com/wydarzenieDuze.
php?ID=8810 (29.08.2014)
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pomina o posłaniu, jakie Chrystus skierował do uczniów: „idźcie i nauczajcie” (por. 
Mt 28,20). Dwa zielone sznury i trzy rzędy chwostów po obu stronach tarczy mówią 
o przywiązaniu i opiece Bożej nad posłanym uczniem i pasterzem. Poniżej tarczy 
herbowej na poziomej wstędze zapisana została dewiza biskupiego posługiwania: 
Verba vitae aeternae habes - Ty masz słowa życia wiecznego. Są to słowa z Ewange-
lii według św. Jana (J 6, 68), które św. Piotr kieruje do Chrystusa po tym, jak wielu 
uczniów od Niego odeszło, nie potrafiąc zrozumieć jego trudnej mowy. Równocześnie 
dewiza ta jest kluczem do interpretacji samego godła oraz zawartych w nim symboli 
charakteryzujących drogę kapłańskiej posługi Ojca biskupa. Tarcza herbowa składa się 
czterech pól dzielonych krzyżem w skos. Górne środkowe pole, będące jednocześnie 
centrum zarówno pionowego jak i poziomego układu heraldycznego wyznacza trójkąt 
równoramienny, w który wpisany został chrystogram, utworzony przez dwie greckie 
litery - X (chi) i P (rho) - oznaczające mesjański tytułu Jezusa Chrystusa. Pionowy układ 
heraldyczny wraz z chrystogramem tworzy pole dolne, w którym znajduje się zielona 
podstawa (nawiązanie do herbu Korycina, rodzinnej parafii Ojca biskupa)34, obrazująca 
początek ziemskiej drogi życia biskupa: Chrzest Święty oraz odpowiedź na głos powo-
łania; a także palma - symbol Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika, obrazująca 
rozwój dalszej drogi duchowej, którą kształtowała reguła i duchowość paulińska35 . 
Drogę tę wieńczy Chrystus, jako centrum życia duchowego człowieka i jego ostateczny 
cel. W poziomym układzie heraldycznym w dwu symetrycznie rozmieszczonych polach 
znajdują się kolejno litery: M oraz J. Inicjał M w lewym polu tarczy herbowej oznacza 
Matkę Syna Bożego. Nad inicjałem M znajduje się korona, jako odniesienie do Królo-
wej Polski. Formę korony stanowią stylizowane lilie, na wzór tych, jakie widnieją na 
płaszczu Maryi Jasnogórskiej. Litera J oraz lilia w prawym polu, to nawiązanie do osoby  
św. Józefa. Lilia jest symbolem nieskazitelności i posłuszeństwa, a w ikonografii chrze-
ścijańskiej przypisywana jest właśnie św. Józefowi, patronowi diecezji kaliskiej. W polu 
tarczy herbowej dominują dwie barwy: biała oraz niebieska. Biel wyobraża doskonałą 
czystość, zwycięstwo i wieczną chwałę. O bieli, jako kolorze uwielbienia mówi też 
Apokalipsa św. Jana (por. Ap,19,7-9; 19,11-14).W sposób szczególny podkreśla ona 
tutaj niewinność Matki Bożej oraz czystość św. Józefa. Błękit, to kolor firmamentu, jest 
on symbolem trwania, stałości i wierności. Jest to również kolor wyróżniający Matkę 

34  Herb przedstawia w polu czerwonym zaćwieczony na zielonym pagórku srebrny krzyż 
łaciński, okolony u podstawy złotą koroną o pięciu fleuronach: trzech w kształcie lilii, dwóch 
stylizowanych w motyw koniczyny. Str. internetowa gminy: http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.
pl/ (29.08.2014)

35  W klasztorze na Jasnej Górze, na każdym kroku widnieje herb zakonu, nawiązujący do 
życia św. Pawła Eremity: w srebrnym polu zielona palma, która dostarczała pustelnikowi owoców 
i liści na szatę, na jej szczycie posłany przez Boga czarny kruk przynoszący w dziobie chleb oraz 
wsparte o nią z obu stron dwa złote lwy, z którymi święty żył w przyjaźni i które wygrzebały mu grób. 
G. Zamagni, Il valore del simbolo. Stemmi, simboli, insegne e imprese degli Ordini religiosi, delle 
Congregazioni e degli altri Istituti di Perfezione, Cesena 2003, s. 45-47; T. Gömbös, A szerzetes és 
lovagrendek címerei és viseletei, az evangélikus és a református egyházak jelképei, Budapest 1993, 
s. 83-94; W. Kolak, J. Marecki, Leksykon godeł zakonnych, Łódź 1994, s. 78.

Paweł Dudziński – Refleksje nad heraldyką kościelną – herby biskupów kaliskich



58 Artykuły

Chrystusa jako Królową nieba i ziemi. Zestawienie obu barw, białej i niebieskiej, jest 
znakiem oddania się Niepokalanej Matce Odkupiciela człowieka36 .

Konkluzje
Jak łatwo wywnioskować, niebagatelny wpływ na kształt heraldyki kościelnej 

mają procedury przyjmowania herbu. Biskupi nominaci po oficjalnym ogłoszeniu przez 
papieża swojego nazwiska, ustalają z przedstawicielami kurii diecezjalnej, a w przy-
padku hierarchów spoza diecezji, także z duchowieństwem diecezji macierzystej, przy-
gotowanie uroczystej konsekracji i ingresu biskupiego. W atmosferze gorączkowych 
przygotowań, to oni najczęściej wskazują biskupowi nominatowi obszary kompetencji, 
bądź fachowość osób, których działania mogłyby okazać się pomocne przy stworzeniu 
wizerunku herbowego. Inicjatywa biskupa sprowadza się zazwyczaj do sformułowa-
nia wizji posługi duszpasterskiej i obranej dewizy, nazywanej często zawołaniem37 . 
W momencie zaistnienia konieczności opracowania herbu dla biskupa nominata nie ma 
już specjalnie dużo czasu. O skali trudności piętrzących się przed projektantem pisał 
twórca herbu Jana Pawła II – Bruno Heim: … jest mało czasu na dyskusje w kwestiach 
heraldycznych i rzeczy muszą być realizowane w wielkim pośpiechu. Wszystko jest 
ustalane telefonicznie i wszystkie utensylia, jak pieczęć, ryte i wielobarwne nagłówki 
do listów urzędowych, do papieru listowego muszą być gotowe natychmiast. Normalnie 
podobne przygotowania trwają sześć do ośmiu tygodni. Ktoś, kto nigdy nie miał do 
czynienia z rzeczami tego rodzaju, nie może sobie wyobrazić ile delikatności i precyzji 
wymaga praca przy ręcznie robionych pieczęciach, które podlegają zniszczeniu podczas 
bicia i tłoczenia... Dlatego projektant musi pracować bardzo szybko, ażeby dać rytowni-
kowi i drukarzowi możliwie jak najwięcej czasu. W konsekwencji dyskusje nad herbem 
przebiegają bardzo szybko i nie ma czasu na zmiany38 . 

Dla przykładu - analogiczne prace brytyjskiego urzędu heraldycznego trwają ok. 
trzech miesięcy, zaś herb jest zatwierdzany już po intronizacji biskupa.

We współczesnych polskich realiach, przede wszystkim brakuje świadomości, 
że opracowanie herbu wymaga przestrzegania zasad heraldycznych i jest wyrazem 
sztuki mającej skonkretyzowane reguły twórcze. Herby polskiego episkopatu, często 
w sposób niezamierzony, za pomocą figur geometrycznych i podziałów tarczy nieudolnie 
odwzorowują obce systemy heraldyczne: niemiecki, angielski, włoski, francuski. Brak 
kompetentnych osób zajmujących się heraldyką prowadzi do dość swobodnego trakto-
wania tego tematu39. Niedostatek specjalistów zajmujących się naukami pomocniczymi 

36  Za: Święcenia Biskupie Ojca Łukasza Buzuna OSPPE Biskupa Pomocniczego Diecezji 
Kaliskiej. Częstochowa - Jasna Góra, 16 siepnia 2014, s.74-75, Str. internetowa klasztoru: http://
www.jasnagora.com/wydarzenieDuze.php?ID=8810 (29.08.2014)

37  Por.: P. Wolnicki, Dyferencje w przedstawianiu herbów biskupów częstochowskich, [w:] 
Symbolika w heraldyce kościelnej, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2010, s. 127.

38  B. B. Heim, Heraldry…, s. 158 n.
39  Por.: P. Wolnicki, Tradycje heraldyczne biskupstwa częstochowskiego, „Ziemia Często-

chowska” 2004, nr 31, s. 77.
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historii, w tym heraldyką skutkuje zleceniami opracowania herbów artystom plastykom 
związanym zawodowo ze sztuką kościelną i najczęściej osobom głęboko wierzącym, 
często duchownym po studiach specjalistycznych z historii czy historii sztuki. Nie 
zawsze wynieśli oni jednak z wykształcenia uniwersyteckiego znajomość reguł heral-
dycznych. Tym samym brakuje kompetentnych osób służących praktyczną sugestią 
i fachową radą w zakresie zasad heraldycznych stosowanych w Kościele. Wprawdzie 
księża po studiach specjalistycznych z zakresu nauk historycznych posiadają ogólną 
wiedzę z tej dziedziny. Jednak po powrocie do diecezji, poświęcając się różnym funk-
cjom w Kościele partykularnym w niewielkim stopniu wykazującym zapotrzebowanie 
na ich zdobyte doświadczenie, nie mają możliwości rozwijania nabytych umiejętności. 
Ponieważ biegłość w naukach pomocniczych historii, z wyjątkiem archiwistyki, nie 
jest przedmiotem oczekiwań stosownych gremiów, heraldyka zarówno praktyczna, jak 
i teoretyczna zdaje się ulegać zdeprecjonowaniu jako anachronizm i kłopotliwy relikt 
przeszłości40. Bez odzewu nadal pozostają kwestie konwencji współczesnej heraldyki 
kościelnej, by była prosta a jej komunikat czytelny. Jeżeli nadal herb jako znak ma 
pełnić funkcję rozpoznawczą, to w jakim stopniu wydarzenia o wymiarze powszechnym 
mogą kształtować herb osobisty. Na ile czy w jakim wymiarze wydarzenia czy przeżycia 
osobiste mogą mieć odzwierciedlenie w symbolice godeł herbowych? Obydwie sytuacje 
stwarzają trudności interpretacyjne herbu kościelnego i w większości wypadków tylko 
osobiste wyjaśnienie właściciela herbu daje prawidłową odpowiedź, choć i tu pojawiają 
się niekonsekwencje. Wydaje się zatem, by wypełnić treścią zalecenia Kościoła co do 
prostoty i czytelności herbów osób duchownych, musi nastąpić współpraca tychże 
duchownych z osobami zajmującymi się heraldyką w sposób naukowy41 .

40  Por.: P. Wolnicki, Dyferencje…, s . 128 .
41  Zob.: I. Makarczyk, Współczesna heraldyka kościelna na przykładzie rządców diecezji 

Metropolii Warmińskiej, [w:] Polska heraldyka kościelna – tradycja i współczesność, red. P. Dudziń-
ski, K. Łatak, Kraków 2007, s. 45n.
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HERBY BISKUPÓW  KALISKICH

BISKUP STANISŁAW NAPIERAŁA

Rys. 4. Herb bpa S. Napierały jako ordy-
nariusza diecezji kaliskiej

Rys. 5. Obraz św. Stanisława w ołtarzu głównym po-
znańskiej fary

IKONOGRAFIA

Rys. 1-3. Herby biskupa S. Napierały jako biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej – 1-2 
z publikacji autorstwa B. Rodziewicza, 3 – z publikacji K. Prokopa.
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BISKUP EDWARD JANIAK

Rys. 6. Herb bpa Edwarda Janiaka jako biskupa 
pomocniczego archidiecezji wrocławskiej

Rys. 7. Herb bpa Edwarda Janiaka wg publi-
kacji K. Prokopa

Rys. 8. Herb bpa E. Janiaka jako ordynariusza 
diecezji kaliskiej

Rys. 9. Herb bpa E. Janiaka z prezbite-
rium w katedrze
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BISKUP TEOFIL WILSKI

Rys. 10-11. Herby bpa Teofila Wilskiego – biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej

Rys. 12. Herb bpa Teofila Wilskiego wg publi-
kacji K. Prokopa

Rys. 13. Obraz Rodzącego się Kościoła z pa-
rafii bł. Radzima Gaudentego w Gnieźnie
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BISKUP ŁUKASZ BUZUN

Rys. 14. Herb biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej 
– Łukasza Buzuna
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REFLEKSJE NAD HERALDYKĄ KOŚCIELNĄ – HERBY BISKUPÓW KALISKICH

Powyższy artykuł jest próbą refleksji nad heraldyką kościelną, a punktem wyjścia stały się  
tu herby biskupów kaliskich. Ponieważ diecezja kaliska jest stosunkowo młodym bytem ad-
ministracji kościelnej, stąd materiał analizowany nie jest zbyt obszerny, jednakże obejmuje 
herby biskupów ordynariuszy, jak i biskupów pomocniczych. Wychodząc od dziejów herbów 
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biskupich, poprzez podstawy prawne (szczególnie wynikające z prawa kanonicznego) omówione 
zostały okoliczności opracowania herbów biskupów kaliskich i ich symbolika. Zwrócono także 
uwagę na odstępstwa o zasad heraldycznych, które pojawiły się w analizowanych symbolach 
hierarchów kaliskich.

REFLEXIONS ON THE CHURCH HERALDRY – BISHOPS’ OF KALISZ COATS  
OF ARMS

The above article is a reflection on the church heraldry and the bishops’ of Kalisz coats of arms 
were set as the starting point. As the Diocese of Kalisz is a relatively recent entity of the church 
administration, therefore the analysed material is not extensive, however it comprises diocesian 
and auxiliary bishops’ coats of arms. The article begins with the history of the bishops’ coats 
of arms, subsequently determines their legal basis (in particular regulations resulting from the 
canon law) and finally describes the circumstances in which the coats of arms were created  
as well as their symbolism. The author also focused on deviations from the heraldic principles, 
present in the analysed symbols of Kalisz hierarchs.



WOJCIECH TUTAK
Komisja Heraldyczna

27. PUŁK UŁANÓW IM. STEFANA BATOREGO I JEGO SYMBOLE

Odradzająca się Polska, formalnie powstała jako niepodległe państwo 11 listopada 
1918 r. Był to początek długiego procesu walk o ostateczny kształt terytorialny państwa 
zapoczątkowany już 1 września 1918 r. walkami polsko-ukraińskimi we Lwowie. 
Powstające od listopada 1918 r. jednostki Wojska Polskiego zjednoczyły w swoich 
szeregach istniejące już, jak i tworzone pośpiesznie oddziały wojskowe, różniące się na 
tym etapie organizacją, uzbrojeniem, umundurowaniem czy też wyposażeniem. Charak-
ter prowadzonych działań wojennych oraz możliwości ekonomiczne kraju sprawiły, że 
w pierwszej kolejności przystąpiono do formowania wyłącznie wojsk lądowych. Siły 
lądowe były głównym trzonem powstającego Wojska Polskiego, a żywiołowy charakter 
tego procesu powodował, że powstające oddziały i grupy taktyczne kierowane były od 
razu na front. Brak było jednolitych wyższych struktur organizacyjnych i jednolitej 
myśli strategicznej. Dowództwo nad odradzającym się Wojskiem Polskim objął Józef 
Piłsudski, mianowany Naczelnikiem Państwa1 .

Przystąpiono przy pomocy Sztabu Naczelnego do intensywnej rozbudowy Wojska 
Polskiego. Oddziały formowano samorzutnie tam gdzie znajdowały skupiska kadry 
dowódczej. Ten pierwszy okres organizacji Wojska Polskiego trwał od jesieni 1918 r. 
do kwietnia 1919 r., i opierał się na zaciągu ochotniczym, co stanowiło główną prze-
szkodę w szybkim rozwoju liczebnym Wojska Polskiego. W okresie tym ochotniczy 
zaciąg do wojska oparto na byłych żołnierzach Legionów Polskich, Polskiej Organizacji 
Wojskowej, Polskiej Siły Zbrojnej oraz żołnierzach ze zdemobilizowanych w Rosji 
korpusów polskich. Powstało wtedy 9 pułków piechoty legionowej oraz podjęto wysi-
łek organizacyjny w utworzeniu 10 dywizji piechoty i jednej brygady górskiej2 . Od 
listopada 1918 r. podjęto próby utworzenia kawaleryjskich związków taktycznych, 
w miejsce dotychczasowych licznych pododdziałów jazdy, najczęściej o liczebności 
szwadronu lub dywizjonu. 

Historia pułku
Od połowy 1920 r., w związku ze złą sytuacją na froncie polsko-rosyjskim, zaczęto 

organizować liczne oddziały ochotnicze oraz rezerwowe. Istniejące pułki miały wysta-

1  22 listopada 1918 r. ukazał się dekret polskiego rządu, przekazujący J. Piłsudskiemu 
władzę jako tymczasowemu Naczelnikowi Państwa – aż do zwołania sejmu ustawodawczego.

2  L. Wyszczelski, Wojsko Polskie w latach 1918-1921, Warszawa 2006, s. 6 – 69.
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wić dodatkowe pułki rezerwowe (z batalionów zapasowych poszczególnych pułków). 
Nosiły one numer batalionu zapasowego danego pułku, który go formował powięk-
szony o liczbę 100. Nowo zaś formowane pułki ochotnicze otrzymywały numerację 
powiększoną o liczbę 200.

Z inicjatywy porucznika Stefana Steinhagena, służącego w sztabie Sekcji Jazdy 
MSWoj., podjęto decyzję aby wykorzystując szwadron zapasowy 3. Pułku Ułanów 
stacjonujący w Kaliszu zorganizować na jego bazie Pułk Ochotniczy – 203. Rozkaz 
wydano 28 lipca 1920 roku, wyznaczając rotmistrza Adama Kazimierza Bogorię-Za-
krzewskiego (1892-1958) (dotychczasowego zastępcę dowódcy 14. Pułku Ułanów Jało-
wieckich) na dowódcę nowego pułku. Funkcję tę pełnił od 29 lipca do 2 sierpnia 1920 r. 
Do nowo formowanego pułku obok szwadronu zapasowego 3. p. u., w wyniku odezwy 
mobilizacyjnej, włączono różne istniejące już oddziały ochotnicze, w tym; szwadron 
ochotników z Kalisza i okolicy miasta ppor. Stefana Leskiego, szwadron ochotniczy 
z Łęczycy por. Zygmunta Płacheckiego oraz ochotniczy pluton z Sieradza pod dowódz-
twem por. Antoniego Romera. Pozostałymi ochotnikami była głównie młodzież szkolna, 
ziemianie oraz inteligencja z bliższej i dalszej okolicy Kalisza, Łęczycy i Sieradza. 
Ochotnicy zgłaszali się również z dalszych części kraju; z płockiego, włocławskiego 
oraz miasta Łodzi. Kadra oficerska składała się głównie z pułku macierzystego – 12 
oficerów, oraz innych formacji jazdy polskiej – 15 oficerów.

Wszyscy ci ochotnicy zostali zebrani w sześciu wsiach3 w okolicach Kalisza, 
a wyznaczony termin gotowości pułku – 2 sierpnia został dotrzymany. W dniu tym 
nowo powstały pułk objął mjr (późniejszy generał WP) Zygmunt Podhorski (1891- 
-1960), który przyjął przysięgę od 27 oficerów i 716 ułanów.

Dowódcą 1. Szwadronu został por. Włodzimierz Lizoń,
1. – por. Wincenty Koziełł-Poklewski,
2. – ppor. Zygmunt Falken-Płachecki,
3. – por. Józef Taube,

Szwadron ckm – ppor. Stefan Leski
Pułk w chwili sformowania dysponował 652 końmi, w tym prawie połowę stano-

wiły konie prywatne ochotników, wyposażony został w dostateczną ilość szabli i lanc. 
Niedostatek dotyczył broni palnej oraz odpowiedniej amunicji. Karabiny, którymi 
dysponował były karabinami angielskimi i to przeznaczonymi dla piechoty. Początkowo 
barwy pułku były identyczne jak pułku macierzystego tj. 3.p.uł. – biało-żółte.

Tabory pułkowe formowano w trakcie transportu na front oraz w trakcie walk, ale 
ze wzglądu na dynamikę walk i częste zmiany miejsca postoju zostały one wycofane 
pod Modlin a pułk walczył bez nich.

Czwartego (4) sierpnia 1920 r. pułk został załadowany do trzech transportów 
kolejowych w Kaliszu i skierowany, początkowo przez Łódź, w kierunku Warszawy. 
Ze względu na ciężką sytuację na froncie północnym pułk przekierowany został do 
Ciechanowa gdzie został wyładowany i już tego samego dnia – 7 sierpnia, wziął udział 

3  Zelesków, Goliszew, Gazawa, Tykadłów, Ilno, Zborów.
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w natarciu na Przasnysz, zajęty przez wojska 4. Armii Czerwonej i Korpus Konny Gaja 
Chana. 9 sierpnia 203. p. uł. włączony został do VIII Brygady Jazdy gen. Aleksandra 
Karnickiego (1869-1942) przy 5. Armii. 

203. ochotniczy pułk ułanów, wraz z całą IX. Brygadą, transportem kolejowym 
5 września został przewieziony przez Lublin do Chełma. Dzień później zakwaterowano 
go w miejscowości Kamień (10 km na południowy-wschód od Chełma) a następnie 
w Czernuszynie. Stan pułku wynosił na początku września 1920 r. 545 żołnierzy. 
8 października, kiedy wszedł w życie rozejm polsko-rosyjski, pułk stacjonował 
w Kijance, Dolsku i Mogilnie czyli obsadzał część późniejszej linii demarkacyjnej 
rozdzielającej obie wojujące strony. 

12 października ogłoszono zawieszenie broni, 18 marca 1921 r. podpisany został 
w Rydze traktat pokojowy i zwycięskie zakończenie wojny polsko-rosyjskiej (bolsze-
wickiej). Rozpoczął się ostatni okres procesu formowania Wojska Polskiego, który trwał 
od jesieni 1920 do lata 1921 r., polegający na masowej demobilizacji i likwidacji grup 
operacyjnych, dywizji i pułków. 

Służbę na linii demarkacyjnej pułk pełnił do lutego 1921 r. W okresie tym odnoto-
wywano liczne utarczki z placówkami sowieckimi, które podeszły, od wschodu. Czas ten 
również wykorzystywano do zmian personalnych, zwalniano licznych ochotników. Do 
pułku przybyły też z Kalisza dwie panie – Wyganowska i Piwnicka z cyklem wykładów 
oświatowych dla żołnierzy. W marcu 1921 r., 203. ochotniczy pułk ułański dołączono 
do regularnych pułków ułańskich. Do dotychczasowych 21 pułków dołączono jeszcze 
6 nowych, sformowanych z rezerwowych lub ochotniczych jednostek wyróżniających się 
w całej kampanii 1920 r. Wśród nich znalazł się nasz pułk. Otrzymał on kolejny numer 
27, i od tej pory występował jako 27. Pułk Ułanów Ciechanowskich (nazwa nieoficjalna, 
nigdy nie zatwierdzona4). Inną nieoficjalną nazwą było, po przeniesieniu do Nieświeża, 
miano 27. Pułku Ułanów Nieświeskich, te dwie nieoficjalne nazwy były jedynie w użyciu 
potocznym pomimo starań o rozszerzenie nazwy pułku. Święto pułkowe początkowo, 
od 1922 do 1934 roku, obchodzono 8 sierpnia, następnie przeniesiono je na 27 lipca 
(dzień wydania rozkazu o formowaniu pułku w 1920 r.)5 W tym samym czasie zmienione 
zostały barwy proporczyków pułku, do dotychczasowych tradycyjnych barw swojego 
protoplasty – 3. p. uł, żółto-białych, dodano środkiem biegnącą żyłkę biało-granatową. 
Pozostawiono żółte otoki rogatywek.

Po zakończeniu służby osłonowej na linii demarkacyjnej, którą po marcu tegoż roku 
przekształcono w granicę państwową, pułk pełnił służbę do 12 lutego 1921 r. W dniu tym 
z Kowla eszelonami kolejowymi przetransportowano pułk do Konina, skąd 18 lutego 
skierowano go do Włocławka, który stał się pierwszym pokojowym garnizonem pułku. 
W mieście tym zakwaterowano szwadron techniczny i pluton sztabowy. Sztab jednostki 

4  Nazwa od pierwszej bitwy i szarży w dn. 8.08.1920 r. pod Przedwojewem k/Ciecha-
nowa. 

5  Było to podyktowane przyczynami praktycznymi, w lipcu pułk przebywał jeszcze w garni-
zonie, w sierpniu i wrześniu przebywał na manewrach Nowogródzkiej Brygady Kawalerii poza 
Nieświeżem. 

Wojciech Tutak – 27.  Pułk Ułanów im. Stefana Batorego i jego symbole
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ze szwadronem karabinów maszynowych stanął w Brześciu Kujawskim, poszczególne 
szwadrony; – 1. w Paulinie, 2. w Pikutkowie, 3. w Brześciu Starym, 4. w Mochnaczu. 
Po zmianie garnizonu z dniem 1 marca 1920 r., w związku z odejściem mjr Adama 
Zakrzewskiego do Grudziądza, dowództwo pułku przejmuję mjr (ppłk) Jan Reliszko6, 
dotychczasowy dowódca 3. szwadronu Jednakże pobyt na tych terenach nie trwał długo 
albowiem już w dniach 15-19 sierpnia 1921 r. Pułk został skierowany do Nieświeża7 
w woj. nowogródzkim.

27. Pułk Ułanów im. Króla Stefana Batorego brał również udział w kampanii 
wrześniowej. Wraz z jedną baterią z 9. DAK obsadził wschodni odcinek ugrupowania 
Brygady, od Zakrzewa (6 km na południe od Działdowa) do Nowego Dworu (10 km na 
zachód od Działdowa), wzdłuż Działdówki i górnego odcinka Wkry. Odcinek ten pułk 
obsadził 9 lipca i przystąpił do prac fortyfikacyjnych; kopania okopów, budowy schro-
nów, stawiania zasieków z drutu kolczastego i zaminowywania podejść do stanowisk 
obronnych. Na wysokości wsi Nowy Dwór wykonano spiętrzenie na rzece, zalewając 
okoliczne łąki. Pod koniec sierpnia zajęto stanowiska obronne. Główne uderzenie 
niemieckie, w tym rejonie, wyszło 1 września w kierunku na Mławę, bronioną przez 
20. Dywizję Piechoty. 

26 września, w godzinach wieczornych, czoło Brygady, na czele której maszerował 
25. p.uł., po przekroczeniu szosy i linii kolejowej Przemyśl – Lwów zostało zaatakowane 
przez oddziały (z 99. DStrzel.) Armii Czerwonej pod miejscowością Chliple. Polska 
awangarda związała walką oddziały radzieckie, pozostałe pułki Brygady wykonują 
manewr okrążający, uderzając na leżącą na zachód miejscowość Władypol. W trakcie 
manewrów zmieniających kierunek marszu dochodzi do zamieszania wśród polskich 
oddziałów, co przekłada się na konflikt pomiędzy dowódcą 27. p.uł. – płk L. Schweit-
zerem a z-cą Brygady płk K. Żelisławskim, który zarzuca płk L. Schweitzerowi zbytnią 

6  Jan Reliszko z 13. dywizji Kawalerii (rosyjskiej). Urodzony w 1886 r., Dowódca podod-
działu wchodzącego w skład macierzystego 3. p.uł w 1918 r. Podczas wojny polsko-bolszewickiej 
dowodził od 1 września do 18 października kombinowanym Pułkiem Jazdy. Dowódca 27. p.uł. 
od 1921 do maja 1927 r., w stan spoczynku przeniesiony z dniem 31 grudnia 1929 r. Data śmierci 
nieznana. 

7  Miasto powiatowe w woj. nowogródzkim, położone nad rzeką Uszą. Jako osada ruska 
znalazła się na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego. Od 1513 do 1939 r. właścicielami miasta 
byli Radziwiłłowie, którzy w 1580 r. nadali osadzie prawa miejskie, magdeburskie i uczynili miasto 
ośrodkiem utworzonej w 1586 r. Ordynacji. Radziwiłłowie wznieśli na wyspie jeziora zamek oraz 
ufundowali klasztory: Benedyktynek (1596), Bernardynów (1598) i Jezuitów (1599). W mieście 
zachował się zamek, ratusz (1596), Brama Słucka (XVII w.) oraz liczne kamienicę z XVII i XVIII, 
zabudowania klasztorne. Przed 1939 r. zamieszkałe przez 7.600 mieszkańców. Powierzchnia 
ogólna 27,5 km2 , należące do diecezji pińskiej z dwoma kościołami rzymskokatolickimi, cerkwią 
prawosławną, żydowskie domy modlitewne. Szkolnictwo – państwowe i prywatne oraz zawodowe. 
Połączenia autobusowe z Kleckiem, Stołopcami i Baranowiczami. Stacja kolejowa w odległości  
14 km w Horodzieji na linii Baranowicze – Stołpce. W latach 1939-1941 przeprowadzono masową 
deportację Polaków na Syberię, w 1941 r. Niemcy przeprowadzili eksterminację ludności żydowskiej. 
Obecnie miasto leży na terytorium Białorusi i liczy sobie ponad 14 tys. ludności. 
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ostrożność w działaniu, co miało rzekomo, narażać Brygadę na niebezpieczeństwo 
rozbicia. Scysja kończy się odwołaniem dowódcy 26. p.uł. z dotychczas pełnionej funkcji 
i przeniesieniem go do sztabu GO Kawalerii. Dowódcą 26. p.uł. został dotychczasowy 
zastępca mjr Stanisław Hejnach. 

Do niewielkiej grupy ocalałych z pogromu ułanów z 27. p.uł. (kolumna rannych 
wraz z taborami), dołączyło następnego dnia (28 września) wielu innych rozproszonych 
żołnierzy. Łącznie zebrało się 61 osób, w tym – 24 z 27. p.uł., – 12 z 1.pszwol., – 11 
z 26. p.uł, – 14 z innych jednostek, w tym obsługa taborów, kucharze, etc. Dowodził 
ppor. W. Szypnicki (ppor. T. Wilk w międzyczasie został zatrzymany przez Rosjan, 
skąd trafił do obozu w Starobielsku, rozstrzelany w 1940 r., pochowany na Cmentarzu 
Wojennym w Charkowie), który skierował swój oddział ponownie na północ. Oddział 
prowadził miejscowy gajowy, znający okoliczne lasy.

W listopadzie nawiązano kontakt z powstającą w kraju konspiracją. Na początku 
grudnia 1939 r. oddział jako „Jastrzębie Września” złożył przysięgę Komendantowi 
Tajnej Armii Polskiej8 mjr Janowi Henrykowi Włodarkiewiczowi (nota bene oficerowi, 
w latach 1925-1935, 27. p.uł. W 1939 r. Dowódcy Szwadronu Kawalerii Dywizyjnej 
41. Rez. DP). 

Oddział zimą 1939/1940 r. sprzedał posiadane konie a pieniądze przeznaczył na 
wyżywienie i zakup cywilnej odzieży. W lutym 1940 r. oddział włączono w struktury 
Związku Walki Zbrojnej (w lutym 1942 przemianowany na Armię Krajową). Po tragicz-
nych losach oddziału mjr Hubala i związanych z tym represjach na ludności cywilnej, 
w maju 1940 roku Oddział Partyzancki „Jastrzębi Września” rozwiązano. Część dotych-
czasowych członków oddziału przeszła do konspiracji w Kieleckiem, większość jednak 
ponownie przekradło się przez granicę demarkacyjną niemiecko-rosyjską powracając 
na Kresy do swoich domów i włączając się do konspiracji.

Tym samym zakończona została epopeja 27. Pułku Ułanów Imienia Króla Stefana 
Batorego, jednego z najwaleczniejszych pułków kawaleryjskich II Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Podjęta była jeszcze jedna próba reaktywowania 27. pułku ułanów w Armii Krajo-
wej, co nastąpiło w czerwcu 1942 r. – jako oddziału konnego ppor. W. Pełczyńskiego. 
Pułk był Oddziałem Rozpoznawczym Zgrupowania Stołopce (78. pp.) w okolicach 
Iwieńca, następnie działał w Puszczy Nalibockiej k/Baranowicz, wycofał się pod 
dowództwem rtm. Zdzisława Nurkiewicza9 przed zbliżającym frontem na Zachód 
w 1944 r., przez Białostockie dotarł do Puszczy Kampinoskiej, rozbity został pod 

8  Ppłk. Jan Henryk Włodarkiewicz (1900 – 1942, ps. Linowski, Trompczyński, Drawicz, 
Damian). W listopadzie 1918 r. wstąpił do WP. Od 1935 r. służył w Oddziale II Sztabu Głównego 
(Dywersja pozafrontowa). W listopadzie 1939 wraz z legendarnym Witoldem Pileckim założył 
„Tajną Armię Polską”, jedną z podziemnych organizacji, które utworzyły „Konfederację Narodu”. 
W 1940 staje na czele „Wachlarza”, w 1941 r. wszystkie te organizację włączono do „Związku Walki 
Zbrojnej”. Zmarł we Lwowie, przyczyny i szczegóły jego śmierci nie zostały wyjaśnione.

9  Rotmistrz Zdzisław Nurkiewicz (1901-1980), w stopniu chorążego był szefem 2. szwa-
dronu. Brał udział w walkach 27.p.ul. w 1939 roku. Dowódca odtworzonego w AK dywizjonu (dwa 
szwadrony) kawalerii jako 27.p.uł.
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72 Artykuły

Jaktorowem 29 września 1944 r., przetrwała grupa ok. 300 ludzi w okolicach Lasów 
Spalskich i Piotrkowa Trybunalskiego10, do stycznia 1945 r., kiedy oddział, wraz z Armią 
Krajową, został rozwiązany.

Symbole pułkowe
Do szeroko pojętnej „barwy” pułków kawalerii, noszonych na mundurach i będą-

cej istotnym wyróżnikiem, obok proporczyków, otoków czapek należały jeszcze cyfry 
pułkowe i monogramy szefów pułków (na naramiennikach) oraz emblematy pułkowe 
czy oddziałowe umieszczane na proporczykach, na kołnierzach mundurów i płaszczy, 
odznaki honorowe naramienne i oznaki rozpoznawcze naramienne. Dodatkowym 
charakterystycznym elementem tradycji i zwyczajów oddziałów kawalerii były też 
odznaki pułkowe. Noszone były one na lewej górnej kieszeni kurtki mundurowej11 . 
Początki polskich odznak wojskowych związane są z tradycją w armiach państw 
ościennych. Pierwotnie odznaki te, w formie orła, akcentowały narodowy charakter 
polskich formacji w armii carskiej. Następnie zaczęto dodawać do nich inne indywi-
dualne elementy ozdobne, informacyjne np. numery pułków czy rodzaje broni. Tak 
komponowane odznaki wojskowe powstawały również w innych formacjach polskich 
na terenie Austrii, Niemiec czy Francji w okresie I wojny światowej. W latach 1918- 
-1921 pojawiła się w Wojsku Polskim swoista „moda” na tworzenie indywidualnych 
odznak wojskowych, które upamiętniały powstawanie różnych formacji wojskowych 
lub dokumentowały wydarzenia na różnych frontach. Żywiołowy ruch w tworzeniu 
różnego typu odznak, skłonił władze wojskowe II Rzeczypospolitej do nadania im 
formalnych ram dotyczących: projektowania, nadawania oraz noszenia odznak pamiąt-
kowych w Wojsku Polskim. Rozkaz nr 40 z 5 maja 1920 r., w sprawie rejestracji odznak 
zatwierdził wykaz odznak organizacji i oddziałów wojskowych. Od 1921 r. zatwierdzenie 
odznak pamiątkowych zaczęto ogłaszać w Dziennikach Rozkazów Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, w Referacie Orderów i Odznaczeń Gabinetu MSWojsk. rozpatrywano 
wnioski o zatwierdzenie odznak, zgłaszane przez pułki czy organizacje wojskowe. 
Do 1928 r. każdy oddział Wojska Polskiego opracował własny, osobny statut i regula-
min nadawania swojej odznaki pamiątkowej12. Ujednolicenie przepisów związanymi 
z odznakami pamiątkowymi ostatecznie unormowano w Rozkazie MSWojsk nr 10 
z 21 kwietnia 1928 r.

W roku 1921 r. została ustanowiona odznaka pamiątkowa przez grono byłych 
żołnierzy pułku. Odznaka ta nigdy nie była zatwierdzona przez władze wojskowe i była 
nadawana bez podstaw formalno-prawnych przez „Korporacje Ochotników Byłego 203 

10  Więcej na ten temat: J. Koszada, Grupa Kampinos. Partyzanckie Zgrupowanie Armii 
Krajowej walczące w Powstaniu Warszawskim., Warszawa 2007.

11  Odznaki pułkowe używane w WP, przysługiwały wszystkim żołnierzom pułku za wyjąt-
kowe zasługi lub w dowód wyjątkowego uznania. Odznaka pułkowa, po nazwie, barwie i sztandarze 
była jednym z najważniejszych elementów tradycji.

12  Z. Sawicki, A. Wielechowski, Odznaki Wojska Polskiego 1918-1945, Warszawa 2007.
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Pułku Ułanów”13. Odznaka wykonana była w dwóch wersjach; (1) o wymiarach 32 x 
32 mm oraz (2) 40 x 40 mm, w formie ukoronowanego orła o szeroko rozpostartych 
skrzydłach stojącego na pięciobocznej tarczy. W polu tarczy, w trzech wierszach, napis: 
PRO PATRIA // IN// PERICULO (Za ojczyznę w niebezpieczeństwie), z boków 
tarczy wychodzące z obu stron dwie gałązki wieńca laurowego, na piersi orła numer 
pułku – 203. Nad głową orła rodzaj falowanej tarczy z dzieloną datą: 19 // 4-VII // 20 
(nawiązujący do daty wyruszenia na front, powinno być //4-VIII//), po obu stronach 
napisu, wychodzące zza skrzydeł orła dwie lance z proporczykami żółto-białymi. Jedyne 
miejsca pokryte barwną emalią, cała odznaka wykonana była w tombaku, srebrzonym 
i oksydowanym. Rewers gładki.

Oficjalna odznaka pamiątkowa pułku (już 27. p.uł.), przyjęta została przez korpus 
oficerski w 1923 r. i nadawana była bez zatwierdzenia przez władze wojskowe. Wyobra-
żała stylizowanego srebrnego orła z zamkniętą koroną z szeroko rozpostartymi skrzy-
dłami. Na piersi orła tarcza w barwach pułku, w skos – żółto-biała z rozdzielająca je 
żyłką biało-granatową. Po obu stronach tarczy dzielona data: 19 // 20. Korona, data oraz 
oręż orła złocone. Wymiar odznaki 63 x 29 mm. Rewers gładki. Odznaka wykonywana 
zakładzie Józefa Chylińskiego w Warszawie.

Od 1926 r. zaczęto przyznawać odznakę nowego, zmodyfikowanego wzoru, była 
ona wraz z regulaminem, zatwierdzona przez Ministerstwo Spraw Wojskowych w 1926 
r. (Dziennik Rozkazów MSWojsk. nr 5, poz. 43 z 23 lutego1926). Była odznaką jedno-
częściową o zbliżonych wymiarach 62 x 35 jak poprzednia i nie odbiegała w koncepcji 
plastycznej od poprzedniczki. Zmiana dotyczyły umieszczenia daty: 1920, która znalazł 
się na piórach ogona, poniżej którego dodano półwieniec z liści dębowo-laurowych, 
który orzeł dzierżył w szponach. Liście dochodzą, po obu stronach, do skrzydeł. Tak 
jak w poprzedniej wersji korona, data, oręż orła oraz półwieniec były złocone. Odznaka 
wykonywano w zakładzie Stanisława Reisinga w Warszawie. Drugą wersją tej odznaki 
był wzór bez złoceń z innym (skromniejszym) wykonaniem gałązek laurowo-dębo-
wych. Wymiar i wykonawca bez zmian. Odznakę pamiątkową nadawano oficerom po 
dwuletniej, nieskazitelnej służbie, szeregowym po 20 miesiącach służby. Wręczano ją 
w dniu Święta Pułkowego. Do 1939 r. wręczono ją blisko 160 oficerom i około 3,6 tys. 
żołnierzom.

W roku 1928 grono oficerów pułku zamówiło nową nieformalną odznakę pamiąt-
kową pułku, zastępując nią pierwszą odznakę z 1921 r., b. ochotniczego pułku ułanów 
– 203. Zaprojektowana i wykonana została w formie krzyża składającego się z czterech 
złączonych proporców pułkowych, wycięciami skierowanymi na zewnątrz o wymiarach 

13  Korporacja byłego 203. p.uł powstała w maju 1921 r. z inicjatywy pierwszego dowódcy 
rtm. Adama Zakrzewskiego i ochotników pułku zwalnianych w pierwszej kolejności z jego szere-
gów. Statut Korporacji został zatwierdzony przez Ministra MSWojsk. Celem było podtrzymywanie 
łączności pomiędzy organizatorami pułku a kolejnymi rocznikami kontynuującymi jego tradycję 
w 27. p.uł. Było to pierwsze w Polsce, tego typu stowarzyszenie, którego prezesem został Tadeusz 
Marysiński. Skupiała w swoich szeregach ponadto wielu ziemian z Kaliskiego, Kutnowskiego 
i Włocławskiego. Wzniosła własnym kosztem pomnik ku czci poległych ułanów 203. p.uł przy 
kościele w Przedwojewem pod Ciechanowem.
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40 x 40 mm. Ramiona krzyża pokryte emalią w barwach żółto-białych, nawiązującą 
do barw protoplasty ochotniczego pułku ułanów jakim był – 3. p.uł. W środku krzyża 
srebrzony wieniec laurowy, w nim ażurowa liczba 203 (historyczny już numer pułku). 
Na ramionach krzyża napis: PRO PATRIA IN PERICULO. (Za ojczyznę w niebez-
pieczeństwie). Napis rozbity na części, czytany zgodnie z ruchem zegara. Ramię lewe, 
dla patrzącego – PRO, górne - PATRIA , prawe, dla patrzącego - IN, dolne w dwóch 
wierszach; PERI // CULO. Odznaka wykonywana była w srebrze lub tombaku srebrzo-
nym. Rewers gładki. Wykonawca – Stanisław Reising z Warszawy.

Głównym symbolem i wyróżnikiem każdego pułku (formacji) był sztandar. Insygnium 
to zostało ufundowane przez byłych ochotników pułku (203. Ochotniczego Pułku Ułanów) 
i społeczeństwo powiatu nieświeskiego. Wręczony został na pierwszym obchodzie Święta 
Pułkowego – 8 sierpnia 1922 r. w Nieświeżu przez Prezesa Koła Pułkowego – Tadeusza 
Marysińskiego (z Korporacji b. 203 Pułku Ułanów). Sztandar wykonano w Zakładzie 
Księży Marianów w Warszawie. Pułk w swojej historii dysponował jednym sztandarem.

Opis sztandaru, regulaminowy – obie strony płata jednakowe – na białej materii 
o wymiarach regulaminowych 65 x 65 cm, duży czerwony krzyż kawalerski, na stronie 
prawej w środku czerwonego krzyża kawalerskiego, w otoku wieńca laurowego Orzeł 
Biały, wzór 1919. W czterech narożnikach w pomniejszonych wieńcach, numer pułku: 
27. Strona lewa, w środku płata w trzech wierszach napis: HONOR//I//OJCZYZNA, 
w otoku wieńca. W czterech białych narożnikach umieszczono odśrodkowo kontury 
złotych tarcz, a w nich: narożnik I wizerunek Matki Boskiej w arkadowym oknie14, postać 
odwrócona dośrodkowo względem konturu tarczy. Narożnik II – Herb Nieświeża – w polu 
dzielonym w słup w prawej części pół orła czarnego15, w lewej naprzemianlegle żółto- 
niebiesko- czerwone wąskie pasy w skos. W narożniku III i IV w kontury tarcz wstawiono 
napisy i daty; III – w trzech wierszach: DLA 27//P. UŁANÓW//8.VIII.1922. W ostatnim 
narożniku w trzech wierszach: OD LUDNOŚCI//POWIATU//NIEŚWIESKIEGO . 
Na trzech ramionach krzyża (górny i dwa boczne) nazwy miejscowości i daty związane 
z historią pułku w 1920 r. Napisy na bocznych skrzydłach krzyża, umieszczono nietypowo, 
bo poziomo a nie równolegle do bocznych krawędzi płata. Na górnym ramieniu w trzech 
wierszach: SZARŻA POD CIECHANOWEM 8/VIII 1920 // KRASZEWEM 10/VIII 
1920 // SMARDZEWEM 17/VIII 1920. Zamiast powtarzać wyrazy „Szarża pod’ na 
sztandarze użyto w przy dwóch kolejnych miejscowościach znaków powtórkowych. Na 
lewym ramieniu krzyża: POD WOŁCZKIEM 15/IX/1920 (bój był de facto 12 września), 
na prawym: POD BEREZNEM 29/IX/1920

Płat obszyty na trzech krawędziach złotą frędzlą. Sztandar, przed kapitulacją 
i rozwiązaniem pułku, w okolicach Władypola, Sambora, 27 września 1939 r miał 
zabezpieczyć ppor. Mikołaj Kalino16 i st. wachm. Jan Nieczypurowicz17. Dalsze losy 

14  Kopia Matki Boskiej będącej w Bramie Słuckiej w Nieświeżu.
15  Orzeł ten powinien posiadać na piersi tarcze z herbem szlacheckim Trąby, jest to odmiana 

Radziwiłłowska herbu Trąby będącego herbem własnym zwanego Radziwiłł.
16  Dowódca 1.plutonu w 3. Szwadronie. Służył w 27.p.uł w latach 1938-1939 r. 
17  Szef plutonu łączności w Plutonie Łączności gdzie dowódcą był por. Aleksander Siebielec.
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sztandaru są nieznane i istnieje następująca alternatywa: ukryty jest nadal gdzieś na 
terenach Małopolski Wschodniej, albo został zniszczony lub przejęty przez Armię 
Czerwoną. Orzeł z grota znajduję się w prywatnych rękach w Lublinie, dokąd ponoć 
przewieziony został ze Lwowa. 

Na odtworzonej kopii sztandaru przez kombatantów pułku w 1990 r., na dolnym 
ramieniu krzyża umieszczono w czterech wierszach napisy: //POD MALISZEWEM 13/
IX 1939 // POD MORAŃCAMI 26/IX 1939//ZAGŁADA PUŁKU//POD BABICAMI 
27/IX 193918, nazw tych miejscowości i dat związanych z historią pułku w Kampanii 
Wrześniowej na sztandarze oryginalnym z 1922 r. nie było19. Ponadto na tej kopii sztan-
daru w tarczy III narożnika – czterech wierszach napisy: DLA 27//P. UŁANÓW//8.
VIII.1922//8.VIII.1930. Ostatniej daty na pierwowzorze nie było, również nie została 
ona zidentyfikowana. Na szarfie napisy z okresu okupacji 1943-1945. 

W 1936 r. pułk otrzymał imię honorowego szefostwa króla Stefana Batorego 
i obecną pełną nazwę (Dziennik Rozkazów MSWojsk. nr 15/36, poz. 185) – 27 Pułk 
Ułanów im. Króla Stefana Batorego. Przedwojenne Wojsko Polskie znało dwa rodzaje 
szefostwa; rzeczywiste i honorowe. Szefostwo rzeczywiste sprawowane przez osoby 
aktualnie żyjące i wyrażające na to zgodę. Honorowe – gdy szefem stawała się osoba 
historyczna, z którą pułk czuł się związany 20 .

Nadanie honorowego szefostwa było bardzo dużym wyróżnieniem dla pułku i powo-
dem do dumy. Wiązało się to z nawiązaniem bliższych kontaktów z 81. Pułkiem Strzelców 
Grodzieńskich z Grodna, mającego tego samego patrona. Między pułkami wymieniono 
pułkowe odznaki pamiątkowe. Uhonorowano nią również transatlantycki statek pasażerski 
m/s „Batory”. W roku następnym odznaki pamiątkowe pułku nadano kapitanowi – kpt. 
ż.w. Eustachemu Borkowskiemu jak również pozostałym oficerom statku. 

Nadanie pułkowi patrona pociągnęło za sobą zmiany na naramiennikach żołnier-
skich mundurów i płaszczy. Miast dotychczasowej liczby „27” umieszczano, od tej 
pory, stylizowane inicjały królewskie SB pod zamkniętą koroną królewską. Inicjały na 
naramiennikach oficerskich były haftowane średnim, srebrnym, bajorkiem, u szere-
gowców wycinane były z blachy.

18  Pułk będąc w składzie Nowogródzkiej Brygady Kawalerii walczy na trasie: Działdowo, 
Lidzbark Welski, Płock (5/6.IX.), Mińsk Mazowiecki. (13.IX.), Krasnobród (23.IX.), Huta Róża-
niecka (25.IX.), Morawce (26.IX.)/ okolice Jaworowa, Krakowca, w rejonie Medyki, Żurawicy/, 
kapituluję przed Rosjanami, jak cała Brygada w rejonie Władypola /Sambor/ [w] Rodowody Pułków 
Jazdy Polskiej 1914-1947, Londyn 1983, (praca zbiorowa), tom I, II.., s.234. 

19  Historia pułku opracowana głównie na podstawie: Księgi jazdy polskiej, praca zbiorowa, 
Warszawa 1938, L. Kukawski,, Oddziały kawalerii II Rzeczypospolitej, Grajewo 2004, J. Przemsza-
Zieliński, Wrześniowa księga chwały kawalerii Polskiej, Warszawa 1995, H. Smaczny, Księga 
kawalerii Polskiej, Warszawa 1989, Rodowody pułków jazdy Polskiej, praca zbiorowa, Londyn 1983, 
K. Satora, Opowieści wrześniowych sztandarów, Warszawa 1990, J. Jarząbkiewicz, G. Łukomski, 
Nowogródzka Brygada Kawalerii 1920-1939, Poznań 2000, K. Kowerko, 27. Pułk Ułanów imienia 
Króla Stefana Batorego 1920-1939, Pruszków 2005.

20  A. Smoliński, Szefostwa w Wojsku Polskim 1919-1939 oraz ich związek z polską i euro-
pejską tradycją wojskową, [w] Periodyk Pro Memoriał, nr 1 (18)/2008, s.25-33.
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IKONOGRAFIA

Rys. 1. Sztandar 27. Pułku Ułanów z roku 1922

Rys. 2. Kopia sztandaru z roku 1990 Rys. 3. Proporzec pułku
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Rys. 4. Nieformalna odznaka pułkowa z 1921 r 

Rys. 6. Oficjalna odznaka puł-
kowa z 1926 r. (wersja 2)

Rys. 5. Oficjalna odznaka puł-
kowa z 1923 r (wersja 1)



78 Artykuły

Rys. 7. Nieformalna odznaka pułkowa z 1928 r.

Rys. 8. Satyryczna pocztówka z przełomu 
1920/21 r. przedstawiająca ochotników 203 
pułku ułanów
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27. PUŁK UŁANÓW IM. STEFANA BATOREGO I JEGO SYMBOLE

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r, zaczęto tworzyć polską armię, poprzez 
organizację poszczególnych oddziałów różnych rodzajów wojsk. Było to szczególnie ważne 
w perspektywie konfliktu z Rosją radziecką. Jeden z pułków ułańskich powstał na przełomie 
lipca i sierpnia 1920 r. w Kaliszu. Był to 203 pułk ochotniczy, który niemal niezwłocznie został 
skierowany do walk na froncie wschodnim. W konsekwencji dalszych działań nadano mu nu-
mer 27 i szefostwo Stefana Batorego. Każdy zaś pułk posiadał swoje odznaki i sztandary, które 
stanowią przedmiot analizy poprzedzonej krótką historią pułku.

27TH UHLAN STEFAN BATORY REGIMENT AND ITS SYMBOLS

After Poland regained independence in 1918, the government started to organise troops of different 
kinds of armed forces. This seemed to be particularly important at the time of an approaching 
conflict with the Soviet Russia. One of the uhlan regiments was created in July-August 1920 in 
Kalisz. It was the 203th volunteer regiment, which was almost immediately sent to the eastern 
front. As a consequence of its further actions the regiment obtained the numer 27 and was named 
after Stefan Batory. The author shortly decribes the history of the regiment as well as provides 
an analysis of its symbols and standards.
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СИМВОЛИ КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО

Питання про символи Кам’янця-Подільського вже неодноразово ставали пред-
метом дослідження різних істориків. Особливий інтерес викликали печатки міста 
давнього періоду (до кінця ХVІІІ ст.). Першим 4 кам’янецькі печатки із зображен-
ням св. Юрія подав у своїй праці Віктор Віттиг1. Щоправда, це була публікація 
у формі каталога печаток різних міст, тому автор обмежився лише сфрагістич-
ними описами, без будь-якого аналізу геральдичного знака. Ці ж чотири печатки 
стали вже предметом дослідження у статті Романа Климкевича, який намагався 
точніше датувати час їхньої появи та відчитати втрачені фрагменти печаткових 
легенд2. Климкевич вважав, що герб і печатка мали б появитися після отримання 
Кам’янцем 1374 р. привілею на магдебурзьке право від князів Юрія та Олександра 
Коріатовичів. Також він вважав, що зображення св. Юрія було й територіальним 
гербом Поділля, яке на початку ХV ст. замінило золоте усміхнене сонце3. У нашій 
монографії про міську геральдику цитувався опис “герба, тобто печатки” з коро-
лівського привілею для міста за 1514 р.: „Pro insigni seu sigillo a predecessoribus 
nostris habeat imagine militia sancti Georgi armatum et draconem cuspide permentem 
sibi donatum…”4, хоча виглядає, що це було формальним наданням герба, оскільки 
Кам’янець, подібно як і Львів та Володимир, міг використовувати такий сюжет 
на своїх печатках ще до отримання цієї грамоти5 . 

Найбільш детальною проробкою теми була стаття Ярослава Дашкевича6 . 
Передовсім він потрактував Кам’янець як “місто трьох гербів” – магдебурзь-
кої юрисдикції (зі св. Юрієм), руської (зі св. Петром) та вірменської (з Божим 
ягням). Фактичним підтвердженням цієї тези є гравюра Кипріяна Томашевича 

1 W. Wittyg, Pieczęcie miast dawnej Polski, Kraków i Warszawa 1905, s. 103-104.
2 Р. О. Климкевич, Герби і печаті Кам’янця, “Записки Наукового товариства ім. 

Шевченка”, т. 177 (Збірник на пошану сімдесятиріччя народження Романа Смаль-Стоцького), 
Нью-Йорк, Париж, Сідней і Торонто 1963, с. 259–265.

3 Там само, с. 260–261.
4 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (далі – AGAD), Metryka Koronna, MK–28, 

k . 98 .
5 А. Б. Гречило, Українська міська геральдика, Київ і Львів 1998, с. 31–32.
6 Я. Р. Дашкевич, Кам’янець-Подільський XVI−XVIII ст.: місто трьох гербів. У: Міста 

та містечка в гербах, прапорах і печатках, під ред. А. Гречила, вип. 1, Львів 2003, с. 75–94. 
Передрук у: Я. Р. Дашкевич, Майстерня історика, Львів 2011, с. 325–337.
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1672 р. з видом міста і фортеці та поміщеними в кутку на картуші зображеннями 
герба Подільського воєводства в оточенні рисунків печаток трьох кам’янецьких 
магістратів (мал. 1/rys. 1). Дашкевич визначив періоди функціонування кожного 
з цих магістратів, докладно проаналізував іконографію печаток. Зокрема, пого-
джуючись із пов’язуванням святоюрської традиції з Коріатовичами, Дашкевич 
цілком слушно заперечив припущення Климкевича про давнішу функцію символа  
як територіального знака Поділля7. Важливим було уточнення іконографії святого 
з печатки Руського магістрату та ідентифікації його як св. Петра, оскільки в низці 
давніших публікацій він помилково трактувався як св. Миколай8. Саме Дашкеви-
чем були запроваджені в науковий обіг печатки вірменських магістратів не лише 
Кам’янця, але й інших міст Західної України. Стаття містила значно ширший 
каталог кам’янецьких печаток: 8 – магдебурзької юрисдикції, 1 – руської та  
2 – вірменської. 

*  *  *

Проведені нами дослідження дозволили не лише розширити хронологічні 
межі використання окремих печаток, але й виявити кілька нових. Подаємо їх також 
у формі каталога, де з індексом “М” подано печатки магдебурзької юрисдикції, 
“Р” – руського магістрату, “В” – вірменського. Характеристика печаток подана за 
такою схемою:

1)  опис зображення:
2) легенда (текстовий напис);
3) форма й розмір;
4) техніка відбитку;
5) уряд, що використовував печатку, роки використання;
6) місце зберігання документів із печатками;
7) основніші публікації.

Магдебурзька юрисдикція
Тип М-I (мал. 2/ rys. 2).

1) у щиті св. Юрій на коні, поверненому геральдично вправо, пробиває списом 
змія;

2) SILLUM... CO... MENECEN * POD; 
3) кругла, 33 мм; 
4) паперово-воскова (?); 
5) раєцький уряд (?), 1563 p.; 
6) невідоме;
7) W. Wittyg, Pieczęcie..., s. 103, no. 1 (1563 р.); Я. Дашкевич, Кам’янець-

Подільський..., с. 83 (тип І; опис, помилково датована 1503 р.).

7 Я. Р. Дашкевич, Кам’янець-Подільський XVI−XVIII ст.: місто трьох гербів, с. 81.
8 Там само, с. 89.
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Тип М-II (мал. 3/rys. 3). 
1) у щиті св. Юрій на коні, поверненому вправо, пробиває списом змія;
2) SIGILVM CIVITATIS CAMІЕNIECІЕNSIS IN TERRA PODOLIE; 
3) кругла, 42 мм; 
4) паперово-воскова; 
5) раєцький уряд, 1534–1582 pp.; 
6) Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі – ЦДІАЛ), 

ф. 52, оп. 1, спр. 60, арк. 1 (1534 р.); ф. 132, оп. 1, спр. 157, арк. 2 (1541 p.); 
AGAD, Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów, Sfragistyczny zbiór, sygn. 183 
(1582 р.);

7) W. Wittyg, Pieczęcie..., s. 103, no. 2 (1571 p.); Я. Дашкевич, Кам’янець-
Подільський..., с. 83–84, 86 (тип ІІ; опис, фото і мал. емблеми 3).

Тип М-III (мал. 4/ rys. 4). 
1) св. Юрій на коні, поверненому вправо; 
2) S С (обабіч св. Юрія); 
3) кругла, 20 мм; 
4) паперово-воскова (?);
5) невідомий, 1571 p.; 
6) невідоме;
7) W. Wittyg, Pieczęcie..., s. 104, no. 3 (1571 р.); Я. Дашкевич, Кам’янець-

Подільський..., с. 84 (тип ІІІ; опис).

Тип М-IV (мал. 5/ rys. 5). 
1) у щиті св. Юрій на коні, поверненому вліво, пробиває списом змія; 
2) S [S] (над щитом) С С (обабіч щита); 
3) кругла, 27 мм; 
4) паперово-воскова; 
5) війтівсько-лавничий уряд, 1662–1668 pp.; 
6) ЦДІАЛ, ф. 52, оп. 2, спр. 319, с. 1047 (1662 р.); спр. 496, с. 635 (1668 р.); 
7) Я. Дашкевич, Кам’янець-Подільський..., с. 84–86 (тип ІV; опис, фото і мал. 4). 

Тип М-V (мал. 6/ rys. 6). 
1) у щиті св. Юрій на коні, поверненому вправо, пробиває списом змія; 
2) +SIGIL • CONSVL : CIVIT : CAMENE... IN PODOLIA; 
3) кругла, 35 мм; 
4) паперово-воскова; 
5) раєцький уряд, 1670 р.; 
6) ЦДІАЛ, ф. 52, оп. 2, спр. 185, арк. 90;
7) Я. Дашкевич, Кам’янець-Подільський..., с. 85–86 (тип V; опис, фото і мал. 5). 

Тип М-VI (мал. 7/ rys. 7). 
1) св. Юрій на коні, поверненому вліво, пробиває списом змія; 
2) + SIGILLVM * CONSVLARE * CIVITATIS * CAMENENS * PODOLIE; 
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3) кругла, 40 мм; 
4) паперово-воскова; 
5) магістрат (президент міста, бурмистри, райці), 1706–1774 pp.; 
6) невідоме (1766 p.); ЦДІАЛ, ф. 132, оп. 1, спр. 159, арк. 1 (1755 p.); ф. 201, 

оп. 4-Б, спр. 151, арк. 2-зв., 8, 9-зв., 12, 13-зв., 19-зв., 23-зв., 25-зв., 31, 33, 41 
(1706–1774 рр.); 

7) W.Wittyg, Pieczęcie..., s. 104, no. 4 (1766 p.); Я. Дашкевич, Кам’янець-
Подільський..., с. 85, 87 (тип VІІ; опис).

Тип М-VII (мал. 8/rys. 8).
1) св. Юрій на коні, поверненому вліво, пробиває списом змія; 
2) (не читається); 
3) кругла, 36 мм 
4) паперово-воскова; 
5) магістрат, 1708–1714 рр.; 
6) ЦДІАЛ, ф. 52, оп. 2, спр. 585, с. 707 (1708 р.); ф. 201, оп. 4-Б, спр. 151, арк.  

4 зв. (1709 р.), 6 (1714 р. – слід від печатки);
7) не публікувалася.

Тип М-VIIІ (мал. 9/rys. 9).
1) св. Юрій на коні, поверненому вліво, пробиває списом змія; 
2) * SIGILLVM * ADVOCATIALE * CAMENECENSE * [IN] PODOLIA; 
3) овальна, 31х36 мм 
4) паперово-воскова; 
5) війтівська, 1744–1752 рр.; 
6) ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4-Б, спр. 151, арк. 16, 17 зв., 22 (1744–1752 рр.);
7) не публікувалася.

Тип М-IX (мал. 10/ rys. 10). 
1) у щиті св. Юрій на коні, поверненому вліво, пробиває списом змія; 
2) S С (обабіч щита); • SIGILI • CONSVL • CIVITA • CAMENEC • PODOL;
3) овальна, 19x22 мм; 
4) червоний сургуч; 
5) магістрат, 1754 р.; 
6) ЦДІАЛ, ф. 132, оп. 1, спр. 158, арк. 2;
7) Я. Дашкевич, Кам’янець-Подільський..., с. 85, 88 (тип VІ; опис, фото і мал. 6).

Тип М-X (мал. 11/ rys. 11).
1) св. Юрій на коні, поверненому вліво, пробиває списом змія; 
2) SIGILLVM MGT’TVS CIVIT’TIS S/E R/E MAT’TIS CAMENECEN: PODOL; 
3) овальна, 60х50 мм;
4) сухе тиснення; 
5) магістрат, 1779–1781 рр.; 
6) ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4-Б, спр. 151, арк. 49, 51, 52 зв., 58 зв. (1779–1781 рр.);

Andrij Greczyło – Cимволи Кам’янця-Подільського
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7) A. Prusiewicz, Kamieniec Podolski. Szkic historyczny. Kijów i Warszawa 1915, 
s. 21 (опис); Я. Дашкевич, Кам’янець-Подільський..., с. 87 (тип VІІІ; опис); 
зображення не публікувалося.

Тип М-ХІ (мал. 12/ rys. 12).
1) св. Юрій на коні, поверненому вліво, пробиває списом змія; 
2) …MAGDEBUR KAMEN POD: ; 
3) овальна, 58х48 мм;
4) сухе тиснення; 
5) магістрат, 1782–1784 рр.; 
6) ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4-Б, спр. 151, арк. 60-зв., 62, 68-зв., 70-зв.;
7) не публікувалася.

Тип М-ХII (мал. 13/ rys. 13).
1) св. Юрій на коні, поверненому вліво, пробиває списом змія; 
2) * SIGILLVM • CIVITATIS • SA… …IS • CAMENECEN • POD ; 
3) овальна, 30х32 мм 
4) паперово-воскова; 
5) магістрат, 1786 р.; 
6) Muzeum Narodowe w Warszawie, Gabinet Numizmatyczny, sygn. 49607 MN 

(1786 р.);
7) не публікувалася.

Руська юрисдикція
Тип Р-І (мал. 14/ rys. 14).

1) св. Петро в повний зріст, анфас, у правиці – великий ключ; обабіч постаті 
літери: Ñ Ï;

2) • ÏÅ×ÀÒ ÏÐÀÂÀ ÐUÑÊÎÃÎ ÌhÑÒÀ ÊÀÌÅHÅÖÊ;
3) кругла, 35 мм; 
4) паперово-воскова; 
5) війтівсько-раєцький уряд руського права, 1577 p.; 
6) ЦДІАЛ, ф. 129, оп. 1, спр. 1201, арк. 1 (1577 р.);
7) Я. Дашкевич, Кам’янець-Подільський..., с. 88–89 (опис, фото і мал. 7).

Вірмнська юрисдикція
Тип В-І (мал. 15/ rys. 15).

1) Боже ягня, геральдично ліворуч, з повернутою назад головою, перед ним – 
лабарум із хрестом;

2) + SA Ē MHR HAYCс DTSTIІТс H JŁЭ (у перекладі: «Це печатка вірменського 
суду. Вірменський рік 999 [1549/50 р.]»;

3) кругла, 30 мм; 
4) паперово-воскова; 
5) вірменський суд, 1549–1679 рp.; 
6) ЦДІАЛ, ф. 52, оп. 1, спр. 897, арк. 1 (1657 р.); оп. 2, спр. 184, с. 1278 (1679 р.);
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7) Я. Дашкевич, Кам’янець-Подільський..., с. 88, 90 (опис, фото і мал. 8).

Тип В-ІІ.
1) Боже ягня (зображення нечітке);
2) (напис нечіткий);
3) овальна, 27х29 мм; 
4) паперово-воскова; 
5) вірменський суд, 1706–1707 рp.; 
6) Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника, відділ рукописів, 

ф. Оссолінських, № ІІ 1658, с. 30 (1706 р.); с. 25 (1707 р.);
7) Я. Дашкевич, Кам’янець-Подільський..., с. 91 (опис).

Тип В-IІІ (мал. 16/ rys. 16).
1) Боже ягня, геральдично праворуч, з повернутою назад головою, перед ним 

– лабарум;
2) [SIGIL] CIVI CAMEN S R M NATIONIS: ARMEN R;
3) овальна, 35 х 43 мм; 
4) паперово-воскова; 
5) вірменський суд, 1771 p.; 
6) ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4-Б, спр. 151, арк. 35, 37, 38 зв. (1771 р.);
7) не публікувалася.

*  *  *

Протягом XIV–XVIII ст. Кам’янець-Подільський був унікальним містом, що в 
окремі періоди користувалося одночасно трьома різними гербами. Найдавнішим 
гербом міста, що функціонував, ймовірно, від надання магдебургії 1374 р. до 1796 
р., було зображення св. Юрія-змієборця на коні. У Кам’янці цей символ мабуть 
з’явився завдяки О. Коріатовичу, який використовував його на володимирській 
князівській печатці 1375 р. (мал. 17/ rys. 17). Цю тезу підтверджує Бартоломей 
Папроцький, зазначаючи, що це герб, “наданий руськими князями”9 .

Герб руської (української) юрисдикції – зображення св. Петра – мав уживатися 
від часу її виникнення 1491 р. і до 1670 р., коли руський і католицький магістрати 
Кам’янця об’єднали. 

Герб вірменської юрисдикції, що існувала в від 1496 р. й до початку 1790-х 
рр. – Боже ягня. Цей національно-релігійний символ, принесений з вірменських 
колоній Криму, використовували також вірменські громади Києва, Львова, Замостя, 
Станіславова10. Печатки Кам’янця-Подільського XVI–XVIII ст. із цим зображенням 
мають вірменські легенди, що свідчать про їх судовий характер (це була основна 
функція руської і вірменської юрисдикцій міста).

9  B. Paprocki, Gniazdo cnoty, Kraków 1578, s. 1222; B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, 
Kraków 1584, s. 711. 

10 Я. Дашкевич, Емблематика та символіка вірменів України XIV–XVII ст., “Записки 
Наукового товариства імені Шевченка”, т. 231, Львів 1996, с. 258–277.
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Але 1793 р. відбувся другий поділ Польщі, 1795 р. – третій, внаслідок чого 
Поділля захопила Російська імперія. Кам’янець-Подільський 1795 р. став центром 
Подільського намісництва (з 1797 губернії). А 22 січня 1796 р. царським указом 
“Про герби міст Мінської, Волинської, Брацлавської та Подільської губерній” 
затверджено знаки для міст новоутворених намісництв11. У цих гербах прослід-
ковується виразна політична тенденція задоволення імперських амбіцій. Для 
адміністративних центрів цих територіальних одиниць міські герби подано на 
щитках, поміщених на грудях імперського чорного двоголового орла “для озна-
чения присоединения и подданства сего края к Российской империи...”12 Для 
Кам’янця-Подільського зображення св. Юрія замінено модифікацією територі-
ального герба – у синьому полі золоте 16-променеве сонце, над ним хрест (мал. 
18/ rys. 18). Тенденція заміни зображення св. Юрія в гербах Ніжина, Кам’янця-
Подільського, а потім і Володимира-Волинського мабуть мала на меті ліквідувати 
герби, подібні до герба Москви, на якому також був зображений вершник, який 
пробиває списом змія. 

При редагуванні міських гербів 1859 р. у Гербовому відділенні Б. Кене усунув 
зображення орла, що не личило губернському містові, й залишив лише елементи, 
що доти були в малому щитку – сонце та хрест. Щит вінчала міська корона з трьома 
бланками. Однак цей проект не отримав офіційного затвердження. 

Натомість аналогічний герб, але увінчаний імператорською короною та 
вписаний у вінок (мал. 19/ rys. 19), було 1880 р. опубліковано у спеціальному 
виданні Міністерства внутрішніх справ із вказаною датою затвердження як 
8 грудня 1856 р.13 Справа у тому, що під цією датою не було окремого указу про 
затвердження губернських гербів, та й проекти гербів у такому оздобленні Б. Кене 
підготував і подав на розгляд лише восени 1858 р. Очевидно, мова йде про царське 
усне схвалення нового малюнку герба Російської імперії, в якому на крилах орла 
подавалися основні так звані “титульні” герби окремих земель, які входили до 
офіційного імператорського титулу14. Великий державний герб Російської імперії з 
45-ма титульними гербами ухвалено 11 квітня 1857 р. і введено указом Урядового 
сенату від 31 травня того ж року15 . 

У радянський період ні міський, ні територіальний герби не використовува-
лися. Зацікавлення міською геральдикою появилося лише в 1960-х рр. Новий герб 
Кам’янця-Подільського затверджено рішення виконавчого комітету міської ради 
депутатів трудящих 5 вересня 1967 р.16 Фактично, це була гербоподібна емблема, 
автором якої став художник Д. Брик. У темносиньому полі було зображене золо-

11  Полное собрание законов Российской империи (далі – ПСЗ), т. XXIII, Санкт-Петербург 
1830, № 17435.

12  Там само.
13 Гербы губерний и областей Российской Империи, Санкт-Петербург 1880, с. 43.
14 А. Гречило, Українська територіальна геральдика, Львів 2010, с. 97.
15 ПСЗ, Собр. 2, т. ХХХІІ, Санкт-Петербург 1858, № 31720.
16 Новий герб Кам’янця-Подільського, “Прапор жовтня”, 1967, 15 вересня, с. 1.



87

тисте усміхнене сонце над силуетом Старої фортеці, розгорнутої книги та шестерні, 
над ними поміщалися червоно-лазурові смуги з серпом, молотом і зіркою (мал. 20/ 
rys. 20). Фортеця була символом могутності та давності міста, книга вказувала на 
освіту та культуру, шестерня уособлювала «бурхливий розвиток промисловості 
міста», а червоно-лазурові смуги означали державний прапор Української РСР.

Вже за відновлення незалежності України в Кам’янці-Подільському знову 
повернулися до питання герба. Рішенням VII сесії міської ради за № 30 від 
21 вересня 1995 р. як герб міста затверджено в синьому щиті золоте 16-променеве 
сонце з обличчям (мал. 21/ rys. 21)17. Малюнок герба виконав О. Горбань.

Для Кам’янець-Подільського району в січні 1997 р. був оголошений конкурс 
на герб і прапор, у якому перемогли наші проекти18. Однак справа їх затвердження 
затяглася майже на 3 роки. Нарешті 17 серпня 2000 р. герб і прапор райноу були 
затверджені рішенням № 3 ХІІ сесії Кам’янець-Подільської районної ради. Автор 
проектів – А. Гречило.

Герб Кам’янець-Подільського району: у синьому полі св. Юрій у золотому 
обладунку, срібній сорочці, синіх штанях, червоному плащі і чоботях, із синім 
щитом (на якому золоте 16-променеве сонце з усміхненим обличчям) у руці та 
золотим німбом навколо голови, сидячи на срібному коні (зі золотою гривою, 
хвостом та копитами), пробиває золотим списом срібного змія з червоними очима; 
у золотій главі – три сині волошки в один ряд (мал. 22/ rys. 22).

 Прапор району: прямокутне жовте полотнище зі співвідношенням ширини до 
довжини – 2:3, на якому прямий рівний синій хрест (ширина рамена якого стано-
вить 1/6 ширини прапора); у центрі на синьому крузі (діаметром в 1/2 ширини 
прапора) жовте 16-променеве сонце з усміхненим обличчям (мал. 23/ rys. 23).

У гербі Кам’янець-Подільського району збережено давній символ св. Юрія, 
який відображає не лише адміністративне значення Кам’янця, але й історичну 
роль Кам’янеччини як форпосту на шляху ворожих нападів на українські землі. 
Для відміни від інших подібних гербів, св. Юрій тримає в руці щит із знаком Поді-
лля. Золота глава в гербі та жовте поле на прапорі означає багату родючу землю 
району, а три сині волошки та хрест характеризують щедру природу. Юріївський 
синій хрест символічно вказує на ріки, що тут протікають.

Щодо герба міста Кам’янця-Подільського, то навколо нього виникали різні 
дискусії. Зокрема, нами від Українського геральдичного товариства 30 березня 
2005 р. було надіслано листа на адресу міської ради з зауваженнями, що міський 
герб фактично повторює територіальний символ Поділля, а тому пропонувалося 
опрацювати новий герб на історичній основі. На жаль, питання довший час не 
вирішувалося, а 26 січня 2012 р. розпорядженням міського голови «з метою 

17 О. Фенцур, Герб нашого міста, “Камянець-Подільський вісник”, 1995, 7 жовтня,  
с. 1; А. Гречило, Герби міст і сіл України, ч. 1, Львів i Київ 2004, с. 83.

18 А. Гречило, Якими мають бути герб і прапор нашого району?, “Край Кам’янецький”, 
1997, 28 жовтня, с. 3; М. Зарицький, Нова символіка – до ювілею, “Подільські вісті”, 1997,  
7 листопада, с. 1.
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належного врегулювання процесу відновлення місцевої символіки, ведення його 
на науковому професійному рівні, забезпечення координації герботворчих проце-
сів в місті» було створено геральдичну комісію в складі 14 осіб під керівництвом 
першого заступника міського голови Г. Горшунова. Роботу цієї комісії не можна 
назвати фаховою. За результатами її роботи міська рада спершу 27 вересня 2012 
р. рішенням ХХХІІ сесії VІ скликання за № 7 затвердила описи аж трьох гербів – 
великого, середнього та малого; але без малюнку великого герба. Після таганини 
й суперечок рішенням за № 2 від 18 грудня 2012 р. ХХХVІ сесії міської ради VІ 
скликання затвердили вже відредаговані описи, але малюнку великого герба так 
і не прийняли. Малюнки виконав В. Бойчук.

Малий герб міста: у синьому полі золоте 16-променеве усміхнене сонце, над 
яким такий же рівнораменний хрест (мал. 24/ rys. 24).

Середній герб міста: щит з малим гербом вписано в декоративний картуш, 
увінчаний золотою муніципальною короною з 5-ма зубцями і з лавровим вінцем 
в нижній частині (мал. 25 rys. 25).

Великий герб: до нього включається середній герб, сокіл на муніципальній 
короні, щитотримачі святий Юрій (Георгій) та святий Миколай, підніжжя герба, 
девіз міста, девізна стрічка.

Прикро, але депутати попросту перезатвердили герб часів Російської імперії, 
ще й оздобили його російською муніципальною короною, яка в сучасних гербах 
українських міст не використовується. У великому гербі, якого так і не намалю-
вали, також функцію девізної стрічки має виконувати якась російська “Андріївська 
стрічка”, знову появляється св. Миколай. Складається враження, що комісія міської 
ради залишилася на рівні анахронізмів ХІХ ст. і про ніякі нові дослідження не чула. 
До Українського геральдичного товариства, яке надає безкоштовно консультації 
місцевим радам, також ніхто не звертався.

Немає сумніву, що питання герба Кам’янця-Подільського ще потребує свого 
вирішення. Можливо з новими виборами й приходом до міської ради нових депута-
тів місту над Смотричем вдастся отримати символи, які дійсно будуть відображати 
його багатовікові традиції. 

Андрій Гречило, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник 
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Наці-
ональної академії наук України, голова Українського геральдичного товариства
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SYMBOLE KAMIEŃCA-PODOLSKIEGO

W ciągu wieków XIV–XVIII Kamieniec-Podolski był wyjątkowym miastem, które w pewnych 
okresach miało jednocześnie trzy różne herby. Najstarszy herb miasta, który pojawił się praw-
dopodobnie z uzyskaniem prawa magdeburskiego w r. 1374, był obraz św. Jerzego na koniu. 

Godło jurysdykcji Ruskiej – obraz św. Piotra – był prawdopodobnie używany w okresie od r. 
1491 aż do 1670, kiedy to magistraty Ruski i Katolicki zostały połączone. 

Herbem Ormiańskiej jurysdykcji, która istniała od r. 1496 do początku lat 1790-ch, był Bara-
nek Boży. Ten symbol narodowo-religijny kontynuował tradycje przywiezione z ormiańskich 
kolonii na Krymie. 

Kolejne herby miasta były związane ze złotym promienistym słońcem – symbolem ziemskim Po-
dola. Trafiło ono na herb Kamieńca r. 1796, było używane w okresie radzieckim, jako i w ciągu 
ostatnich 20 lat.

SYMBOLS OF KAMYANETS-PODILSKY

Between 14th and 18th century Kamyanets-Podilsky was an exceptional town, represented by three 
different municipal crests at the same time. The oldest one, which appeared probably at the time 
of Kamyanets obtaining Magdeburg rightsin 1374, was a painting of St. George on a horse.

The crest of the Ruthenian jurisdiction, painting of St. Paul, was probably used in 1491-1670, 
until the moment the Ruthenian and Catholic municipal authorities were joined together.

The Lamb of God was the crest of Armenian jurisdiction, active from 1496 to the beginning of 
1790. This national and religious symbol reflected the Armenian traditions brought from their 
Crimean colonies .

Subsequent city crests were connected with the golden radiant sun, the symbol of the land  
of Podolia. It appeared on the crest in 1796, was used at the Soviet period and during the last  
20 years.
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EKSLIBRISY HERALDYCZNE  
Z KOLEKCJI KSIĄŻNICY PEDAGOGICZNEJ 
IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU

Ekslibrisy – zaczarowane światy w niewielkich formatem miniaturach graficznych 
– urzekają bogatą tematyką i technikami. Mówią wiele o ludziach, dla których zostały 
wykonane, wskazują na pasje kolekcjonerów i właścicieli księgozbiorów. 

Historia ekslibrisu sięga średniowiecza i wiąże się z ozdabianiem rękopisów niewiel-
kimi rysunkami, najczęściej przedstawiającymi herb posiadacza. Tworzeniem ekslibri-
sów zajmowali się między innymi Albrecht Dürer (1471–1528), Lucas Cranach Starszy 
(1472–1553), Hans Holbein Młodszy (1497–1524), William Hogarth (1697–1764), 
Daniel Chodowiecki (1726–1801). W XVI wieku ekslibris stał się najpopularniejszą 
formą znaku własnościowego książki. Najpełniej udokumentowane i opisane ekslibrisy 
heraldyczne tego okresu dotyczą patrycjatu gdańskiego, gdzie obok biograficznych not 
właścicieli można poznać historię księgozbiorów, czy też hojność mieszczan w obdaro-
wywaniu książkami bibliotek klasztornych i przykościelnych1. Ekslibrisy heraldyczne 
były coraz częściej upiększane zaszczytnymi znakami: trzymaczami2, dewizami3, 
symbolami godności ziemskich, kościelnych, wojskowych. Przyjmuje się, iż pierwszym 
polskim ekslibrisem jest drzeworytnicza rycina z 1516 r., przedstawiająca herbowy 
kartusz z rodowym Ciołkiem ujętym w renesansową arkadę. Właścicielem ekslibrisu 
był prymas Polski – Maciej Drzewicki – humanista i mecenas kultury4. Natomiast 
twórcą ekslibrisu był Hieronim Wietor, który w roku 1510 założył drukarnię – oficynę 
wydawniczą w Wiedniu. Tam też wytłoczył wspomniany ekslibris.

W XVII wieku nadal motywem przewodnim ekslibrisów był herb rodowy właści-
ciela, ujęty w dekoracyjny kartusz barokowy, choć coraz częściej wzbogacano jego 

1  R. Bandosz, Wracamy do korzeni, „Ex Bibliotheca” 2003, nr 2, s. 10. 
2  Trzymacze heraldyczne (Podpory tarczowe) – postacie ludzkie lub zwierzęta umieszczane 

po jednej lub – częściej – po obu stronach, niekiedy za tarczą herbową, i podtrzymujące ją. Zob. 
Paweł Dudziński, Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997, s. 29.

3  Dewiza (z fr. devise „godło, zawołanie”, z łac. sententia divisa „myśl wydzielona”) – krót-
kie zdanie definiujące ogólną zasadę postępowania osoby lub rodu osób, organizacji lub instytucji, 
wyrażone najczęściej w języku narodowym lub po łacinie, rzadziej w innych językach. Paweł 
Dudziński, Alfabet…, s. 31.

4  D. Trawińska-Słabęcka, Bibliofilstwo: z dziejów sztuki wydawniczo-edytorskiej, Jelenia 
Góra 1994, s. 47. 
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wizerunek o elementy wnętrza biblioteki, półek z książkami, fragmenty krajobrazu, 
insygnia władzy świeckiej i kościelnej. Pod koniec XVIII wieku obok ekslibrisów 
heraldycznych pojawiły się znaki z dekoracyjnymi tablicami ozdobionymi girlandami 
kwiatów i książkami5. Swój renesans ekslibris przeżywał w początkach XX wieku, 
wówczas to wielu artystów przyjęło go za podstawową, a często jedyną formę wyko-
nywanej grafiki. Twórcy ekslibrisów zaczęli jednak lekceważyć heraldykę, preferując 
motyw roślinny, czy też motyw kobiety jako główne przesłanie znaku bibliotecznego. 
Wyjątkiem były ekslibrisy wykonane w grawerskiej firmie AGRY, w której w technice 
stalorytu odbito heraldyczne księgoznaki dla znanych rodów arystokratycznych np. 
Radziwiłłów, Tyszkiewiczów i ich bibliotek. W okresie międzywojennym i w czasach 
okupacji herb znów stał się znaczącym elementem ekslibrisu. Motyw ten wykorzysty-
wało wielu grafików tego okresu, m.in. Rudolf Mękicki, Stanisław Ostoja-Chrostow-
ski, Jerzy Hoppen, Stefan Mrożewski, Adam Półtawski. Jednym z wyróżniających 
się twórców był Tadeusz Przypkowski, historyk sztuki, autor wielu prac o ekslibrisie. 
T. Przypkowski wykorzystywał w swojej twórczości herby rodowe jako zwartą kompo-
zycję, był wierny regułom heraldyki, co sprawiło że znaki jego autorstwa są obiektem 
poszukiwań kolekcjonerskich. 

Po II wojnie światowej motyw heraldyczny wciąż funkcjonował jako jeden 
z elementów ekslibrisu. Herb, jako element małej grafiki, wykorzystywany był przez 
Jerzego Drużyckiego, Zbigniewa Dolatowskiego, Wojciecha Jakubowskiego, Tadeusza 
Żurowskiego, Wojciecha Barylskiego, Stanisława Chudzika czy Jana Czecha6 .

Małe formy graficzne zwane ekslibrisami stanowią ciekawy materiał badawczy 
dla bibliotekoznawców, księgoznawców oraz historyków sztuki. Zaznaczyć warto, iż 
powstała specjalna nauka – ekslibrisologia – zajmująca się badaniem znaków własno-
ściowych jako źródeł do dziejów bibliotek i bibliofilstwa. 

Współczesny ekslibris, oprócz napisów literowych, zaopatrzony jest w bogaty 
i różnorodny wachlarz motywów rysunkowych, których temat zależy od zawodu, zainte-
resowań i zamiłowań właściciela księgozbioru. Wyróżnić można więc ekslibrisy o tema-
tyce muzycznej, religijnej, morskiej, heraldycznej, ekslibrisy prawnicze, wojskowe, 
przyrodnicze itp. W opinii Andrzeja Znamirowskiego – współczesnego popularyzatora 
ekslibrisów – na ekslibrisach występuje tyle tematów, ile tematów występuje na świecie. 
Każdy temat znajdzie drogę do sztuki, w tym na ekslibris7 . 

Gromadzeniem ekslibrisów dla celów naukowych i dokumentacyjnych zajmuje 
się wiele bibliotek. Największy i najbogatszy na świecie zbiór, bo liczący przeszło 
200 000 ekslibrisów, posiada Biblioteka Muzeum Brytyjskiego w Londynie. Znaczące 
kolekcje posiada też Ősterreichische Nationalbibliothek w Wiedniu oraz Bibliotheque 

5  R. Bandosz, Wracamy…, s . 10 . 
6  Ibidem, s. 11.
7  O sztuce ekslibrisu. Rozmowa z Andrzejem Znamirowskim. [rozmowę przeprowadziła 

Natalia Klein], [online], [dostęp: 07.07.2014]. Dostępny w World Wide: http://www.poland-art.
com/index.php/recenzje/668-natalia-klein/4655-o-sztuce-ekslibrisu-rozmowa-z-andrzejem-
znamirowskim
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Nationale w Paryżu. W Polsce jeden z większych zbiorów ekslibrisów znajduje się 
w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz w Gabinecie 
Sztuki Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. 

Celem artykułu oraz towarzyszącej mu „galerii” jest zaprezentowanie niewielkiej 
części ekslibrisów z kolekcji Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, 
których motywem są znaki heraldyczne związane z ich właścicielami. 

Ekslibrisy w zbiorach Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu stanowią cenny materiał 
zarówno pod względem artystycznym, jak i naukowym. Kolekcję zapoczątkował jeden 
z ekslibrisów autorstwa Władysława Kościelniaka, który trafił do zbiorów w 1980 r. 
Biblioteka gromadzi zarówno ekslibrisy luźne, opracowywane pojedynczo według 
nazwisk artystów oraz właścicieli tych znaków, jak i ekslibrisy zawarte w tekach autor-
skich, wydawnictwach albumowych, bibliofilskich. Kolekcja powstawała sukcesywnie 
przez kupno lub przyjmowanie darowizn. Zbiór systematycznie powiększał się przede 
wszystkim dzięki darczyńcom. W 2001 r. trafiła do biblioteki spuścizna Władysława 
Kościelniaka, której obszerną część stanowi zbiór liczący ponad 500 ekslibrisów 
zarówno autorstwa grafika, jak i ekslibrisy innych twórców polskich i zagranicznych. 
Szczególnym wzbogaceniem kolekcji było pozyskanie ekslibrisów ze zbioru Czesława 
Wosia. Hojny darczyńca ofiarował do zbiorów biblioteki ponad 200 ekslibrisów swojego 
autorstwa. Wśród darczyńców pojedynczych znaków wymienić należy również Eligiusza 
Kor-Walczaka czy Zbigniewa Kledeckiego. 

Biblioteka nie tylko opracowuje gromadzone przez siebie ekslibrisy, ale stara się 
także je popularyzować za pośrednictwem wystaw, czy też publikacji tematycznych8 . 
Poprzez te inicjatywy ekslibrisy nie są jedynie skatalogowane i schowane do bezkwaso-
wych kopert, ale ciągle „żyją” w społecznej świadomości. Przywołać tu należy pierwszą 
wystawę ekslibrisów ze zbiorów biblioteki, która została zorganizowana w 1980 roku. 
Szczególną ekspozycją, która dała możliwość poinformowania o istnieniu kolekcji 
większego grona zainteresowanych odbiorców była wystawa „Ekslibrisy Władysława 
Kościelniaka ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu” eksponowana w Biblio-
tece Polskiej w Rapperswilu w 2007 r. W następnym roku zorganizowana została kolejna 
wystawa „Czesław Woś – grafika, ekslibris”9 . Wydawane przy tych okazjach katalogi 
na trwale dokumentują te wydarzenia.

Wróćmy jednak do ekslibrisów, w których odnajdziemy symbolikę heraldyczną, 
a w zbiorze znalazło się kilkadziesiąt tego typu znaków. W artykule zaprezentowane 
zostaną głównie takie ekslibrisy, w których interesujący nas motyw heraldyczny stanowi 
dominujący element kompozycji. Ekslibrisy heraldyczne posiadają charakterystyczne 
elementy, które wyróżniają je spośród innych. Do tych elementów zaliczamy figury 
heraldyczne, godła, herby czyli ustalone według określonych reguł znaki rozpoznawcze, 
a jednocześnie własnościowe: osoby, rodu, miasta, ziemi czy państwa. 

8  B. Celer, Ekslibrisy medyczne w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego 
w Kaliszu, „Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego” 2011, nr 16, s. 94-103.

9  K. Kubiak, Czesław Woś – grafika, ekslibris, „Ex Bibliotheca” 2009, nr 1, s. 2-3. 

Bogumiła Celer – Ekslibrysy heraldyczne z kolekcji Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu



98 Artykuły

Wśród twórców ekslibrisów heraldycznych ze zbiorów biblioteki znajdują się 
nazwiska: Władysława Kościelniaka10, Czesława Wosia11, ale także Lechosława Nowa-
kowskiego12, Ireneusza Chmurzyńskiego13, Stanisława Mrowińskiego14, Stanisława 
Jakubowskiego15, Jana Hasso Agopsowicza16, Stanisława Pary17, Zbigniewa Dolatow-
skiego18, Ryszarda Bandosza19 . 

10  Ur. w 1916 w Kaliszu, artysta, publicysta, historyk regionu; absolwent Studium Handlu 
Morskiego w Gdyni (1947). Zawodowo zatrudniony w Zakładach Naprawy Samochodów w Kaliszu. 
Od 1947 r. prowadził samodzielną działalność graficzną. Od 1957 członek ZPAP. Ekslibrisy tworzył 
w latach 1960-2006. Mieszka i tworzy w Kaliszu. Stosował rysunek, linoryt, cynkotypię kreskową 
i offset oraz miedzioryt, kserokopię i techniki mieszane. Zob. T. Suma, Sygnatury polskich twórców 
ekslibrisów od XIX wieku do współczesności. Leksykon, Warszawa 2013, s. 127.

11  Ur. 1944 w Krajance, polski grafik, twórca ekslibrisów. Absolwent Wydziału Sztuk Plastycz-
nych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków 
i Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych. Współorganizator (wraz z żoną Bożeną 
Woś) Międzynarodowego Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim 
i Międzynarodowej Wystawy Ekslibrisu Muzycznego towarzyszącej Międzynarodowemu Festiwalowi 
„Chopin w barwach jesieni” w Antoninie i Ostrowie. Zasłużony Profesor Almae Matris Ostroviensis.

12  Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. dla bibliotek w Ostrzeszowie. Stosował linoryt 
i cynkotypię kreskową. Zob. T. Suma, Sygnatury…, s. 137. 

13  Ur. w 1949 w Dęblinie, malarz, grafik. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności 
w Zegrzu i ASP w Poznaniu (1983). Był projektantem sal tradycji i izb pamięci w jednostkach wojsko-
wych. Prowadzi własną agencję reklamową. Mieszka i tworzy w Warszawie. Ekslibrisy tworzy od 1975 r. 
Stosował linoryt, miedzioryt, drzeworyt, rzadziej mezzotintę. Zob. T. Suma, Sygnatury…, s. 107. 

14  Ur. w 1928 w Poznaniu, zm. w 1997, również w Poznaniu), artysta grafik, malarz, 
plakacista, scenograf i karykaturzysta. Absolwent ASP w Poznaniu (1950). Zawodowo związany 
z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Mieszkał i tworzył w Poznaniu. Ekslibrisy tworzył 
od 1949 r.; wykonał ich 338. Stosował rysunek, litografię, cynkotypię kreskową i siatkową. Zob. T. 
Suma, Sygnatury…, s. 135.

15  Ur. w 1885, zm. w 1964 w Krakowie, grafik i malarz, absolwent krakowskiej ASP (1912), 
student T. Axentowicza, L. Wyczółkowskiego i S. Dębickiego. Autor około 1000 grafik głównie 
z motywami prasłowiańskimi, słowiańskimi i pejzażowymi. Mieszkał i tworzył w Krakowie. Eksli-
brisy tworzył od 1916 r. Stosował drzeworyt, monotypię, akwafortę, suchą igłę, miedzioryt, rzadziej 
mezzotintę. Zob. T. Suma, Sygnatury…, s. 121

16  Ur. w 1915 we Lwowie, zm. w 1982 w Nowym Sączu, Ormianin, grafik samouk, z zawodu 
lekarz hematolog, bibliofil i kolekcjoner ekslibrisów. Studia filozoficzne, armenistyczne i chemiczne 
odbywał we Włoszech. Ekslibrisy tworzył od 1943; wykonał ich ponad 230. Mieszkał i tworzył w Nowym 
Sączu. Stosował cynkotypię kreskową, rysunek, fototypię. Zob. T. Suma, Sygnatury…, s. 100. 

17  Ur. w 1934 w Róży, zm. w 2010 w Zielonej Górze, malarz i grafik. Absolwent Państwowego 
Liceum Technik Plastycznych w Tarnowie, członek Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. 
Zawodowo pracował w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Mieszkał i tworzył w Zielonej 
Górze. Stosował miedzioryt i akwatintę, rzadziej typografię i cynkotypię siatkową. Zob. T. Suma, 
Sygnatury…, s. 140. 

18  Ur. w 1927 w Poznaniu, zm. w 2001 w Warszawie, grafik książkowy, uprawiał grafikę arty-
styczną i użytkową, artysta samouk. Tworzył ekslibrisy, artystyczne oprawy książek, ilustracje książ-
kowe i druki bibliofilskie. Ekslibrisy od 1956 r. Wykonał około 900 ekslibrisów. Członek ZPAP (1973). 
Mieszkał i tworzył w Warszawie. Stosował drzeworyt i linoryt. Zob. T. Suma, Sygnatury…, s. 110. 

19  Ur. w 1947 w Gryficach; kolejarz, artysta samouk, kolekcjoner. Zawodowo był rzecznikiem 
prasowym infrastruktury kolejowej w Warszawie. Ekslibrisy tworzy od 1974 r. Mieszka i tworzy 
w Warszawie. Stosuje linoryt.
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Interesujący zespół stanowią ekslibrisy heraldyczne wykonane dla osób prywatnych, 
których motywem są zarówno herby rodowe, jak i miejskie. Znaki te ponadto pełne są 
symboli związanych z właścicielami, odnoszących się zarówno do sfery zawodowej, 
jak i prywatnej, hobbistycznej. Najliczniej reprezentowane są znaki wykonane przez 
W. Kościelniaka, zazwyczaj w cynkotypii bądź linorycie. Kilka z nich posiada motyw 
herbu miasta Kalisza czyli mur miejski z umieszczoną pośrodku bramą. Nad murem 
po bokach umieszczone są dwie baszty, między którymi stoi trębacz, grający na rogu 
(uzbrojony w palicę i wsparty na mieczu). Herb ten znajdował się na najstarszej miej-
skiej pieczęci z roku 1374. Ekslibrisy z tym motywem należą do: Wojciecha Bachora 
(ekslibris przedstawia łańcuch prezydencki Prezydenta Miasta Kalisza), Krzysztofa 
Bombasa, Ireny i Piotra Chmielewskich, Tadeusza Ciszewskiego, Wacława Klepan-
dego, Stanisława Słowika. Natomiast na ekslibrisie wojewody kaliskiego dr Zdzisława 
Drozda, nad jego portretem w staropolskim ubiorze, z buławą i książką, znajdują się 
dwa herby jeden z nich jest herbem województwa kaliskiego. 

Wśród kilkudziesięciu innych znaków heraldycznych zaprojektowanych przez 
W. Kościelniaka wymienić należy między innymi ekslibris Piotra Macieja Przypkow-
skiego, dyrektora Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. Głównym motywem 
znaku jest zegar słoneczny wykonany przez Feliksa Przypkowskiego, znajdujący się 
na ścianie Kościoła św. Trójcy w Jędrzejowie, u góry znajduje się stylizowany herb 
Radwan. Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie powstało w wyniku przekazania 
Państwu kolekcji zegarów słonecznych, przyrządów astronomicznych oraz biblioteki 
starodruków przez rodzinę Przypkowskich. Historia tej rodziny sięga głęboko w czasy 
średniowiecza, a jej herb Radwan, obecnie znak Muzeum, należy do najstarszych 
polskich znaków rodowych. Radwanici początkowo zamieszkiwali na Mazowszu, gdzie 
do ich posiadłości należała wieś Przypki. W połowie XIII wieku przesiedliwszy się 
pod Kraków założyli wieś Przypkowice. Od nazwy tej wsi powstało potem nazwisko 
Przypkowski. 

Ekslibrisem herbowym są także dwa znaki, które W. Kościelniak wykonał dla 
Tadeusza Kurpaskiego, grafika, kolekcjonera ekslibrisów, miłośnika ziemi średzkiej. 
Jednym z elementów ekslibrisów jest stylizowany herb Środy Śląskiej, tarcza herbowa 
podzielona w słup. W prawym polu umieszczony jest krzew winny z trzema kiściami 
winogron i czterema liśćmi. W polu lewym widnieje połuorła czarnego – herbu Dolnego 
Śląska, ze srebrną przepaską na skrzydle. Wizerunek herbowy znany jest od czterna-
stego stulecia.

Polski herb szlachecki używany przez ród Awdańców występuje na ekslibrisie 
Mieczysława Niedźwieckiego. Herb Junosza W. Kościelniak zamieścił na ekslibrisie 
Janiny i Sławomira Junosza-Gzowskich. Natomiast w herb szlachecki Jelita artysta 
zaopatrzył ekslibris Michała Hilchena, polskiego księgoznawcy, bibliofila, antykwa-
riusza, edytora, działacza społecznego. 

Motyw heraldyczny posiada również ekslibris poświęcony Janowi Pawłowi II, 
który oprócz sylwetki papieża zawiera także jego herb. Podstawą herbu papieża jest tzw. 
panoplium, na który składają się dwa skrzyżowane piórami ku górze klucze św. Piotra. 
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Symbolizują one władzę papieża jako następcy św. Piotra Apostoła. Papieskie klucze 
symbolizują również moc udzielania rozgrzeszenia oraz wiedzę i mądrość teologiczną 
papieży. Od strony rękojeści, obydwa klucze połączone są sznurem zakończonym 
z obydwu stron chwostami i frędzlami. Tarcza heraldyczna zbliżona jest do znanych 
w heraldyce kształtów angielskiego i średniowiecznego i zawiera przesunięty w prawo 
krzyż łaciński, którego końce stykają się z krawędziami tarczy. Po lewej stronie tarczy, 
pod poprzeczną belką krzyża znajduje się litera M symbolizująca Matkę Bożą i maryjną 
pobożność papieża – Polaka. Elementami dodatkowymi są tiara i stuła znajdujące się 
ponad tarczą. Herb papieski Jana Pawła II był zarazem oficjalnym herbem Stolicy 
Apostolskiej w okresie jego pontyfikatu (1978-2005). 

Również wśród ekslibrisów wykonanych przez Czesława Wosia znalazły się w zbio-
rze biblioteki znaki heraldyczne, mowa tu między innymi o ekslibrisie Jerzego Weinberga 
(znak zawiera stylizowany herb Łodzi), Andrzeja Znamirowskiego (jednym z elementów 
znaku jest herb Krakowa). Obydwa ekslibrisy zostały wykonane w akwaforcie. 

Do zbiorów Książnicy trafiły także ekslibrisy heraldyczne autorstwa innych twór-
ców. Jan Hasso Agopsowicz wykonał znak dla Stanisława Porembalskiego, w którym 
wykorzystał stylizowane tarcze herbowe w skos. W polu jednej z tarcz znajduje się strzała 
z grotem w dół, leżący półksiężyc i dwie sześcioramienne gwiazdy. W drugiej tarczy 
widnieje zbrojne ramię. Natomiast Stanisław Jakubowski projektując w latach 70. XX 
w. ekslibris dla Józefa Boguszewskiego zamieścił na nim tarczę herbową ujętą labrami. 
Nad tarczą znajduje się hełm z pawimi piórami, natomiast w tarczy godło – kotwica 
zakończona krzyżami. Napisy identyfikujące znak znajdują się na banderach. 

Kolejne przykłady ekslibrisów o tematyce heraldycznej wykonane zostały dla insty-
tucji: bibliotek publicznych, uniwersyteckich, muzeów. Często wykorzystywanym moty-
wem w ekslibrisach wykonanych dla poszczególnych bibliotek są stylizowane herby 
miast, bądź miejscowości, w których instytucje te funkcjonują. Jednym z pierwszych 
ekslibrisów bibliotecznych jaki trafił do zbiorów Książnicy w 1980 r. był niesygnowany 
ekslibris Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Wł. Spasowskiego w Białymstoku. 
Znak wzbogacony został o stylizowany herb miasta, który w górnym polu przedstawia 
orła w koronie, w dolnym zaś Pogoń litewską – rycerz na koniu w prawej ręce trzyma 
miecz, a w lewej tarczę z krzyżem jagiellońskim.

Oczywiście w zbiorze nie mogło zabraknąć ekslibrisów Biblioteki Pedagogicznej 
w Kaliszu. Na dwóch z nich autorstwa W. Kościelniaka widnieje motyw herbu ziemi kali-
skiej, który zawiera w polu szachowanym czarną głowę bawołu z kolcem w nozdrzach. 
Herb ten wprowadzony został w XIV w. jako herb Wielkopolski; gdy ziemia poznańska 
przyjęła za godło orła, bawół stał się godłem ziemi kaliskiej20 .

Do ekslibrisów herbowych zaliczyć można kilka znaków bibliotek publicznych. 
Jeden z nich wykonany został dla Wojewódzkiej Biblioteki w Nowym Sączu, a głów-
nym jego motywem jest herb Nowego Sącza z wieżą bramną i rycerzem, obowiązujący 
w latach 1820-1987. Herb Ostrowa Wielkopolskiego jest jednym z głównych motywów 

20  A. Znamierowski, Insygnia, symbole i herby polskie, Warszawa 2003, s. 91.
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ekslibrisu Biblioteki Publicznej Miasta i Powiatu Ostrów Wielkopolski. Herb został 
oparty na najstarszej znanej pieczęci herbowej z 1715 r., a przedstawia wizerunek jabłka 
królewskiego, opasującej jabłko złotej wstęgi z krzyżem oraz dwóch skrzyżowanych 
kluczy na tarczy herbowej. 

Wspominany już W. Kościelniak jest autorem ekslibrisu Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Zduny. Znak wykonany został w 1988 r. i zawiera motyw ratusza, gdzie 
biblioteka mieściła się przez 24 lata oraz stylizowany herb gminy, którym jest głowa św. 
Jana Chrzciciela położona na misie. Symbolika herbu nawiązuje do wezwania kościoła 
parafialnego w mieście. Innym ekslibrisem bibliotecznym W. Kościelniaka zawierającym 
motyw heraldyczny jest znak wykonany dla Biblioteki w Heerhugowaard21. Głównym 
elementem kompozycji ekslibrisu jest herb miasta. 

Okazją do zaprojektowania księgoznaku są różnego rodzaju rocznice. W ekslibri-
sie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach wykonanym z okazji jubileuszu 
60-lecia wykorzystany został herb miasta z motywem rycerza.

Dominującym elementem kompozycji w niesygnowanym ekslibrisie Biblioteki 
Publicznej w Ostrołęce jest także herb, a w zasadzie kilka herbów. Na pierwszym 
planie znajduję się stylizowany herb Ostrołęki, orzeł w koronie z tarczą na piersiach. 
Natomiast na drugim planie zamieszczonych jest kilka innych stylizowanych herbów 
miast północnego Mazowsza. Wymienić należy chociażby typowy „herb mówiący” 
miasta Różana, przedstawiający pięciopłatową różę. Z kolei herbem o wyjątkowym 
znaczeniu kulturowym jest herb miasta Ostrowi, której mieszkańcy, a także okoliczna 
ludność puszczańska, zajmowali się od wieków bartnictwem, czyli hodowlą leśnych 
pszczół. Przyjęto tu pień drzewa z obciętymi konarami, po których bartnik wchodził na 
drzewo po miód. Pień taki zwał się „ostrowa”, stąd też pochodzi zapewne i pierwotna 
nazwa osady „Ostrowia”22. Innym motywem heraldycznym zawartym w ekslibrisie jest 
herb miasta Przasnysza, na którym widnieje mur obronny z cegły, z trzema basztami 
równej wysokości. Każda z baszt nakryta jest stożkowatą kopułą. W każdej baszcie 
znajdują się wejścia i otwory strzeliste barwy czarnej. Wizerunek herbowy pochodzi 
z XVI wieku. I ostatnim herbem na ekslibrisie, którego nie można pominąć jest herb 
Chorzel. Drzewo z nietypowym owocem z herbu Chorzel przywodzi na myśl rewersy 
medali królowej Bony autorstwa Jana Marii Padovano. Niewykluczone, że ten właśnie 
artysta zaprojektował pierwszą pieczęć miejską. Motywy roślinne na tych pieczęciach 
przedstawiają kwiaty karczocha. Karczoch to symbol płodności i użyczenie tego motywu 
herbowi miasta mogło stanowić pomyślną wróżbę na przyszłość. Róg myśliwski dodano 
zapewne w nawiązaniu do obfitości zwierzyny w okolicznych lasach.

Jako przykład znaków heraldycznych można podać również kilka ekslibrisów 
wykonanych przez Czesława Wosia dla bibliotek kępińskich. Dwa z nich wykonane 
w akwaforcie z 2001 r., z przeznaczeniem dla Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Kępnie należą do serii znaków herbowych, zawierają bowiem herb powiatu kępiń-

21  Miasto partnerskie Kalisza, położone w holenderskiej prowincji Noordholland.
22  Braun K., Symbolika herbów miast północnego Mazowsza, „Zeszyty Naukowe Ostrołęc-

kiego Towarzystwa Naukowego” 1995, nr 9, s. 188. 
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skiego. Kolejny został wykonany w 2005 r. dla Samorządowej Biblioteki Publicznej 
w Kępnie, również w akwaforcie, a jednym z motywów jest herb Kępna. Wśród znaków 
heraldycznych autorstwa Cz. Wosia znalazł się również ekslibris Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Limanowej. Artysta wykorzystał motywy z herbu miasta czyli dąb oraz 
z jego prawej strony róg myśliwski, z lewej topór. Róg myśliwski nawiązuje do herbu 
Trąby założycieli miasta, Jordanowskich. Herbem Topór z kolei pieczętował się ród 
Tęczyńskich, być może ten element herbu jest śladem koligacji rodzinnych Tęczyńskich 
z Jordanowskimi. Godło herbu znane jest od końca XVI wieku. Wersja ludowa pochodze-
nia herbu, mówiąca iż elementy herbu nawiązują do karczowania puszczy (dąb, topór) 
w której odbywały się polowania (róg myśliwski) jest raczej mało prawdopodobna.

Wśród znaków bibliotecznych znalazły się także ekslibrisy bibliotek uniwersy-
teckich, m.in. Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Znak 
autorstwa Marii Dolnej23, wykonany został w około 1975 r. w cynkotypii. Przedstawia 
obok oczywiście motywu książek, m.in. po prawej stronie stylizowany herb Poznania. 
Wszystko, co zostało przedstawione na herbie ma znaczenie symboliczne. Mur i baszty 
symbolizują miasto, natomiast święci Piotr i Paweł to patroni miasta i tutejszej katedry. 
Poznań jest najstarszym biskupstwem w Polsce, stąd patronami pierwszej na ziemiach 
polskich katedry, są patroni katedry rzymskiej. Tarcza z orłem, która stanowiła herb 
Przemysła II, przypomina czasy stołeczności Poznania. Klucze w herbie świadczą 
o samorządności. Zagadką jest natomiast znaczenie gwiazd i półksiężyców przypomi-
nających Leliwy. Heraldycy nie wyjaśnili jak dotąd ich symboliki. Po prawej stronie 
znaku znajduje się również tarcza herbowa ze złożoną na tacy głową. W myśl reguł 
ikonograficznych głowa leżąca na misie symbolizuje męczeństwo św. Jana Chrzciciela, 
który jest patronem wielu miast, a także diecezji wrocławskiej i kamieńskiej. Natomiast 
po lewej stronie ekslibrisu zamieszczony został stylizowany herb przypominający herb 
Szczecina, na tarczy herbowej widnieje ukoronowana głowa gryfa (symbolu książąt 
z dynastii Gryfitów). Innym ekslibrisem Biblioteki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu jest niesygnowany znak wykonany w cynkotypii w latach 60. XX wieku. 
Kompozycja zawarta została w prostokącie, w owalnym kartuszu znajduje się orzeł 
polski bez korony, po bokach natomiast rózgi liktorskie. 

Ekslibrisem z serii znaków bibliotek uniwersyteckich jest ekslibris Biblioteki 
Jagiellońskiej wzorowany na superekslibrisie z fundacji Benedykta z Koźmina (1497-
1559). Pochodzi z początków XX wieku, przedstawia w kompozycji otwartej, ozdobny 
renesansowy kartusz z dwoma skrzyżowanymi berłami Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
otoczony wieńcem, o który fantazyjnie zaczepione są wstęgi z napisami majuskułą: 
LIBRARTE UNIVERS. JAGIELL.CRACOVI. 

Kolejnym znakiem wartym zaprezentowania jest ekslibris Biblioteki Fundacji 
Zakładów Kórnickich, w którym wykorzystano historyczny znak Zakładów. Tematem 
kompozycji są dwie tarcze na tle hełmu szlacheckiego w koronie. W jednej tarczy 

23  Ur. w 1922 r., absolwentka ASP w Warszawie (1954). Mieszka i tworzy w Poznaniu. Eksli-
brisy tworzy od lat 60. XX w. Stosuje drzeworyt i cynkotypię kreskową. Zob. T. Suma, Sygnatury…, 
s . 110 . 
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znajduje się herb Działyńskich, w drugiej Zamojskich. U góry szarfa z napisem „Bóg 
i Ojczyzna”, wokół po obu stronach labry (ornamenty roślinne). Całą kompozycję ujęto 
w wianek. 

Kilka ekslibrisów o tematyce heraldycznej pochodzących z kolekcji Książnicy 
wykonanych zostało dla muzeów. Jeden, autorstwa W. Kościelniaka, poświęcony jest 
Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie; motywem heraldycznym jest herb miasta, 
który powstał z połączenia dwóch herbów szlacheckich, Pilawa po lewej stronie oraz 
po prawej stronie Nałęcz. Herbem Nałęcz tytułował się Stanisław Małachowski, jeden 
z właścicieli Nałęczowa, zaś Pilawą jego żona Marianna z Potockich. Natomiast 
autorem ekslibrisu heraldycznego zaprojektowanego dla Muzeum Nadwiślańskiego 
w Kazimierzu Dolnym jest Zbigniew Dolatowski. Tematem kompozycji jest herb miasta 
– półksiężyc na którego rogach umieszczone są gwiazdy sześcioramienne, pośrodku 
znajduje się wieża z otwartą bramą. Ekslibris pochodzi z 1974 r. 

Powyższy artykuł prezentujący przykłady ekslibrisów heraldycznych oczywiście 
nie wyczerpuje tematu, pozwala jednak na pewną systematykę i ogólne spojrzenie na 
obecność znaków heraldycznych w ekslibrisach ze zbiorów biblioteki. Pełni funkcję 
edukacyjną i popularyzującą tę formę kolekcjonerstwa. 

EKSLIBRISY HERALDYCZNE 
W ZBIORACH KSIĄŻNICY PEDAGOGICZNEJ IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU

1. Ekslibris Wojciecha Bachora, aut. W. 
Kościelniak

2. Ekslibirs Wacława Klepandego, aut.  
W. Kościelniak

IKONOGRAFIA
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3. Ekslibirs Krzysztofa Bombasa, aut. W. Kościelniak

6. Ekslibris Piotra Macieja Przypkowskiego, aut. 
W. Kościelniak

4. Ekslibris poświęcony Janowi Pawłowi 
II, aut. W. Kościelniak

5. Ekslibris Józefa Boguszewskiego, aut.  
S. Jakubowski
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7. Ekslibris Pedagogicznej Biblio-
teki Wojewódzkiej w Kaliszu, aut.  
W. Kościelniak

8. Ekslibris Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Kaliszu, aut. W. Kościelniak

9. Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Pu-
blicznej w Nowym Sączu

10. Ekslibris Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy Zduny, aut. W. Kościelniak
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11. Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Pu-
blicznej w Ostrołęce

12. Ekslibris Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Limanowej, aut. Cz. Woś

13. Ekslibris Biblioteki Jagiellońskiej 14. Ekslibris Biblioteki Fundacji Zakładów 
Kórnickich
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EKSLIBRISY HERALDYCZNE Z KOLEKCJI KSIĄŻNICY PEDAGOGICZNEJ  
IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU

Herb jako znak i symbol wykorzystywany jest w różnych okolicznościach. Bardzo często można 
znaleźć go również w ekslibrisach, urzekają bogatą tematyką i technikami. Mówią wiele o lu-
dziach, dla których zostały wykonane, wskazują na pasje kolekcjonerów i właścicieli księgozbio-
rów. Grupa „ekslibrisów heraldycznych” znajdujących się w zbiorach Książnicy Pedagogicznej 
im. A. Parczewskiego, stała się przedmiotem zainteresowania i omówienia w powyższym arty-
kule. W ekslibrisach tych znalazły się zarówno herby samorządowe, jak i szlacheckie.

THE HERALDRY BOOKPLATES IN THE COLLECTION OF ALFONS PARCZEWSKI 
KSIĄŻNICA PEDAGOGICZNA IN KALISZ

Heraldic elements as signs or symbols are used in different contexts. They can be also found 
very often on the bookplates. They enchant with multiplicity of subjets and techniques. The 
bookplates constitute a source of knowledge about their first owners, moreover they indicate 
the passions of collectors and owners of book collections. In the article the author focused on 
and described the group of „heraldic bookplates” which are a part of the whole collection in 
A. Parczewski Książnica Pedagogiczna. Among the described bookplates there are municipal 
crests as well as the noble coats of arms.
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MATEUSZ HALAK
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział w Kaliszu

HERBY W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ KALISZA  
SZTUKA NOŚNIKIEM TOŻSAMOŚCI

Wprowadzenie
Niniejszy tekst, poświęcony sygnowaniu przestrzeni miejskiej Kalisza, należy trak-

tować jako próbę podsumowania dotychczasowych badań z zakresu lokalnej heraldyki. 
Badań nad herbem Kalisza, herbami szlacheckimi w krajobrazie miasta, a także ideowym 
aspektem ich występowania. Dostępna literatura traktuje najczęściej o historii herbu 
naszego grodu w raz z jego transformacją na przestrzeni wieków. Nieocenioną pomoc 
w przybliżeniu tego zagadnienia przynosi lektura Herb i pieczęcie m. Kalisza, autor-
stwa Kazimierza Stefańskiego. Wydana nakładem „Gońca Kaliskiego” w roku 19271 
praca, jest rekapitulacją ówczesnej wiedzy na temat dziejów badań nad wizerunkiem 
herbu Kalisza. Treść pracy Stefańskiego, jak również obszerna monografia Osiemnaście 
wieków Kalisza, pod redakcją Aleksandra Gieysztora, pomogły w znacznym stopniu 
w zbudowaniu tego artykułu.

Odrębnym obszarem badań pozostaje heraldyka obecna na cmentarzach miejskich 
Kalisza. A właściwie na jednej z nekropolii – cmentarzu katolickim. Dzieląc omawiane 
zagadnienie na trzy części, ostatnią z nich czynię pytaniem o to jakie zadania spełnia 
heraldyka w przestrzeni miejskiej? Szukając odpowiedzi na to pytanie, pochylam się 
nad monografią alei Wolności, spisaną przez Barbarę Czechowską. Kaliskie korso jest 
bowiem niebagatelnym przykładem obecności herbów – gospodarzy miasta i kraju 
na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci. W dzisiejszej alei Wolności, jak w soczewce 
odznaczał się rozmiar rusyfikacji polskich miast przez carat, jak również przepełniony 
dumą nastrój Polaków po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. 

Herb Kalisza, jego transformacja i występowanie
Wizerunkiem trębacza z tympanonu kaliskiego ratusza uczynię punkt wyjścia do 

analizy herbu miasta. Nie tylko przez rangę jego umiejscowienia, ale także w skutek 
schematu o jaki go zaprojektowano. Wniosek o przywrócenie w pieczęci Magistratu 
herbu z czasów piastowskich zgłoszono na posiedzeniu rajców miejskich w dniu 
19 czerwca 1925 roku2. Niemal jednogłośnie przyjęta ustawa, przywróciła do użytko-

1  K. Stefański, Herby i Pieczęcie m. Kalisza, Kalisz 1927, s. 1.
2  Tamże, s. 35.
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wania z drobnymi korektami najstarszy znany wizerunek herbu miasta, z roku 13743 . 
Herb dopełnił nowo wybudowaną siedzibę magistratu, w szczycie fasady oraz na hełmie 
wieży. Wietrznik w kształcie proporca z herbem Kalisza wykonał zakład blacharski 
Mieczysława Jarnuszkiewicza4. Na szczycie wieży ratuszowej osadzono go pod kierun-
kiem inżyniera miejskiego Józefa Wiktora Lipskiego5 .

Wielowiekowa historia Kalisza wpłynęła znacząco na wygląd jego herbu. Wielo-
krotnie dodając i rezygnując z niektórych atrybutów, zmieniano także jego proporcje 
i kształt tarczy herbowej. Zmianie ulegała również orientacja dmącego trębacza. W pracy 
Kazimierza Stefańskiego, transformacja herbu Kalisza przedstawiona jest w sposób 
chronologiczny. Począwszy od najstarszej, której rodowód sięga wieków średnich, 
autor wskazuje kolejne zmiany, jakie zaszły na przestrzeni wieków w symbolicznym 
wizerunku Kalisza. 

Nadeszła doba renesansu. Stara niezdarna pieczęć nie zadowalała już ojców miasta, 
więc ufundowali sobie nową. […] Najważniejsza, najbardziej zasadnicza różnica 
(w odniesieniu do średniowiecznego przedstawienia herbu miasta), zaszła w postaci 
pachołka. Przede wszystkim został on, a wraz z nim gwiazda, odwrócony w stronę 
przeciwną […]6 . 

Trębacz, tudzież pachołek został ponadto pozbawiony atrybutu obronności,  
tj. palicy. W skutek odwrócenia postaci, trąba znalazła się w ręce prawej, zaś  
lewa – pozbawiona broni spoczęła na pasie hejnalisty. Zmian, na które zwraca uwagę 
Stefański jest więcej.

Ubiór i czapka, jakkolwiek niewiele zmienione, również wskazują, że pierwowzór 
nie był zrozumiany. Brama rozwarta, blanki na murze i daszki na wieżach zniekształ-
cone. W wieżach wątek muru zatracony, zaś okna umieszczone na dwóch piętrach, przy 
czym dolne zakratowane7 . 

W okresie baroku herb przechodzi kolejne transformacje, które autor cytowanej 
tutaj pracy jednoznacznie ocenia w kategorii nieudanej próby „odświeżenia” miejskiej 
pieczęci. 

Zniekształcenie pierwowzoru dochodzi do szczytu. Mur bez blanków, na niezdar-
nych wieżach zamiast daszków, jakby liście koniczynowe; na głowie pachołka odwrot-
nie postawionego – raczej kapelusz słomkowy niż czapka; zamiast spodni bufiastych 
– kiecka8 . 

Kolejnej pieczęci z herbem miasta pod berłem króla polskiego, miasto się nie docze-
kało. Następną, na skutek rozbiorów Rzeczypospolitej akcentował symbol zniewolenia 
Kalisza i regionu Wielkopolski – orzeł pruski z monogramem Fryderyka Wilhelma. 

3  Tamże, s. 18., M. Adamczewski, Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku, 
Warszawa 2000, s. 38.

4  K. Stefański, Herby…, s. 37.
5  S. Małyszko, Zabytkowe cmentarze przy rogatce w Kaliszu, Kalisz 2012, s. 193.
6  K. Stefański, Herby…, s. 26.
7  Tamże, s. 27.
8  Tamże, s. 28.
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Wizerunek dmącego trębacza w 1807 roku, wraz z utworzeniem Księstwa Warszaw-
skiego, zniknął z pieczęci miejskich na 107 lat. W stuleciu powstań narodowych herb 
Kalisza został zaprojektowany niejako od nowa. 

Wyposażony w gałązkę palmową, pozbawiony palicy, ubrany w sukmanę granatową 
i takąż rogatywkę, stoi zaś na dwóch cegłach które nigdy blankami nie były – w ten 
trącący ironią sposób, symbol miasta opisuje Stefański. Stworzony w 1849 roku9 nowy 
wizerunek, mimo że nigdy nie wykorzystany w pieczęciach urzędowych, znalazł zastoso-
wanie w wydawnictwach prywatnych. Fundacje te wymagają szerszego omówienia.

Zaprojektowany w połowie XIX stulecia herb miasta po raz pierwszy użyto w roku 
1858 przy wydaniu Album Kaliskie, pracy spełniającej rolę publikacji upowszechniającej 
wiedzę o przeszłości i zabytkach miasta10. Album ułożony przez Edwarda Staweckiego, 
został wzbogacony przez ryciny Stanisława Barcikowskiego – nauczyciela kaliskiej 
Szkoły Realnej11. Na okładce prócz centralnie umieszczonej ryciny z boginią mądro-
ści – Ateną12, oraz kartuszem herbowym z wyobrażeniem grającego hejnał pachołka, 
odnaleźć można inny herb. Jest nim Lubicz13 – rodowy herb Staweckiego. 

Młodszym o dekadę wydawnictwem jest Album de Kalisch – zawierający 22 fotografie 
miasta w formacie 6,4 cm x 11,4 cm. Album Jana Diehla jest jednym z wielu portretów 
miast Królestwa Polskiego wykonanych przez fotografa zamieszkującego od roku 1863 
Białystok14. Przy wykonanych techniką mokrego kolodionu15, 22 kartach ze zdjęciami 
Kalisza, odnajdujemy także herb Kalisza. Trudno go zaklasyfikować do typu z roku 1849, 
niemniej posiada pewne jego cechy. Hejnalista wyposażony jest w trąbkę i liść palmowy, 
lecz ukazany jest na murze pozbawionym blanek. Wizerunek odróżniają od pierwowzoru 
zaprojektowanego przez komisję heraldyczną Królestwa Polskiego proporcje w wielkości 
pachołka i bramy. Herb ponadto wpisany jest w tarczę w typie polskim.

Kolejnym obszarem badań nad obecnością herbu Kalisza w prywatnych wydaw-
nictwach, są pocztówki i widokówki. Złotym wiekiem druku kartek z portretami miast, 
jest druga połowa XIX wieku oraz początek wieku XX. Szerszej analizy wymaga tutaj 
przynajmniej kilka przykładów. Z uwagą należy także odnotować nowy projekt herbu 
miasta, po raz pierwszy wykorzystany w roku 187516 w pracy Dawne Ustawy m. Kalisza, 
pod redakcją Adama Chodyńskiego17. Nowy herb odróżniał od poprzedniego zasadniczo 
jeden atrybut. Była nim korona zbudowana z murów miejskich – „Corona muralis”18 . 

9  Tamże, s. 34.
10  A. Tabaka, M. Błachowicz, Nowy Kaliszanin, Kalisz 2010, s. 120.
11  Tamże, s. 121
12  Tamże, s. 122
13  Tamże, s. 122
14  M. Marczak, Kolekcjonerski Białystok, [online], http://bialystok.kolekcjonerski.com.pl/

fotografia-w-bialymstoku1/fotografia-w-bialymstoku-w-latach-1870-1915/ [dostęp: 14.07.2014]. 
15  A. Tabaka, M. Błachowicz, Nowy…, s. 123.
16  K. Stefański, Herby…, s. 35.
17  Tamże, s. 35.
18  Sięgająca starożytnego Rzymu tradycja, została zaadoptowana w heraldyce miejskiej. 

Interpretowano przez nią rangę miast.
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Znaczącą pracą posiadającą ów wyraz symbolicznego przedstawienia Kalisza jest zeszyt 
z litografiami napisany przez Sękowskiego z okazji poświęcenia nowej siedziby magi-
stratu w roku 188919. Autor zaopatrzył tytułową stronę w panoramę miasta, oraz kartusz 
herbowy w mocno zniekształconym wzorze polskim. Herb z koroną zbudowaną z murów 
miejskich wykorzystał Ottomar Wolle, przy opracowaniu mapy gubernialnego Kalisza 
w roku 1878. Wizerunek przyozdobił również kalendarze kaliskie wydane staraniem F. 
Czerwińskiego w ósmej dekadzie XIX wieku20, oraz pocztówki z laboratorium fotogra-
ficznego Raczyńskiego. Po opisywany wizerunek sięgnięto także podczas opracowywania 
tytułowej strony Monografii Kalisza, autorstwa Józefa Raciborskiego, w roku 191221 .

Opisywany przykład herbu w sposób szczególny zaistniał nie tylko w druku, ale 
także w tkance miejskiej Kalisza, w jego najbardziej reprezentacyjnych miejscach. Dość 
wskazać tutaj ratusz oraz nieistniejący dzisiaj Most Żelazny przy placu Kilińskiego 
W pierwszym przykładzie kartusz z herbem stanowił część rzeźby personifikującej miasto, 
zainstalowanej na nowo wybudowanym ratuszu w roku 189122. Domniemana „Kalisia” 
była częścią bogatego programu rzeźbiarskiego gmachu magistratu. Trend w panującej 
wówczas kulturze architektonicznej łączył uwarunkowania kulturowe, historyczne 
i społeczne, z kwestiami estetyki – nie rezygnującej z alegorycznych przedstawień23 . 
Rzeźba wraz z tarczą herbową po wypaleniu i zburzeniu ratusza, została przeniesiona 
do Parku Miejskiego i do roku 194024 była częścią kompozycji Sztucznych Ruin25 . 
W fasadzie drugiej w historii Kalisza siedziby włodarzy miasta wizerunek hejnalisty 
przedstawiono w sumie trzykrotnie. Przy dobrej jakości fotografii Wincentego Borettiego 
znany powszechnie symbol miasta wpisano w dwa pełnoplastyczne kartusze umieszczone 
ponad centralnym ryzalitem gmachu. Budynek był własnością miasta. Miasto zaś należało 
do Imperium Romanowów, czego dowodził herb akcentujący ratusz u szczytu żeliwnej 
iglicy. Sylwetkę dwugłowego orła rosyjskiego zainstalowano w bliżej nieokreślonym 
czasie również w balustradzie nakrywającej dach gmachu.

Wybudowana w pierwszym dziesięcioleciu26 przeprawa nad kanałem Babinka przy 
placu Kilińskiego, również otrzymała symboliczny wizerunek miasta. Zainstalowano 

19  Reprint strony tytułowej, umieszczony w holu Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
20  K. Stefański, Herby, s. 35.
21  J. Raciborski, Monografia Kalisza, Kalisz 1912.
22  Według ustaleń Makarego Górzyńskiego w 1891 roku prócz personifikacji miasta, zamó-

wiono do dekoracji ratusza alegorię gościnności/obfitości.
23  M. Górzyński, Architekt Józef Chrzanowski. Przyczynek do studiów nad kulturą archi-

tektoniczną Kalisza końca XIX wieku., „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 2011, 
t. 12, s. 76-96.

24  A. Tabaka, M. Błachowicz, Podzwonne dla Tyrolczyka, [online], [dostęp: 14.07.2014]. 
http://www.zyciekalisza.pl/?str=82&id=109732, Istnieją również opinie mówiące o degradacji 
parkowych rzeźb w, lub po 1945 roku (wywiad środowiskowy z Elżbietą Sip z dn 14. 03. 2014 r) 

25  Na podstawie badań ikonografii Parku Miejskiego z lat 1918 - 1945
26  W 1905 roku „Gazeta Kaliska” donosiła, że miasto planuje budowę dwóch żelaznych 

mostów, jednego arkadowego na wprost sądu i drugiego na Babince z dekoracyjną poręczą w stylu 
modnej wówczas secesji z herbem miasta. Za datę ukończenie prac przy moście należy uznać rok 
1908 – W. Kościelniak, K. Walczak, Kronika miasta Kalisza, Kalisz 1989, s. 154
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go w połowie długości przęsła mostu, na wysokości balustrady. Tutaj dostrzeżemy 
kolejną – ostatnią już „metamorfozę” herbu Kalisza przed wybuchem pierwszej wojny 
światowej. Przedstawienie hejnalisty wpisano wówczas w secesyjny kartusz, po który 
sięgnięto również projektując widokówki Parku Miejskiego z około 1910 roku.

Przedstawione wyżej sposoby symbolicznej identyfikacji i prezentacji Kalisza nie 
wyczerpują możliwych i znanych wariacji na temat herbu miasta. Trudny do zakla-
syfikowania do któregokolwiek typu herbu pozostaje ten umieszczony na dyplomie 
cechu z pierwszej połowy XIX wieku27. Tutaj, autor plastycznego wyobrażenia miasta 
sięgnął zapewne po wzór do ostatniej pieczęci Kalisza w dobie I Rzeczypospolitej. Prócz 
charakterystycznych elementów z pieczęci barokowej, odnajdujemy także atrybuty 
nigdy wcześniej nie ukazane. Są nimi korona książęca oraz wizerunek Orła Białego 
w otwartej bramie28. Atrybut książęcej korony może tutaj przywoływać tradycje usta-
nowionego w 1807 roku Księstwa Warszawskiego. Wśród wyobrażeń herbu Kalisza, 
należy wskazać również wizerunek umieszczony w balustradzie Mostu Kamiennego. 
Przedstawienie z najstarszej obecnie przeprawy przez Prosnę, zawiera wątki zaczerp-
nięte przynajmniej z kilku typów herbu naszego miasta. W latach 1825-182629, a więc 
w czasie kiedy powstał obiekt, sięgnięto przy opracowywaniu herbu głównie po wzorce 
z okresu baroku (małe okrągłe okna, charakterystyczna sukmana w stroju hejnalisty 
oraz układ pozbawionej broni lewej ręki). W opisywanym przykładzie dopatrzyć się 
również można stylistyki pieczęci z okresu późnego średniowiecza. Obecność wize-
runku trębacza na ważnej przeprawie rzecznej w Kaliszu, może sugerować, że sposób 
manifestowania godła miejskiego przy mostach był znaczącym w systemie herbów 
miasta, czego dowód daję także wspomniana wcześniej fundacja Mostu Żelaznego ponad 
korytem Babinki. Most Kamienny, zwany też Aleksandryjskim, jest zresztą sygnowany 
podwójnie. Prócz wizerunku herbu Kalisza, spotykamy tutaj monogram zwierzchnika 
miasta i kraju w pierwszych dekadach XIX stulecia. Symbolizująca monarchę Imperium 
Rosyjskiego – Aleksandra I, litera „A” została wygrawerowana w zwornikach mostu 
po obydwu jego stronach.

Sztuka jest arystokratyczna do szpiku kości (…)
Sztuka sepulkralna w Kaliszu przedstawia poczet ojców nowożytnego miasta. Przy 

trzech nekropoliach zlokalizowanych na dawnym Wrocławskim Przedmieściu, pocho-
wanych jest wielu przedstawicieli elit środowisk intelektualnych. Herbowe kartusze, 
dzisiaj odnajdziemy wyłącznie na cmentarzu katolickim. Ich formy szczególnie odpo-
wiadają słowom Witolda Gombrowicza użytego w tytule tego podrozdziału. Kontynuując 
myśl wybitnego powieściopisarza na temat sztuki - jest ona zaprzeczeniem równości 
i uwielbieniem wyższości. 

27  Portret miasta, Architektura Kalisza w dokumentach archiwalnych, red. G. Schlender, 
J.A. Split, Kalisz 2010, s. 30. Nieznana jest dokłada data wykonania dyplomu.

28  Obecność wizerunku Orła Białego można interpretować jako chęć podkreślenia rangi 
cechu i jego wkładu w rozwój kraju.

29  W. Kościelniak, K. Walczak, Kronika…, s. 120
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Grobowców z herbowym kartuszem na założonym w 1807 roku30 cmentarzu kato-
lickim jest obecnie niepokojąco mała ilość. Należy przy tym pamiętać, że do naszych 
czasów nieznana liczba grobowców nie przetrwała, bądź są one w stanie postępującej 
ruiny. Gross z nich zatraciła atrybuty, o których traktuje ta praca, jak na przykład 
neobarokowa kaplica Pyzalskich, pozbawiona obecnie herbowej tarczy. W grobowcu 
tym pochowano Bronisławę z Konatowiczów Pyzalską, zmarłą w 1899 roku31, a w rok 
później jej męża, Wojciecha Pyzalskiego32 . 

Grób rodziny Prusinowskich, jako kolejny wymaga szerszego omówienia przez 
wzgląd za zachowanie w jego ścianach herbowego kartusza. Pochodzący ze starej 
rodziny szlacheckiej – Feliks Prusinowski, był aptekarzem, dokonującym zawodowo 
również oględzin zwłok33. Zmarłego w roku 191534 właściciela apteki przy cerkwi 
prawosławnej, pochowano w eklektycznej kaplicy posiadającej w tympanonie herb 
Topór. Architektura grobowca stanowi w tym przypadku przesłankę o osobie pochowanej 
w nim. Fasadę flankują dwa pilastry z głowicami zaopatrzonymi w główki makowe – 
dawny środek nasenny, powszechnie stosowany w aptekarskiej profesji w początkach 
XX wieku. 

Niedaleko od grobowca Prusinowskich wznosi się klasycystyczna bryła kaplicy 
Załuskowskich. Opatrzone dwoma herbami, ostatnie miejsce spoczynku Joanny z Prze-
łuskich (dla której wzniesiono grobowiec w roku 187235), oraz jej męża – Erazma 
Załuskowskiego, zmarłego w 188836, zostało przed kilkoma laty starannie odrestauro-
wane. Ponad tablicami poświęconymi zmarłym, zamontowano kartusze z wizerunkami 
rodowych herbów pochowanych tutaj. Sulima – herb Przełuskich,oraz Rola – którym 
posługiwali się Załuskowscy.

Młodszym o nieco ponad dekadę jest grobowiec wzniesiony dla rodziny Doruchow-
skich, wybudowany w 1901 roku37. W tym przypadku do dnia dzisiejszego zachował 
się herb Doruchowskich – Niesobia, a także dekoracyjne labry. Pochowano tutaj dzie-
dzica majątku Złotniki Wielkie, Złotniki Małe oraz Mycielin – Feliksa38 i Zygmunta 
Doruchowskich.

Przy Rogatce spoczęli właściciele innych pobliskich majątków ziemskich. Należy 
wskazać tutaj grobową kaplicę Karśnickich, w której w roku 1961 pochowano Feliksa 

30  Tamże, s. 107., A. Tabaka, M. Błachowicz, Nowy…, s. 123. Katolicki cmentarz na rogatce 
został otwarty 4 listopada 1807 r., jako trzecia nekropolia po prawosławnej i ewangelickiej, usytu-
owana w tym rejonie miasta.

31  S. Małyszko, Zabytkowe…, s. 293.
32  Tamże, s. 293.
33  Tamże, s. 240.
34  Tamże, s. 240.
35 A. Tabaka, M. Błachowicz, Uratowane kaplice, [online], [dostęp: 15.07.2014]. Dostępny 

w World Wide Web: http://www.zyciekalisza.pl/?str=82&id=51004, S. Małyszko, Zabytkowe…,  
s . 240 .

36  S. Małyszko, Zabytkowe…, Kalisz 2012, s. 293.
37  Tamże, s. 266.
38  Tamże, s. 266,
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Karśnickiego – ostatniego właściciela dominium Majków39. To wybitna w dziejach 
miasta postać; komendant Straży Pożarnej w Kaliszu w latach 1922-1927, członek 
Towarzystwa Miłośników Sceny, Związku Oficerów Rezerwy, Federacji Polskich 
Związków Obrońców Ojczyzny, mason40. Prostą, klasycyzującą kaplicę, w której 
pochowano Karśnickiego, zaopatrzono w polu tympanonu w herb Jastrzębiec.  
Płaskorzeźbiony wizerunek herbu Zaręba, widnieje na grobowcu innego zasłużonego 
dla historii miasta – Seweryna Tymienieckiego. Patron przy Trybunale Cywilnym, 
zasłynął w historii Kalisza również jako adwokat przysięgły, członek i organizator 
Towarzystwa Archeologicznego, Kaliskiego Towarzystwa Rolniczego, oraz Kasy 
Pożyczkowo-Oszczędnościowej, Był bibliofilem, kolekcjonerem, numizmatykiem41 . 
W bliskiej odległości od grobowca Tymienieckich, pochowano w roku 192342 wybitnego 
kaliskiego architekta – Kazimierza Skolimowskiego herbu Leszczyc .

Na podobieństwo dwóch ostatnich wskazanych pochówków, przy murze oddzie-
lającym katolicką nekropolię od ewangelickiej pochowano w skromnym grobowcu 
Józefa Janowskiego, zmarłego 9 stycznia 1889 roku oraz Leokadię z Bonarów, której 
zgon nastąpił w dniu 18 marca 1899 r.43 W polu tablicy nagrobnej widnieją dwa herby, 
którymi posługiwali się pochowani tutaj. Topór – którym pieczętowali się Janowscy, 
oraz Bonarowa44 – rodowy herb Bonarów. W grobowcu spoczęła także córka Józefa 
i Leokadii – Maria, przełożona pensji żeńskiej45. Na uwagę zasługuje także grobowiec 
Krzewskich – Macieja i Marii z Martuzalskich. Neoklasycystyczny, z wieńcem lauro-
wym, posiada wpisany w medalion herb Bończa. 

Wychodząc poza mury katolickiej nekropolii, warto wskazać herby szlachetnie 
urodzonych, również w przestrzeni miasta. Fundacja jednej z najstarszych świątyń jezu-
ickich na ziemiach polskich – obecnego kościoła garnizonowego, to dzieło Stanisława 
Karnkowskiego – arcybiskupa gnieźnieńskiego, prymasa Polski od roku 1581, pełniącego 
tę funkcję do śmierci w roku 160346. Symboliczne nawiązanie do postaci budowniczego 
jezuickiej świątyni obecne jest zarówno w jej fasadzie jak i wnętrzu. Herb Junosza, 
którym pieczętował się arcybiskup Karnkowski umieszczono ponad portalem świątyni. 
Tutaj kartusz opatrzono arcybiskupią tiarą, a także skrzyżowanymi: krzyżem i pastora-
łem – znakami godności biskupiej. W późnorenesansowym portalu, wizerunek herbu 
z barankiem widoczny jest również na przedłużeniu osi półkolumn flankujących wejście 
do kościoła. Przekraczając próg świątyni świadectwo po jej budowniczym widoczne jest 
również w formie portalu – tym razem będącym, za A. Tabaka i M. Błachowicz: pierw-

39  Tamże, s. 194, tenże, Majątki wielkopolskie. Powiat Kaliski, Kalisz 2010, s. 13, 57, 112, 
203.

40  S. Małyszko, Zabytkowe…, Kalisz 2012, s. 195.
41  A. Tabaka, M. Błachowicz, Nowy…, s. 159.
42  Informacja z tablicy grobowej.
43  Informacja z tablicy grobowej.
44  K. Niesiecki, Herbarz polski, Lipsk 1839, s. 223.
45  Informacja z tablicy grobowej.
46 A. Tabaka, M. Błachowicz, Czytając z kamienia, [online] http://www.zyciekalisza.

pl/?str=82&id=28881, [dostęp: 15.07.2014]. 
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szym takim przedstawieniem pomnika w sztuce sepulkralnej Wielkopolski. Popularnie 
określany jako epitafium, pomnik posiada wiele heraldycznych wyobrażeń. Prócz kartusza 
z herbem Junosza, kapituła gnieźnieńska, będąca fundatorem pomnika, zadecydowała 
o umieszczeniu w kamiennym posągu również herbu z wizerunkiem lilii. 

Ostatnim z przedstawianych tutaj przykładów herbów szlacheckich w tkance miasta, 
jest wizerunek umieszczony na mieszczańskiej willi należącej do rodziny Bzowskich. 
Wybudowany w roku 191047 neogotycki pałacyk zaopatrzony jest w elewacji od strony 
ulicy Stanisława Staszica w herb Nowina. Pierwszym właścicielem posiadłości był 
rejent kaliski Stanisław Bzowski48, którego inicjały również umieszczono na polu tablicy 
herbowej. Obecnie jest jednym z nielicznych zachowanych przykładów budownictwa 
willowego noszącego również cechy pałacu ziemiańskiego na dalekich przedmieściach 
Kalisza z przełomu XIX i XX wieku 

Archtecture parlante49

Nosząca imiona wielu wybitnych, jak również znienawidzonych przez Polaków 
osobistości50, dzisiejsza aleja Wolności, posiadała od początku swego powstania szcze-
gólną rangę. 

Ważna rola jaką odgrywała Aleja w życiu kulturalnym, rozrywkowym i towa-
rzyskim miasta, w połączeniu z jej spacerowym, rekreacyjnym charakterem, pozwala 
widzieć ją jako prawdziwe miejskie korso. (…) Aleja miała też swoje drugie, bardziej 
poważne i dystyngowane oblicze. Przy niej ulokowano gmach Trybunału, zresztą speł-
niający swoją funkcję do dzisiaj. Tutaj również otwierano banki – jedne z pierwszych 
w mieście. Wszystko to sprawiło, że przestrzeń kaliskiej promenady stała się z końcem 
XIX w. konkurencyjną dla rynku51 . 

Historia zależnej od zmieniającej się sytuacji politycznej Europy, ulicy, znajdowała 
odzwierciedlenie w jej kształcie urbanistycznym, ale przede wszystkim architektonicznym. 
Od chwili wytyczenia pierwszej poza średniowiecznym pierścieniem murów miejskich, 
ulicy, miasto zyskało nowy charakter. Przestrzenność wytyczonej w roku 1800 alei52, 
odpowiadała trendom urbanistycznym Europy zachodniej i była krokiem zmierzającym 
do upodobnienia tej części nieistniejącej już I Rzeczypospolitej z Poznaniem i Kaliszem, 
do Prus. Spacerowa aleja będąca jednym z pierwszych europejskich, nowoczesnych, 

47  A. Tabaka, M. Błachowicz, Nowy…, s. 45
48  Urodzony w powiecie stopnickim, Stanisław przyjechał do Kalisza w 1902 roku. W 1909 

roku od firmy Młynarski i Ska, rejent zakupił teren przy dzisiejszej ulicy Staszica 17. 
49  Dosłownie: mówiąca architektura. Termin stworzony przez Francuzów pod koniec XVIII 

wieku, zakładający że styl projektowanego przez architektów budynku powinien być dopasowany 
do jego funkcji.

50  Spacerowej alei patronowali (w porządku chronologicznym) – Fryderyk Wilhelm, Luiza 
Pruska, Józefina (żona Napoleona Bonaparte), Aleksandra (żona Józefa Piłsudskiego), Herman 
Göringa, Józef Stalin. Obecną nazwę zyskała w roku 1956.

51  B. Czechowska, Kaliskie korso. Architektura i urbanistyka Alei Wolności w XIX i XX 
wieku, Kalisz 2010, s. 6.

52  Tamże, s. 24.
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oświeceniowych założeń urbanistycznych53, była traktowana jako wizytówka gospodarzy 
miasta i kraju. Łacińska sentencja z tytułu, realizowana była w alei wielokrotnie. Przestrzeń 
spacerowej promenady od drugiej połowy XIX wieku sygnowano także herbami.

Rosyjska obecność nad Prosną ustanowiona została postanowieniami Kongresu 
Wiedeńskiego, na którym proklamowano utworzenie Królestwa Polskiego pod berłem cara 
Aleksandra I. Stulecie zwierzchnictwa Moskwy nad Kaliszem, w pojęciu rozwoju miasta, 
zaznacza się parabolą, z latami prosperity oraz stagnacji, zwłaszcza w czasie gdy miasto 
pełniło funkcję stolicy powiatu (1845-1866). W tendencjach budowlanych w ciągu space-
rowej alei aż do roku 1886 nie spotykamy zabiegów mających nadać poprzez wznoszoną 
architekturę, rosyjskiego charakteru miasta. Sytuacja zmienia się wraz z przebudową filii 
Banku Polskiego na rosyjski Oddział Banku Państwa, kiedy to budynek, otrzymał nowy 
neobizantyjski kostium w oparciu o projekt Józefa Chrzanowskiego54. Tym czym instytucja 
pieczętowała swoją obecność nad Prosną, były także dwa wizerunki herbu Romanowów, 
zainstalowane na cebulastych hełmach gmachu. Fasada banku, zgodnie z XIX-wieczną 
doktryną, informowała nie tylko o charakterze budowli, ale również o jej gospodarzu. 
Wielkość kapitału instytucji Banku Państwa, jak również zaakcentowanie jej tożsamości, 
widoczne są na przykładzie projektu nowej siedziby z roku 191355, dla której wykupiono 
działkę zajmowaną od 1894 przez Towarzystwo Cyklistów56. Monumentalny gmach banku 
wzorem poprzedniego wyposażono w kartusz z dwugłowym orłem cesarstwa rosyjskiego57 . 
Herbem zaakcentowano oś z głównym wejściem do budynku, które według projektów, 
miało się mieścić przy wylocie do alei dzisiejszej ulicy Bankowej (wówczas Małej). Gmach 
ostatecznie nie powstał, czego przyczyną był wybuch pierwszej wojny światowej. 

Wobec przerwanych prac przy budowie Banku Imperium Rosyjskiego, bardzo 
szybko po zakończeniu działań wojennych w 1918 roku, pojawiła się wola zagospo-
darowania tego terenu58. Do budowy w tym miejscu siedziby Banku Polskiego przy-
stąpiono w roku 192259. Projektantowi gmachu – Marianowi Lalewiczowi przyszło 
w obowiązku „budować Polskę” na nowo wraz z nadaniem wznoszonej architekturze 
swojskiego klimatu. Przykładem tego jest Bank Polski, którego stylistykę autorka 
monografii kaliskiego korso, kojarzy z czołowym przykładem stylu stanisławowskiego 
na ziemiach polskich – Pałacem Łazienkowskim w Warszawie60. Tożsamość polską, 

53  Tamże, s. 71.
54  Tamże, s. 80
55  B. Czechowska, Kaliskie korso…, s . 80 .
56  Z nowego toru cyklistów, „Gazeta Kaliska”, 1894, nr 22, s. 2.
57  Archiwum Państwowe w Kaliszu, Bank Państwowy Oddział w Kaliszu, syg.3, s.43-44
58  Spotkanie komisji ekspertów - architektów i konserwatorów (m.in. prof. J. Kłosa, dr  

A. Lauterbacha, prof. J. Raciborskiego oraz prof. M. Lalewicza) w celu ustalenia koncepcji urbani-
stycznej odbudowy miasta, z władzami miasta, miało miejsce w Kaliszu 15 i 16.08.1919 r. Również: 
Sesja poświęcona problemom odbudowy Kalisza, która odbyła się w sierpniu 1919 r., w której brał 
udział Lalewicz, mogła zaowocować pomysłem budowy banku – za B. Czechowska.

59  B. Czechowska, Kaliskie korso…, s. 83.
60  Owe podobieństwa autorka monografii alei Wolności dostrzega w fasadzie Banku Polskiego 

artykułowanej prostokątnymi otworami okiennymi oraz pilastrami korynckimi. 
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wyrażaną odwołaniami do rodzimego klasycyzmu z ostatnich dziesięcioleci istnienia 
I Rzeczypospolitej, podkreślono kompozycją heraldyczną o wymownej symbolice. 
Godło Polski otoczone dwoma rogami obfitości, panopliami i wieńcem laurowym 
symbolizowało dumne nastroje z odzyskania niepodległości i stanowiło przesłankę 
o bogactwie gospodarza gmachu – Skarbu Państwa. Co ciekawe, wizerunek Orła Białego 
według pierwotnego planu miał zostać umieszczony ponad schodkowym szczytem 
fasady banku61, w formie pełno przestrzennej. Nieznane okoliczności zadecydowały 
jednak o tym, że godło państwowe ostatecznie zlokalizowano w polu wspomnianego 
szczytu w formie płaskorzeźbionej62. W tym miejscu przetrwało aż do okupacji hitle-
rowskiej, dzieląc los symboli Polski zainstalowanych przed 1939 rokiem również na 
dzisiejszej siedzibie Starostwa Powiatowego63, oraz na Trybunale. 

Tympanon przybytku Temidy również przechodził metamorfozy. Oryginalną grupę 
alegoryczną wyobrażająca sprawiedliwość usunięto prawdopodobnie podczas jednej 
z przebudów gmachu i zastąpiono wizerunkiem orła Romanowów64. Ten „gościł” 
w fasadzie gmachu aż do 1918 roku. Zainstalowane wówczas godło Polski zostało 
zniszczone podczas okupacji hitlerowskiej. Mniej więcej od lat 5065. ubiegłego wieku, 
w trójkątnym naczółku Trybunału ponownie widnieje symbol Polski. 

Podsumowanie
W obecności herbu w przestrzeni miasta, w każdej przedstawionej tutaj formie, 

najistotniejszym pozostaje czynnik tożsamości. Pojawiające się w krajobrazie miejskim 
herby, pozostawające w niezmienionej postaci z odległej często przeszłości, stanowią 
nie tylko wizytówkę miasta, ale też symbol, łączący ową przeszłość z jego współcze-
snym życiem. Są szczególnym wyrazem grupowej więzi społeczności, w tym wypadku  
– miejskiej. Znak identyfikacyjny, jakim jest herb szlachecki od początku swego istnienia 
świadczył o tożsamości legitymujących się nim. Początkowo była to tożsamość związana 
z polem bitwy, pozwalająca na odróżnienie swoich od wrogów. Wraz z upływem czasu, 
herb świadczył o przynależności do danej grupy społecznej. Przynależności wybitnie 
silnej na przykładzie szlachty polskiej. Architektura od wieków również staje się tym 
samym integralnym, elementem tożsamości człowieka. 

61  Na podstawie projektu gmachu.
62  Heraldyczny wizerunek z godłem Polski widoczny jest na pocztówce wydanej przez  

I. Mikunickiego.
63  Na podstawie ikonografii z lat 1918-1945
64  Herb Romanowów, będący jednocześnie godłem Imperium Rosyjskiego zamontowano 

prawdopodobnie podczas jednego z remontów budynku w XIX wieku. Warto odnotować, że do dnia 
dzisiejszego zachował się imponujący zabytek sztuki snycerskiej pochodzący z wnętrz Trybunału. 
Jest nim zabezpieczona w magazynach Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku sylwetka orła 
z tzw. Małego Herbu Cesarstwa Rosyjskiego. 

65  W polu tympanonu Trybunału na fotografiach Urszuli Ast z lat 40. XX wieku, zaznacza 
się ślad po zniszczonym wizerunku Orła Białego przez hitlerowców.
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IKONOGRAFIA

Rys. 1. Bank Państwowy Oddział w Kaliszu, Frag-
ment elewacji frontowej z dekoracją nadbudówki 
i herbem Romanowów. Źródło – Archiwum Pań-
stwowe w Kaliszu, syg. 3, s. 43-44

Rys. 2. Fasada Trybunału z wizerunkiem orła 
Romanowów. Pomiędzy 1900, a 1914 rokiem. 
Żródło – Fotopolska.eu

Rys. 3. Ewolucja herbu Kalisza na pieczęciach miejskich. Od lewej – z roku 
1374, z okresu renesansu, oraz okresu zaboru pruskiego. Źródło – K. Ste-
fański, Herby i Pieczęcie m. Kalisza, Kalisz 1927
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Rys. 4. Fragment Mostu Żelaznego 
z herbem Kalisza ponad kanałem 
Babinka. Źródło - Fotopolska.eu

Rys. 5. Fragment portalu kościoła pojezuickiego 
w Kaliszu z wizerunkiem herbu Junosza. Źródło - 
zabytki.org

Rys. 6. Nowina - herb z fasady wil-
li Stanisława Bzowskiego w Kali-
szu. Źródło - zbiory własne
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Rys. 7. Pocztówka z rzeźbą Sandalarki w Parku Miejskim. Herb Kalisza w typie z 1875 roku wpisany 
w secesyjny kartusz. Źródło - Wirtualne Muzeum Fotografii Kalisza

Rys. 8. Program rzeźbiarski fasady kaliskiego ratusza (1889 - 1914) Widocz-
ne m.in. Personifikacja miasta z tarczą herbową, personifikcja bogactwa i do-
brobytu, oraz jeden z dwóch kartuszy z herbem Kalisza. Źródło - Fotopol
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Rys. 9. Tablica nagrobna Kazimierza Skolimowskiego herby Leszczyc. 
Cmentarz katolicki w Kaliszu. Źródło - zbiory własne

Rys. 10. Zaręba - herb rodziny Se-
weryna Tymienieckiego. Cmentarz 
katolicki w Kaliszu. Źródło - zbio-
ry własne

Rys. 11. Zdjęta z budynku spalonego ratusza rzeźba 
personifikująca miasto. Sztuczne ruiny w kaliskim 
Parku Miejskim, po 1918 roku. Źródło - Wirtualne 
Muzeum Fotografii Kalisza
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Rys. 12. Wizerunek herbu miasta przy balustradzie Mostu Kamiennego

Rys. 13. Wizerunek herbu miasta przy balustradzie Mostu Kamiennego
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HERBY W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ KALISZA. SZTUKA NOŚNIKIEM TOŻSAMOŚCI.
Artykuł ten będący rekapitulacją wiedzy na temat form sygnowania przestrzeni Kalisza, w zało-
żeniu odpowiada na pytanie o rolę jaką pełnią herby w naszej kulturze. Ich istnienie podkreśla 
tożsamość; szczególny wyraz więzi społecznych. Na przykładzie niniejszego artykułu jest to 
identyfikacja z miastem, jego gospodarzami na przestrzeni wieków, a także z daną grupą spo-
łeczną, czego świadectwem są herby szlacheckie obecne na nekropoliach.

THE HERALDRY IN THE PUBLIC SPACE. ART AS THE CARRIER OF IDENTITY
The article recapitulates our knowledge concerning the forms of marking the public space in 
Kalisz. Its premis is to answer the question of the role the heraldry plays in our culture. The 
existence of heraldic symbols emphasises the identity and the particular form of social bonds. 
This article connects the heraldry with the identification with Kalisz, with the rulers of the city 
throughout the ages and with any given social group, the evidence of which are the noble coats 
of arms in the cemeteries of Kalisz.
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TOMASZ ROSIŃSKI 
Uniwersytet Łódzki

STAROPOLSKIE INSKRYPCJE NA ZABYTKACH  
ZWIĄZANYCH Z KULTEM BŁOGOSŁAWIONEGO  
Z DOBROWA I UNIEJOWA

Naukowe badania nad dziejami pisma tj. opatrzone warsztatem i poddane krytyce 
istnieją od początku wyodrębnienia historii jako nauki. Bardzo szybko z paleografii 
rozumianej jako nauka o dawnym piśmie wyodrębniono epigrafikę czyli dziedzinę 
zgłębiającą historię pisma wykonanego inną metodą niż przy pomocy pióra w jego 
historycznym rozwoju bądź czcionki drukarskiej w materiale twardym1. Naukowcy od 
XIX wieku rozumieli znaczenie pisma epigraficznego i wspierali się nim podczas swoich 
badań, jednak nigdy epigrafika nie stała się tak popularna jak inne nauki pomocnicze 
historii. W dzisiejszej Polsce jest niedocenianą gałęzią nauki znajdującą się na uboczu 
zainteresowań większości historyków. Wynika to ze specyfiki pracy nad zabytkiem 
posiadającym inskrypcję, która jest żmudna, skomplikowana i mało efektywna. Epigra-
fikę można podzielić na dwa obszary: zewnętrzny i wewnętrzny.

W pierwszym przypadku, badacz musi posiadać odpowiednie umiejętności 
i warsztat po to by móc odczytywać litery i cyfry. Potrzebne jest to do analizy kształtu 
znaków, dzięki której możliwe jest określenie rodzaju pisma inskrypcji, wskazanie 
indywidualnych cech wyrazów, do których zaliczyć można zapisywanie ich w formie 
skróconej (abrewiacja) bądź sposób częstotliwość i sposób oznaczania takiego zabiegu. 
Zwraca się uwagę na warsztat rzemieślniczy wykonującego zapis, np. jaką techniką 
znaki zostały wykonane, z jakim kunsztem, czy występują błędy w zapisie wyrazów, 
itp. Przy okazji badane jest umiejscowienie tekstu i sposób rozmieszczenia znaków 
w przestrzeni zabytku. Określenie kształtu znaków ma na celu odpowiedzenie na pytanie 
czy mamy do czynienia z oryginalną inskrypcją czy tzw. „falsyfikatem epigraficznym” 
czyli napisem poprawianym lub przerabianym na przestrzeni lat. 

W drugim przypadku, badacz skupia się nie tyle nad inskrypcją, ile na ludziach 
związanych z jej powstaniem. Na pierwszym miejscu poszukuje się fundatora zabytku 
i określa powody, dla których kazał stworzyć dany przedmiot. Rzadko odnaleźć można 
informacje o rzemieślniku tworzącym przedmiot. W takim wypadku pozostaje odnoto-
wanie jakości dzieła i klasy materiałów użytych przy jego wykonaniu, co daje pewne 
pojęcie o umiejętnościach wykonawcy i wyznacza krąg zawodowy i kompetencyjny. 
Następnie analizuje się treść inskrypcji, i jej funkcje rozumiane jako sposób oddziały-
wania zabytku z tekstem na przestrzeń, w której występuje i ludzi, którzy z nim obcują. 
Nie bez znaczenia jest także miejsce umieszczenia zabytku, co pozwala określić, z jednej 

1  J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, wyd. 6, Warszawa 2006, s. 361.
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strony, rangę zabytku, z drugiej pozycję fundatora. W kręgu zainteresowań jest zarówno 
język, styl a także, jeśli to możliwe, autorzy tekstów.

W latach 70 XX wieku Józef Szymański wystąpił z postulatem rozpoczęcia badań nad 
epigrafiką staropolską do 1800 roku na obszarze całej ówczesnej Polski. Już w 1975 roku 
ukazał się pierwszy zeszyt pierwszego tomu serii Corpus inscriptionum Poloniae [dalej 
CIP], który miał przedstawić w sposób całościowy inskrypcje zebrane zgodnie, z przyjętym 
dla całego obszaru kraju, jednym systemem inwentaryzowania i opracowania. Pierwotnie 
zakładano, że prace prowadzone będą powiatami, za pieniądze pozyskane od władz lokal 
nych. W skutek reformy administracyjnej wprowadzonej ustawą z dnia 28 maja 1975 roku 
zlikwidowano powiaty i wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny kraju2 . 
Z dniem 1 czerwca 1975 roku powołano do życia 49 województw (podzielonych na gminy) 
na miejsce zlikwidowanych 17 województw, 5 miast wydzielonych oraz 314 powiatów. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 roku3 podano jakie gminy znala-
zły się w granicach konkretnego województwa. W zaistniałej sytuacji przyjęto badanie 
zabytków epigraficznych w oddzielnych tomach dla poszczególnych województw4 . 

Do dziś udało się zrealizować tylko część z założeń Józefa Szymańskiego. Pracow-
nicy Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego włączyli się bardzo intensywnie w prace 
epigraficzne, czego rezultatem były publikacje CIP dla ówczesnych województw: 
sieradzkiego, łódzkiego miejskiego, skierniewickiego i piotrkowskiego5. Zebrany 
materiał podczas obozów epigraficznych Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego 
umożliwiał wydanie kolejnych tomów jednak brak funduszy i możliwości pozyskania 
sponsorów spowodował, że w połowie lat 90 XX wieku badania wstrzymano. 

W kręgu zainteresowań łódzkich historyków były także terytoria wchodzące 
w skład historycznej Wielkopolski tzn. ówczesne województwa kaliskie i konińskie. 
Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego w 1992 roku (4-21 VII) podczas 
obozu epigraficznego dokonało inwentaryzacji zabytków z województwa kaliskiego6, 
zaś w trakcie dwóch obozów w Uniejowie w latach 1993 (5-20 VII) i 1994 (11-31 VII) 
zebrano materiał z województwa konińskiego7 .

2  Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa 
oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91

3  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz 
gmin wchodzących w skład województw. Dz.U. 1975 nr 17 poz. 92

4  J. Szymański, Badania nad polską epigrafiką, „Kwartalnik Historyczny”, 1976, z. 3, s. 576.
5  CIP, t. 2, Województwo sieradzkie, red. R. Rosin, wyd. A. Szymczakowa, J. Szym-

czak, Łódź 1981; t. 3, Województwo miejskie łódzkie, red. R. Rosin, wyd. A. Szymczakowa,  
J. Szymczak, Łódź 1982; t. 5, Województwo skierniewickie, wyd. J. Szymczak, Łódź 1987; t. 6, 
Województwo piotrkowskie, wyd. J. Szymczak, Łódź 1993.

6  W. Golis, Obóz Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Łódzkiego 
w Kaliszu (4-21 VII 1992), „Rocznik Łódzki” 1993, t. 40, s. 333-334.

7  d . Pysklak, Obóz studenckiego koła naukowego historyków w Uniejowie (5-20 lipca 
1993 r.), „Rocznik Łódzki” 1994, t. 41, s. 294-295; W. Golis, Obóz epigraficzny studenckiego 
koła naukowego historyków Uniwersytetu Łódzkiego w Uniejowie (11-31 VII 1994 r.), „Rocznik 
Łódzki” 1995, t. 42, 1995, s. 261-262.
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Niniejszy artykuł jest próbą dokończenia rozpoczętych badań epigraficznych i reani-
macji porzucony przez ośrodek łódzki, przed dwoma dekadami, projektu badawczego. 
Podstawę stanowi materiał zebrany podczas wspomnianych obozów epigraficznych 
w Uniejowie z lat 1993 i 1994. 

Badania nad kultem Bogumiła i inskrypcjami z nim związanymi stanowią część 
tych badań. Informacje o interesujących mnie zagadnieniach pochodzą z dwóch źródeł. 
Starszym jest oficjalny żywot Bogumiła, spisany przez księdza Stefana Damalewicza 
w trakcie procesu kanonizacyjnego przed 1651/2 rokiem. Ukazał się on drukiem dopiero 
w 1661 roku8. Młodszą jest, dwuczęściowa praca księdza Bartłomieja Sokołowskiego, 
oficjała i kustosza uniejowskiego wydana w 1747 roku. Wykorzystano tu rozszerzony 
przez autora przedruk wydany w Kaliszu w 1806 roku. Pierwsza część książki to 
tłumaczenie żywota Bogumiła autorstwa Stefana Damalewicza9. Część druga to zbiór 
zeznań ludzi, zebrany i poukładany przez B. Sokołowskiego, którzy dzięki wstawien-
nictwu Bogumiła dostąpili bożej łaski. Dodatkowo autor scharakteryzował miejsca 
kultu i ważniejsze przedmioty związane z adoracją oraz opisał przykładowe wota. Na 
końcu podał wykaz prac poświęconych osobie Bogumiła10 . 

Spośród wielu zabytków na badanym obszarze można wskazać grupę przedmio-
tów z inskrypcjami epigraficznymi związanymi z kultem błogosławionego Bogumiła. 
Według lokalnej tradycji był jednym z arcybiskupów gnieźnieńskich w XII wieku. 
Zrezygnował z urzędu i został eremitą. Za datę jego śmierci przyjęto 10 czerwca 1182 
roku. Uznawano go za świętego lub błogosławionego Kościoła Rzymskiego. Według 
najstarszych przekazów pochodzić miał z rodu Porajów z Wielkopolski i był krewnym 

8  Ksiądz Stefan Damalewicz spisał żywot Bogumiła. Pierwsze wydanie wydrukowano 
w Rzymie (1661 r.), drugie w Warszawie (1714 r.), a trzecie w Kaliszu (1803 r.). Pełny tytuł trze-
ciego wydania, z którego korzystałem brzmi: Vita s. Bogumili, archiepiscopi gnesnensis, a Stephano 
Damalevicio S. T. D. canonicorum regularium ex antiquissimis gravium authorum cronicis. excerpta, 
anno partus Virginei, quo RoMae ALeXanDer Papa Coronat opes, Roma typis Ignatii de Lazuris 
1661. Varsaviae vero anno Domini 1714, nunc autem Calissii anno 1803 reimpressa.

9  B. Sokołowski, Historja świątobliwego życia Błogosławionego BOGUMIŁA, niedzyś 
Arcy-Biskupa Gnieznieńskiego, a potym przez lat dwanaście, w Pustyni Dobrowskiey, w Dźiedźictwie 
własnym Pobożnego Eremity. Którego drogi Ciała Depozyt wielkiemi Cudami, y łaskami słynący, 
w Kolegiacie Uniejowskiey złożony iest. Zdawna Łacińskim opisana stylem a potym Dla pomnożenia 
większey Chwaly ku temu Swiętemu Patronowi na Polski język przez WJX. BARTŁOMIEIA SOKO-
ŁOWSKIEGO Oboyga Prawa Doktora Kanonika Płockiego, Kusztosza y Officyała Uniejowskiegow 
roku 1748. przetłumaczona y wydrukowana. Teraz zaś Nakładem Łaskawym WJ. Pana Woyciecha 
Mitrowskiego przedrukowana [dalej Historya...], Kalisz 1806.

10  B. Sokołowski, Cuda y znakomite łaski za przyczyną błogosławionego Bogumiła, arcybi-
skupa gnieźnieńskiego tak przy Grobie Tego Świętego Patrona w Kollegiacie Uniejowskiey. Jako też 
y w Dobrowie, gdzie dni życia swego w wielkiey świątobliwości na Puszczy zakonczył. Przez Roznych 
Stanu Ludzi, częścią poprzysięzone, częścią pod sumieniem ZEZNANE. Zdawna Łacińskim opisana 
stylem a potym Dla pomnożenia większey Chwaly ku temu Swiętemu Patronowi na Polski język przez 
WJX. BARTŁOMIEIA SOKOŁOWSKIEGO Oboyga Prawa Doktora Kanonika Płockiego, Kuszto-
sza y Officyała Uniejowskiegow roku 1748. przetłumaczona y wydrukowana. Teraz zaś Nakładem 
Łaskawym WJ. Pana Woyciecha Mitrowskiego przedrukowana [dalej Cuda...], Kalisz 1806.
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św. Wojciecha i Janika arcybiskupa gnieźnieńskiego z lat 1149-116711. Uważano, że 
Dobrów był jego ojcowizną. Ufundował w nim kościół i został jego proboszczem. Miał 
go przekazać wraz z kilkoma wioskami cystersom, pod fundację klasztoru a następnie 
umarł po latach spędzonych w pustelni w Dobrowie. Wokół jego szczątków, złożonych 
w Dobrowie, rozwinął się kult, który jest żywy także i dziś. Przez wiele stuleci działał 
on bez oficjalnego usankcjonowania przez władze kościelne. W połowie XVII wieku 
podjęto działania zmierzające do beatyfikacji Bogumiła, ale zakończyły się one niepo-
wodzeniem. Dopiero kolejna próba rozpoczęta w 1908 roku dzięki staraniom biskupa 
kujawskiego Stanisława Zdzitowieckiego, przyniosła pozytywny skutek. 27 maja 1925 
roku Pius XI wydał decyzję o uznaniu kultu „błogosławionego lub świętego” Bogumiła. 
Ustalono przy tym, że 10 czerwca we wszystkich polskich diecezjach będą obchodzone 
uroczystość ku czci bł. Bogumiła.

Wraz ze zwiększeniem zainteresowania Bogumiłem przez uczonych zaczęto wery-
fikować przekazy ludowe i informacje przytaczane w żywocie Stefana Damalewicza. 
Badania doprowadziły do sformułowania większej liczby pytań niż odpowiedzi, ponie-
waż postać ta jest słabo oświetlona źródłami. Powstało kilka hipotez na temat tego, kiedy 
żył, z jakiego rodu się wywodził, gdzie działał oraz jakie pełnił funkcje. 

W 1904 roku Tadeusz Wojciechowski zaproponował hipotezę, w której próbował 
powiązać Bogumiła z rządami króla Bolesława II. Według niego Bogumił miał być 
od 1075 roku arcybiskupem. Koronował Bolesława na króla i poparł go w sporze 
ze Stanisławem biskupem krakowskim, za co został zmuszony do złożenia urzędu 
i dopełnienia życia w pustelni, po wygnaniu władcy z kraju. T. Wojciechowski oparł 
swoje założenia o wzmiankę z „Rocznika Świętokrzyskiego Dawnego”, w którym pod 
rokiem 1092 zapisano informację o śmierci Bogumiła. Obecny stan wiedzy pozwala 
uznać tę hipotezę za błędną. Wiemy, że w XI i XII wieku działało dwóch arcybisku-
pów gnieźnieńskich o takim samym imieniu - Bogumił. Oznacza to, że zapisek ze 
wspomnianego Rocznika o śmierci Bogumiła odnosi się do pierwszego arcybiskupa 
gnieźnieńskiego noszącego to imię, a nie do dobrowskiego eremity.

Dużym problemem było ustalenie rodu z jakiego wywodził się Bogumił. Podwa-
żono i obalono jego pochodzenie z rodu Porajów i pokrewieństwo z św. Wojciechem 
i arcybiskupem Janikiem. Na początku XX wieku popularna była hipoteza Władysława 
Semkowicza, że pochodził on z rodu Pałuków12. Obecnie przyjmuje się, że wywodził 
się z rodu Leszczyców13 . 

Postać Bogumiła wydaje się interesująca, chociażby przez styczność z zabytkami 
kultury materialnej związanymi z jego kultem, z czasów kiedy oficjalnie nie był uznany 

11  B. Sokołowski, Historya... s. 1-6; 11; J. Cyranowski, Żywot błog. Bogumiła arcybiskupa 
gnieźnieńskiego, Uniejów 1926, s. 9-12.

12  Wł. Semkowicz, Ród Pawłuków, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Histo-
ryczno-Filozoficzny” 1907, Seria II T. 24, s. 208, 244-262; M. Morawski, Błogosławiony Bogumił 
arcybiskup gnieźnieński, Włocławek 1926, s.9

13  S. Kozierowski, Leszczyce i ich plemiennik arcybiskup św. Bogumił z Dobrowa, Poznań 
1926, s. 31, 37-39; G. Labuda, Szkice historyczne X-XI wieku, Z dziejów organizacji Kościoła 
w Polsce we wczesnym średniowieczu, Poznań 2004, s. 399.
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za błogosławionego lub świętego. Fakt, iż władze arcybiskupstwa gnieźnieńskiego nie 
tylko pozwalały rozwijać się nieoficjalnemu kultowi, ale i same go propagowały wydaje 
się tym bardziej intrygujące. 

Do czasów nam współczesnych pozostało kilka zabytków kultury materialnej 
związanej z kultem Bogumiła. Podczas obozów epigraficznych zinwentaryzowano 
jedynie pięć staropolskich zabytków, posiadających tekst nawiązujący do tej postaci. 
W przeszłości było więcej, a o ich istnieniu wiemy dzięki dawnym przekazom. 

Największą liczbę utraconych przedmiotów z inskrypcjami stanowiły wota. 
Wiadomo, że istniało ich przynajmniej 9, ale było ich znacznie więcej. W samym 
Uniejowie jak podaje B. Sokołowski:

wotow wszystkich większych, y małych Tabliczek, jest do dwadzieścia cztery przy 
tym Grobie Bogumiła Swiętego14 . 

W kolegiacie uniejowskiej znajdowało się kilka innych typów zabytków związanych 
z Bogumiłem. Do 1904 roku zawieszony był po południowej i północnej stronie chóru 
zespół 7 obrazów, prezentujących łącznie 16 scen i inskrypcji przedstawiającyh wybrane 
epizody z jego życia oraz cuda, jakich miał dokonać Bóg za jego wstawiennictwem. 
W 1747 roku w posiadaniu ówczesnego proboszcza ks. Bartłomieja Sokołowskiego 
znajdował się portret Bogumiła. Wiemy także o istnieniu deski z inskrypcją lecz nie 
jesteśmy w stanie ustalić chronologii jej powstania. 

Krytyka źródłowa zaginionych tekstów jest bardzo ograniczona. Niewiele można 
o nich powiedzieć, ponieważ dysponujemy jedynie cytatami z prac które nie są inskryp-
cją, ale „kopią epigraficzną”. Sprowadza się to do stwierdzenia, że autorzy mogli lub 
dokonali ingerencji w tekst poprzez rozwiązanie skrótów. Niezachowane inskrypcje 
podaję za B. Sokołowskim, ponieważ jego praca jest najbliższa czasom powstania 
inskrypcji. Poza tym późniejsi autorzy cytują jego ustalenia. Pełne zestawienie inskrypcji 
umieszczone zostało w tabeli na końcu pracy.

Dziś niemożliwe jest dokładne datowanie czy umowne wskazanie od kiedy można 
mówić o kulcie Bogumiła. Józef Nowacki dopuszcza możliwość, że cystersi, dlatego 
że posiadali swój konwent w kościele dobrowskim, uzyskali dokument potwierdzający 
kanonizację Bogumiła. Uważa on, że mogło mieć to miejsce już na początku XIII wieku. 
Nawet jeżeli tak było, żaden dokument nie zachował się on do naszych czasów15 .  
W średniowieczu kult koncentrował się wokół parafii w Dobrowie. Wiadomo, że 
w 1232 roku z rozkazu arcybiskupa Pełki ciało Bogumiła przeniesiono do grobowca 
wystawionego w południowej stronie kościoła dobrowskiego na podwyższeniu. Pierwsze 
wzmianki, potwierdzające oddawanie czci Bogumiłowi, pochodzą z XIV wieku. Dopiero 
od II połowy XV wieku jego kult, choć nadal lokalny, rozprzestrzenia się na obszarze 
wschodniej Wielkopolski. Według informacji pochodzących z XVII wieku uroczystości 
na cześć Bogumiła obchodzono 12 czerwca. Czczono go i składano mu wota w prośbach 

14  B. Sokołowski, Cuda..., s. 226.
15  J. Nowacki, Bogumił - Piotr II [w:] Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny, red. 

R. Gustaw, Poznań-Warszawa-Lublin, s.153.
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do Boga o zdrowie ludzi, koni, bydła a także o obfite połowy ryb. Przez cały ten okres 
kult był tolerowany przez władze arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.

W 1443 roku Wincenty Kot, arcybiskup gnieźnieński jako pierwszy podjął się 
próby uregulowania kwestii składania ofiar w kościele dobrowskim. Zalecił utworzyć 
specjalną księgę, w której nakazał spisywać wszystkie cuda, do których miało dojść przy 
grobowcu Bogumiła. Michał Morawski podaje, że duchowni zasiadający w kapitule 
gnieźnieńskiej w ciągu wieków za zgodą kolejnych arcybiskupów przenosili do podziemi 
katedry gnieźnieńskiej część świętych relikwii, nie podaje jednak jakich. Nadmienia 
tylko, że w 1625 roku kapituła uzyskała zgodę, od ówczesnego arcybiskupa Henryka 
Firleja, na wydobycie czaszki Bogumiła16. Wiemy, że Jakub Uchański prymas polski 
(1562-1581) kazał wyjąć z tumby Bogumiła mitrę, pierścień arcybiskupi z szafirem 
i złotą blachę z napisem17 . 

Możliwe, że już od początku tworzenia się kultu składano wota w podziękowaniu 
za cuda, które miały dokonać się za wstawiennictwem Bogumiła. Pierwsze historyczne 
wzmianki o nich pochodzą dopiero z początku XVII wieku18. B. Sokołowski podaje, że 
najczęściej przy grobie składano wota w postaci kul, oczu, nóg i innych części ciała lub 
szczudła. Występowały również srebrne wota. Nadmienia także, że widział w kościele 
w Dobrowie wiele tablic i wotów przypominających kształtem klęczących ludzi, oczu, 
rąk, nóg, krów, koni i owiec19. W kościele dobrowskim składano wota do 1668 roku tzn. 
do momentu kiedy na stałe przeniesiono szczątki do kolegiaty uniejowskiej. Od tamtego 
wydarzenia Uniejów został centrum kultu Bogumiła. Zabytki wotywne z Dobrowa 
i Uniejowa nie przetrwały do naszych czasów. Wiedzę o nich czerpiemy wyłącznie ze 
szczątkowych informacji podanych przez B. Sokołowskiego z XVIII wieku20 . 

Kościół gnieźnieński zainteresowany był usankcjonowaniem i rozprzestrzenieniem 
kultu Bogumiła także z powodów pozareligijnych. Kanonizacja jednego z arcybiskupów 
i to pochodzącego z lokalnej społeczności niewątpliwie przysporzyłby prestiżu nie 
tylko arcybiskupstwu, ale i kapitule gnieźnieńskiej. Poza tym, działania te wpisują się 
w powszechny w XVII wieku nurt, który Janusz Tazbir określił mianem „nacjonalizacji 
religii”. Związane to było ze wzmożonym ruchem zmierzającym do beatyfikacji i kano-
nizacji jak największej liczby Polaków. Wydarzenia te należy traktować jako specyfikę 
ówczesnej wiary w Rzeczpospolitej. Działo się to w okresie kiedy największą popularno-
ścią cieszyli się błogosławieni i święci wywodzący się z lokalnego społeczeństwa21 .

16  M. Morawski, Błogosławiony…, s. 15.
17  B. Sokołowski, Cuda..., s. 180-181; J. Nowacki, Bogumił…, s. 154.
18  B. Sokołowski, Historya..., s. 264-265.
19  B. Sokołowski, Cuda..., s. 46-47, 230-232
20 Część wot kazali zniszczyć sami duchowni, inne zaginęły bądź zostały zrabowane szcze-

gólnie w czasie II Wojny Światowej - zob. Żelazek J., Inwentarz zaginionych i zniszczonych przed-
miotów kultu bł. Bogumiła, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 9, 1964, s. 45.

21  J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit - upadek - relikty, Poznań 1998, s. 109; 
tenże, Sarmatyzacja katolicyzmu w XVII wieku. [w:] Wiek XVII. Kontrreformacja. Barok. Prace 
z historii kultury, red J. Plec, Wrocław 1970, s. 9
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W roku 1647 z polecenia Macieja Łubieńskiego, prymasa polski rozpoczęto 
oficjalny proces beatyfikacyjny Bogumiła. Wymagane dokumenty zebrano i przesłano 
do stolicy apostolskiej w 1651 lub 1652 roku22. Proces kanonizacyjny nie został wówczas 
zakończony co było najpewniej spowodowane tym, że strona polska nie mogła przed-
stawić ponad dwustuletniej księgi cudów i łask, poświadczającej liczne uzdrowienia, 
które miały się dokonać za wstawiennictwem Bogumiła, gdyż ta uległa zniszczeniu23 . 
Spłonęła we wsi Głębokie pod Kruszwicą, w czasie gdy (z niewiadomych powodów) 
znalazła się w posiadaniu Sebastiana Głębockiego24. Wniosek o beatyfikację przez 
władze watykańskie pozostał bez rozpatrzenia. 

Kolejny proces kanonizacyjny Bogumiła rozpoczął się dopiero w 1908 roku. Dzięki 
zabiegom Stanisława Zdzitowieckiego, biskupa kujawsko-kaliskiego, Pius XI decyzją 
z 27 maja 1925 roku oficjalnie uznał kult „błogosławionego lub świętego” Bogumiła. 
Postanowiono wówczas, że każdego 10 czerwca we wszystkich polskich diecezjach 
będzie obchodzona jego uroczystość.25

Kult rozwijał się niezależnie od wyników procesu. W połowie XVII wieku władze 
kościoła gnieźnieńskiego zaczęły poważnie rozważać opcję przeniesienia na stałe 
szczątków Bogumiła z Dobrowa w godniejsze miejsce. Niewątpliwie za takim krokiem 
przemawiała chęć pozyskania dla kolegiaty uniejowskiej szczątków osoby, uznawanej 
za świętą/błogosławioną. Były także inne okoliczności. Na decyzje o przeniesieniu 
relikwii wpływ miał bardzo zły stan kościoła w Dobrowie, a następnie jego zniszczenie 
w pożarze z 1661 roku. W skutek tego nieszczęśliwego wypadku, na czas odbudowy 
spalonej świątyni, złożono relikwie w kolegiacie uniejowskiej. 

Wacław Leszczyński, arcybiskup gnieźnieński chciał przenieść na stałe szczątki 
Bogumiła z Dobrowa do kolegiaty w Uniejowie W tym celu w 1663 roku ufundował 
z własnych środków sarkofag, w którym miały spocząć relikwie. Arcybiskup zmarł 
w 1666 roku i nie doczekał przeniesienia szczątków. Dzieło poprzednika dokończył 29 
stycznia 1668 roku Mikołaj Prażmowski. Translacja nie odbyła się bez oporu ze strony 
duchownych z Dobrowa i parafian dobrowskich, którzy nie zgadzali się z decyzją arcy-
biskupa. Emocje były tak wielkie, że osoby, które udały się do Dobrowa po szczątki 
wraz z sekretarzem arcybiskupim ks. Mateuszem Orłowskim i ks. Jackiem Justyńskim, 
musiały ukrywać się po lasach i bezdrożach oraz uciekać przed pogonią okolicznej ludno-

22  por. J. Nowacki, Bogumił…, s. 154; J. Cyranowski, Żywot…, s. 21.
23  Należy odnotować, że z powodu zniszczenia księgi cudów i łask Bogumiła, jego oficjalny 

żywot powstał niezależnie od wydarzeń historycznych. Spisano go jako traktat moralizatorski, a nie 
udokumentowaną hagiografię. Jego autor oprał się na współczesnych sobie informacjach, a przez 
to na wiedzy nieweryfikowalnej i w części nieprawdziwej. Tam gdzie brakowało mu informacji, 
puszczał wodze fantazji i kreował fakty przez co „świat”, w który zaprezentował był siedemnasto-
wiecznym wyobrażeniem XII wieku. W tekście często występują cytaty m.in. z Pisma Świętego, 
tekstów świętych i Ojców Kościoła. Autor celowo nawiązywał do postaw lub wydarzeń z życia 
Jezusa Chrystusa, świętych oraz innych duchownych by na ich tle przedstawiał Bogumiła.

24  J. Nowacki, Bogumił…, s. 154.
25  Witkowska A., Bogumił, [w:] Encyklopedia katolicka, t. II, red. F. Gryglewicz i in., Lublin 

1976, s. 720-721; J. Nowacki, Bogumił…, s. 154.



131

ści, po to by bezpiecznie dotrzeć do Uniejowa26. Kult Bogumiła powrócił do Dobrowa 
dopiero na początku XX wieku, dzięki przekazaniu relikwii27 .

Dokonując analizy epigraficznej napisów ze staropolskich zabytków, skupię się 
jedynie na zachowanych tekstach. Do dzisiejszych czasów zachowało się pięć zabytków 
związanych z osobą Bogumiła posiadających inskrypcje. W Dobrowie zachowały się 
dwa: rzeźba drewniana datowana w literaturze przedmiotu na XIV/XV wiek oraz obraz 
błogosławionego Bogumiła z 16 scenkami z życia i cudów błogosławionego z 1660 
roku. W Lądzie w furcie klasztoru pocysterskiego zachował się fresk. W Uniejowie 
znajdują się dwa najcenniejsze przedmioty kultu – metalowa skrzyneczka z relikwiami 
błogosławionego i sarkofag z rzeźbą, w którym w 1668 roku złożono szczątki błogo-
sławionego po ich wywiezieniu z Dobrowa.

Figura ułożona w antepedium ołtarza kościoła parafialnego w Dobrowie pochodzi 
najprawdopodobniej z tumby. Według katalogu zabytków sztuki w Polsce28 datowana 
jest na XIV/XV wiek29. Wiadomo, że figura była przynajmniej dwukrotnie odnawiana. 
Jednakże podczas Obozu Epigraficznego Studenckiego Koła Naukowego History-

26 J. Cyranowski, Żywot…, s. 24-26.
27  W Dobrowie w 1932 roku obchodzono uroczyście rocznicę 750-lecia jego śmierci przy 

udziale biskupów i prymasa polski. Okres wojny przyniósł dewastacje miejsc kultu, relikwii i przed-
miotów związanych z Bogumiłem. Wiele zabytków skradziono i nieodnaleziono ich po dziś dzień. 
Od 1962 roku został drugorzędnym patronem archidiecezji gnieźnieńskiej. Kult Bogumiła widoczny 
jest po dziś dzień można stwierdzić, że po 1989 roku można zaobserwować jego renesans. Spośród 
kilku inicjatyw odgórnych wspomnieć należy cztery. Od 16 czerwca 1999 roku Bogumił, decyzją 
Jana Pawła II, został uznany za patrona miasta Koła, o co wnioskowały władze miasta i biskup 
włocławski Bronisław Dembowski. Tam też w 2005 roku utworzono parafię pod wezwaniem Świę-
tego Bogumiła i wzniesiono kościół w latach 2008-2010. W Dobrowie w dniu 28 grudnia 2006 roku 
biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering ustanowił „Sanktuarium Błogosławionego Bogumiła”. 
2 czerwca 2006 roku rada miejska Uniejowa uznała Błogosławionego Bogumiła patronem miasta 
i podjęła uchwałę, w której zobowiązuje sie na swój koszt ufundować pomnik „Błogosławionego 
i Świętego Bogumiła Arcybiskupa Gnieźnieńskiego”.

28  Katalog zabytków sztuki w Polsce [dalej KZS], t. 5, Województwo poznańskie, red  
T. Ruszczyńska i A. Sławska, z. 26, Powiat turecki, Warszawa 1959, s. 7, il. Fig 42.

29  W literaturze znajdują się sprzeczne informacje dotyczące pochodzenia i datowania 
rzeźby z Dobrowa. KZS podaje, że w kościele parafialnym w Dobrowie na stanie znajduje się 
„rzeźba bł. Bogumiła (fig.42) zapewne z tumby, gotycka w. XIV/XV, odnawiana m. i. 1638, 1721, 
przemalowana”. Zdjęcie dołączone przedstawia leżącą postać mężczyzny z krzyżem arcybiskupim 
i w szatach pontyfikalnych, udzielającego błogosławieństwa prawą ręką. Ksiądz Józef Żelazko 
podaje, że w Dobrowie przy grobie Bogumiła znajdowała się drewniana figura z końca XIV lub 
początków XV wieku, „którą przytwierdzono do grobu żelazną obręczą Przedstawiała ona bł. 
Bogumiła w stroju arcybiskupim, a na piersiach była umieszczona cząstka relikwii”. Figura miała 
być uratowana z pożaru kościoła w 1661 roku, po czym wg autora nie wiadomo co się z nią dalej 
stało. Jednakże w tym tekście dołączono zdjęcie figury łudząco podobnej (jeśli nie takiej samej) 
do tej z katalogu zabytków sztuki w Polsce z opisem „1. Drewniana figura bł. Bogumiła”. Należy 
zaznaczyć, że figura ze zdjęcia jest w gorszym stanie niż ta ilustracji w katalogu i nie posiada krzyża 
arcybiskupiego. W innym, opublikowanym tekście, J. Żelazek wspomina o dwóch rzeźbach sprzed 
1800 roku znajdujących się w Dobrowie. Pierwsza miała znajdować się w kościółku na puszczy. 
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ków Uniwersytetu Łódzkiego w Uniejowie w 1993 roku, nie odnaleziono napisów 
świadczących o odnawianiu figury. Treść inskrypcji ma charakter objaśniający. Jest 
nią inicjał w postaci dwóch liter „B” rytych kapitałą humanistyczną o wysokości 5 cm 
a szerokości 4 cm. Umiejscowione są na piersi rzeźby. Litery kształtem odpowiadają 
formie litery „B” dla przełomu XIV/XV wieku30. Nie da się obecnie odpowiedzieć na 
pytanie kiedy pojawiły się te litery. Wiedza na ten temat byłaby bardzo istotna dla badań 
nad rozwojem kultu błogosławionego Bogumiła. Jeżeli naprawdę figura z inicjałami 
„BB” pochodzi z XIV/XV wieku, a litery były tam od początku i odczytamy je jako 
„Benedictus Bogumil” oznaczało by to, iż czczono Bogumiła jako błogosławionego 
na ponad dwa wieki przed próbą jego kanonizacji. Obecnie nie da się ustalić kto mógł 
być fundatorem zabytku czy chociażby sponsorem prac renowacyjnych. Można jedynie 
założyć, że musiała być to majętna osoba. Rzemieślnik, który rzeźbę wykonał również 
pozostaje nieznany.

Z 1660 roku pochodzi obraz olejny na płótnie, który obecnie znajduje się w kościele 
parafialnym w Dobrowie. Umieszczony jest nad bocznym ołtarzem po północnej stronie 
świątyni i ma wymiary 4 m wysokości i 2,5 m szerokości31. Jego powstanie związane jest 
z okresem wzmożonego zainteresowania osobą Bogumiła spowodowaną siedemnasto-

30  B. Trelińska, Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce, Lublin 1991, s. 94.
31  J. Żelazek podaje że obraz ma 215 cm wysokości. Żelazek J., Inwentarz przedmiotów..., 

s. 230.

Według jego relacji „na bocznej jego ścianie stoi figura Błogosławionego, rzeźbiona w drewnie, 
cała złocona. Przedstawia bł. Bogumiła w misternie rzeźbionym stroju pontyfikalnym. Na infule, 
piersiach i lewej stopie widać wgłębienia na pomieszczenia relikwii. Ślady napisów świadczą, że 
była odnawiana w 1638 i 1724 roku. Datę jej powstania określa się na XVI wiek (il. 7.)”. Drugą 
miała być figura znaleziona na strychu kościółka na puszczy, która w 1932 roku została ułożona 
w antepedium ołtarza kościoła parafialnego. Została opisana jako „polichromowana, przedstawia 
Błogosławionego w pozycji leżącej, w stroju biskupim, udzielającego prawą ręką błogosławieństwa 
a w lewej trzymającego krzyż W nogach dwa siedzące lwy symbolizują odwagę Błogosławionego. 
Pochodzenie tej figury określa się na drugą połowę XVII wieku”. Analizując ten tekst i porównując 
do przytoczonych wcześniej można zauważyć sprzeczność i niespójność informacyjną. Po pierwsze, 
informacje z katalogu zabytków odpowiadają danym podanym przez J. Żelazka dla dwóch różnych 
figur: stojącej i leżącej. Po drugie, J. Żelazek podaje, że nie wie co stało się z figurą z XIV/XV 
wieku, ale umieszcza zdjęcie figury i jednoznacznie identyfikuje ją jako zabytek powstały w XIV/
XV wieku. Mając na uwadze chronologie wydania katalogu zabytków - 1959 rok oraz tekstów 
Żelazka - przed 1963 rokiem przypuszczam, że w przypadku tego drugiego wykorzystano zdjęcie 
tej samej figury jeszcze sprzed renowacji. Nie zmienia to faktu, że nie wiadomo jak ustosunkować 
sie do informacji Żelazka, który podaje, że nie wiadomo, co stało sie z figurą powstałą w XIV/XV 
wieku, ale zamieszcza jej zdjęcie w artykule. Po trzecie, wspomina on o figurze wyciągniętej ze 
strychu kościółka na puszczy, którą datuje na XVII wiek. Rzeźba ta, to według katalogu zabytków 
figura z XIV/XV wieku. Trudno zrozumieć skąd wyniknął ten błąd. Po czwarte, Żelazek przy opisie 
stojącej rzeźby, którą datuje na XVI wiek, wspomina że była odnawiana w 1638 i 1724 roku. Te same 
lata podano w katalogu zabytków przy charakterystyce rzeźby z XIV/XV wieku. Podsumowując 
mogę zaryzykować stwierdzenie, że różnice pomiędzy katalogiem zabytków a ustaleniami Żelazka, 
sprowadzają się najprawdopodobniej do pomyłki tego drugiego -zob. Tamże; Żelazek J., Inwentarz 
zaginionych...,s. 39, il. 1; Tenże, Inwentarz przedmiotów...,s. 234, il.7.
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wieczną próbą kanonizacji. Dzieło składa się z motywu środkowego przedstawiającego 
stojącego Bogumiła z rękoma skrzyżowanymi na piersi, odzianego w rokiet, stułę i kapę. 
U jego stóp znajduje się mitra. On sam ma odkrytą głowę spowitą nimbem. Patrzy ku górze, 
gdzie widzi Maryję z Dzieciątkiem, Św. Wojciecha i innych świętych. W tle widać zarys 
budowli kościelnej. Dookoła środkowego motywu znajduje się 16 scenek z życia i cudów 
jakie dokonały się za wstawiennictwem Bogumiła. Każda z nich jest podpisana. Należy je 
odczytywać w rzędach od lewej do prawej, w układzie do dołu. Nie można obecnie wska-
zać kto był zleceniodawcą wykonania płótna z Dobrowa. Można jednak przypuszczać, że 
był to ktoś z kręgu najwyższy władz kościelnych arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, może 
sam arcybiskup Wacław Leszczyński. Swoje przypuszczenie opieram z jednej strony na 
tym, iż koszt ufundowania tak wielkiego i starannie wykonanego obrazu, posiadającego 
dużą wartość artystyczną, jak ten z Dobrowa wymagał dużych nakładów finansowych, 
na które tylko bardzo bogaci mogli sobie pozwolić. Z drugiej strony należy zauważyć, 
że przedstawione wydarzenia zostały zaczerpnięte z oficjalnego żywota spisanego 
przez księdza Stefana Damalewicza przy okazji procesu kanonizacyjnego, a wydanego 
dopiero w 1661 roku32. Oznacza to, że osoba zlecająca/projektująca obraz miała dostęp 
do oficjalnego żywota przed jego publikacją. Po trzecie najbardziej zainteresowanymi 
rozpowszechnianiem kultu arcybiskupa Bogumiła byli duchowni arcybiskupstwa. Litery 
zostały namalowane starannie. Wielkie litery mają 3 cm wysokości, zaś małe 2 cm.

Treść inskrypcji ma charakter mieszany: poświadczeniowy33 i res gestae34. Z infor-
macji typowo poświadczeniowych należy wymienić datę wyboru na urząd arcybiskupi 
(1167 rok), informację o złożeniu urzędu na ręce papieża Aleksandra III oraz dzień 
śmierci w Dobrowie (10 VI 1182 roku). W prawym dolnym rogu środkowego obrazu 
widnieją: rok powstania (1660) oraz daty kolejnych renowacji zabytku: 1737 i 1845

Pozostałe informacje mają charakter res gestae. Jeżeli porównamy zilustrowane 
wydarzenia z oficjalnie spisanym żywotem Bogumiła okaże się, iż mamy do czynienia 
ze swoistym „żywotem ubogich”. Sceny prezentujące życie i cuda Bogumiła można 
podzielić na 3 części: cuda dokonywane za życia, działalność jako arcybiskupa i pustel-
nika oraz cuda uczynione za jego wstawiennictwem. 

Pierwsza część (6 pierwszych scen) składa się na jedną opowieść. Przedstawia 
cudowną działalność Bogumiła jako dziekana gnieźnieńskiego. Przejawiała się tym, 
że Bogumił pełnił funkcję duchownego jednocześnie w dwóch miejscach oddalonych 
od siebie o ponad 100 kilometrów – w Dobrowie i Gnieźnie. Dodatkowo w Dobrowie 

32  Ksiądz Stefan Damalewicz spisał żywot Bogumiła. Pierwsze wydanie wyszło w Rzymie r. 
1661, drugie w Warszawie r. 1714, trzecie w Kaliszu r. 1803. Pełny tytuł trzeciego wydania z którego 
korzystałem brzmi: Vita s. Bogumili, archiepiscopi gnesnensis, a Stephano Damalevicio S. T. D. 
canonicorum regularium ex antiquissimis gravium authorum cronicis. excerpta, anno partus Virginei, 
quo RoMae ALeXanDer Papa Coronat opes, Roma typis Ignatii de Lazuris 1661. Varsaviae vero 
anno Domini 1714, nunc autem Calissii anno 1803 reimpressa.

33  Inskrypcja poświadczeniowa to taka która zawiera informacje umożliwiające odtworzenie 
przeszłości m. in.: datę, dane wykonawcy lub fundatora, koszt, motyw bądź rodzaj fundacji.

34  Inskrypcja res - gestae to taka, która zawiera treści odnoszące się do przeszłości.
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przeprowadzał wiernych przez Wartę do i z kościoła. W drodze powrotnej sprawiał,  
że ryby podpływały do niego oraz ludzi i można je było wziąć rękoma. 

Druga część (sceny od 7 do 12) opisuje działalność Bogumiła od wybrania go na 
arcybiskupa gnieźnieńskiego, do jego śmierci. Są to kolejno wybór na arcybiskupa 
gnieźnieńskiego przez kapitułę gnieźnieńską, pouczanie żołnierzy, którzy grabili dobra 
kościelne, nadanie wielu wsi, w tym Dobrowa zakonowi cystersów jako fundacje pod 
klasztor, rezygnacja Bogumiła z urzędu arcybiskupa, modlitwa Bogumiła jako pustelnika 
oraz śmierć duchownego, podczas której po jego duszę miała „przyjść” Matka Boska 
z patronami Polski. Pojedynczy kadr obrazuje jeden wybrany moment z życia błogo-
sławionego. Nie zawiera w sobie żadnego aspektu nadprzyrodzonego. Ilustracje miały 
wskazywać jakimi cechami charakteru odznaczał się przyszły błogosławiony.

Trzecia część (4 ostatnie sceny) zawiera informacje o cudownej działalności 
Bogumiła po śmierci. Można przeczytać o cudach, które miały miejsce w kościele 
w Dobrowie po złożeniu zwłok Bogumiła, o ożywieniu padłego konia kupca z Koła oraz 
o cudownym wstawiennictwie za wiernych zgromadzonych w kościele, uratowanych 
przed pożarem, który strawił całą miejscowość. Opis pod ostatnią sceną informuje, że 
Bogumił uzdrawiał chorych na różne schorzenia.

W klasztorze pocysterskim w Lądzie, w furcie znajduje się fresk przedstawiający 
krzyż, za którym umieszczono Bogumiła w pełnym stroju pontyfikalnym z pastorałem. 
Powstał on by upamiętnić i podziękować Bogumiłowi za hojny zapis, jaki ten uczynił 
na rzecz zakonu Cystersów. Ma on wymiary 420 cm wysokości i 320 cm szerokości. 
Został on zamówiony przez zakonników, ale obecnie nie jestem w stanie wskazać, 
za którego przeora miało to miejsce. Nie znany jest także artysta, który go wykonał. 
Tekst składa się ze starannie namalowanych liter majuskulnych o wysokość 3 cm i 2 
cm szerokości. 

Treść inskrypcji ma charakter poświadczeniowy z elementami res gestae . Tekst 
informuje o zapisie jaki miał dokonać Bogumił będąc już arcybiskupem gnieźnieńskim. 
Przekazał on swój majątek (nieruchomości) na rzecz zakonu cystersów za pośrednictwem 
swojego brata Boguchwała. Według inskrypcji Boguchwał był jednym z zakonników. 
Miało mieć to miejsce niedługo po przybyciu zakonników na ziemie polskie. 

W Uniejowie znajduje się relikwiarz w kształcie cynowej trumienki. Jest najstar-
szym zachowanym relikwiarzem kultu Bogumiła. Został zamówiony w 1663 roku przez 
arcybiskupa gnieźnieńskiego Wacława Leszczyńskiego35. Nie znany jest artysta, który 
go wykonał. Po obu bokach posiada po cztery osadzone w paszczach lwów rączki, które 
ozdobiono motywami geometrycznymi. Trumienka jest długa na 51 cm, szeroka na 18 
cm i wysoka na 21 cm. Na jej trzech bokach wyryto napisy tworzące inskrypcje. Litery 
zostały wyryte starannie i mierzą 0,5-1 cm wysokości i 0,3 do 0,6 cm szerokości. 

Treść inskrypcji ma charakter poświadczeniowy z elementami res gestae36 . 
W tekście wskazano fundatora relikwiarza – Wacława Leszczyńskiego arcybiskupa 

35  Żelazek J., Inwentarz przedmiotów...,s. 228.
36  M. Marańda, Epigrafika staropolska dekanatu uniejowskiego, maszynopis Łódź 1999,  

s. 87.
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gnieźnieńskiego oraz datę jego wykonania – 2 lutego 1663 roku. Jako powód zamówie-
nia przedmiotu podano, oprócz zamiaru złożenia w nim szczątków, chęć upamiętnienia 
Bogumiła. Został odnotowany wkład w rozpowszechnianie kultu jaki wniósł, nieży-
jący wówczas, Maciej Łubieński, arcybiskup gnieźnieński. Inskrypcja zawiera motyw 
cudownego uratowania szczątek z pożaru kościoła w Dobrowie, który miał miejsce 
w 1661 roku. Użyto przy tym alegorycznego porównania do Feniksa – którego ogień 
nie niszczy a odradza37 . 

W kolegiacie uniejowskiej, obecnie w kaplicy Matki Boskiej Karmelitańskiej, 
wcześniej zaś na środku nawy kościoła, znajduje się sarkofag z rzeźbą Bogumiła. Statua 
przedstawia postać półleżącą, wspartą na lewej ręce, udzielającą błogosławieństwa 
prawą. Błogosławiony został przedstawiony z krzyżem arcybiskupim i w szatach ponty-
fikalnych. Sarkofag na którym znajduje się rzeźba wykonano w 1666 roku z czarnego 
marmuru. Ma 190 cm długości i 61 cm szerokości. Wiadomo, że wykonano go wraz 
z figurą w Gdańsku38, ale nie znany jest artysta, który go wyrzeźbił. Zleceniodawcą 
był Wacław Leszczyński, arcybiskup gnieźnieński. Na ścianach sarkofagu znajduje się 
siedem tablic z inskrypcjami. Na dłuższych bokach znajdują się po trzy pola oddzielone 
kolumienkami. Na krótszym boku u stup figury znajduje się jedna płyta z napisem. 
Każda płyta ma wymiary 48-49 cm wysokości i 51-59 cm szerokości. Litery ryte mierzą 
między 1,6-2,5 cm wysokości i od 1,4 do 3,5 cm szerokości i są złocone. 

Treść inskrypcji ma charakter mieszany: poświadczeniowy i res gestae39 M. 
Marańda przypisuje autorstwo tekstów Stefanowi Damalewiczowi lub komuś, kto miał 
dostęp do jego prac w tym żywota Bogumiła (napisanego na proces kanonizacyjny, 
czyli najpóźniej w 1651/2 roku, a wydanego w 1661 roku)40 .

Dwie tablice zawierają informacje typowo poświadczeniowe. Pierwszą jest płyta 
u stup figury, która wymienia fundatora zabytku Wacława Leszczyńskiego, arcybiskupa 
gnieźnieńskiego. Podano na niej datę roczną 1666. Drugą jest środkowa tablica po 
lewej stronie sarkofagu rozpoczynająca się od słowa „Floruit”. Można z niej wyczytać 
błędną datę śmierci Bogumiła. Wyryty został rok 1167 (czyli wybranie go na arcybi-
skupa gnieźnieńskiego) a powinien być, według oficjalnego żywota, rok 1182. Oprócz 
tego zapisano, że w 1667 roku dzięki zabiegom Mikołaja Prażmowskiego, ówczesnego 
arcybiskupa gnieźnieńskiego kapituła gnieźnieńska wydała zgodę na przeniesienie do 
sarkofagu szczątków Bogumiła. Marcin Marańda uważa, że chodziło o część szczątków 
przechowywanych w Gnieźnie41. Osobiście sądzę, że ten fragment dotyczy relikwi 
z Dobrowa lub wszystkich ówcześnie istniejących.

Informacje o charakterze res gestae przeważają w inskrypcjach umieszczonych na 
tablicach sarkofagu. Zawierają one błędne informacje dotyczące pochodzenia i krewnych 
Bogumiła. Jak wspomniano wcześniej, Bogumił nie pochodził z rodu Porajów-Różyców, 

37  por. W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 91.
38  KZS, t. V, z. 26, s. 21; Żelazek J., Inwentarz przedmiotów..., s. 227-237; 
39  M. Marańda, Epigrafika…, s. 87-88, 102-103.
40  Tamże, s. 68.
41  Tamże, s. 87-88.
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jak chciałby tego autor inskrypcji, lecz z Leszczyców. Dane potrzebne do stworzenia 
tego wywodu pochodzą najprawdopodobniej z herbarza Bartosza Paprockiego42 . 

Na tablicy rozpoczynającej się od słowa „Floruit” widnieje cyfra „49”, która odnosi 
się do numeracji następujących po sobie arcybiskupów43. Informacja ta zawarta została 
z katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich sporządzonych przez S. Damalewicza44 . Kata-
log ten zawiera ewidentny błąd, ponieważ zalicza w poczet arcybiskupów gnieźnieńskich 
św. Wojciecha jako 4 w kolejności. Jak wiemy on nie sprawował tej godności.

Cyfry i litery z inskrypcji na zabytkach z XVII wieku posiadają kształty typowe dla 
pisma barokowego. Epoka baroku w Rzeczpospolitej trwała od XVII wieku do połowy 
XVIII i takie też ramy czasowe przyjmuje się dla pisma barokowego. Jego charaktery-
styczną cechą było zróżnicowanie proporcji szeryfów i poszczególnych elementów cyfr 
oraz liter, ostry relief i dynamiczny dukt. Część liter kapitały wpisane było w prostokąt 
a nie kwadrat. Wprowadzono użycie form kursywnych obok antykwy minuskułowej. 
Kursywa epigraficzna nawiązywała głównie do wzorów rękopiśmiennych, jednak odnaleźć 
można znaki lub napisy stworzone w oparciu o pismo drukowane. Majuskuła i minuskuła 
epigraficzna wzorowane były na piśmie drukowanym. W inskrypcjach barokowych 
zaobserwować można łączenie i przenikanie fragmentów majuskułowych (także kapitały) 
z minuskułą bądź kursywy i antykwy w jednej inskrypcji. Spotykane były różne długości 
wierszy i zróżnicowanie modułu pisma (czyli jego względnych wymiarów oraz stosunku 
powierzchni do ilości znaków). Dla uzyskania efektu monumentalności i dynamiki zrezy-
gnowano z równowagi pomiędzy szerokimi i wąskimi liniami majuskuły45 . 

W tabeli nr 3. podano zestawienie cyfr i liter umieszczonych na zabytkach epigra-
ficznych w formie zdjęć. W przypadku inskrypcji z fresku z Lądu dysponuję wyłącznie 
szkicem tekstu z karty inwentarzowej wykonanej podczas obozu epigraficznego z 1994 
roku. Z tego powodu, że nie posiadam materiału ikonograficznego z tego miejsca nie 
zamieściłem go w zestawieniu. Zaznaczam, że kształt znaków z fresku jest podobny 
do zaprezentowanego w tabeli pisma barokowego.

Podsumowując należy stwierdzić, że zachowane zabytki (i inskrypcje) związane 
z postacią Bogumiła przetrwały do dziś w bardzo dobrym stanie. Nie były to przed-
mioty tanie. Zostały one wykonane z zachowaniem wyjątkowej staranności. Choć 
dziś nie wiadomo kto był wykonawcą każdego z tych przedmiotów, na pewno byli to 
specjaliści w swoich zawodach. Wysoka jakość wykonania świadczy o znaczeniu jaki 
przywiązywali fundatorzy przedmiotów do kultu. 

42  Herby rycerstwa polskiego. Przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r.p. 1584. Wyd. 
K. J. Turowski, Kraków 1858, 454-460.

43  M. Marańda, Epigrafika… s. 103.
44  Katalog kończy się na Macieju Łibieńskim zapisanym jako 60 arcybiskup gnieźnieński.. Po nim byli Andrzej 

i Wacław Leszczyńscy i Mikołaj Prażmowski. Oznacza to, że 63 który sprawował ten urząd był Mikołaj Prażmowski, co 
pokrywa się z treścią inskrypcji z grobowca - zob. S. Damalewicz, Series Archiepiscoporum Gnesnensium,Warszawa 
1649, s. 48, 101. 

45  J. Małek, Barokowe pismo epigraficzne w Polsce, maszynopis Łódź 2008, s. 33, 43-44, 
47, 63.
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Tabela 1. Charakterystyka zabytków związanych z kultem błogosławionego Bogumiła 
z inskrypcjami z terenu b. woj. konińskiego (zestawienie własne autora)

Lp. Miejsco-
wość

Rok/
wiek Materiał Typ 

inskrypcji Typ pisma Wielkość 
znaków

Lokalizacja 
inskrypcji

charakter 
inskrypcji

1 Dobrów XIV/
XV drewno P kapitała huma-

nistyczna 5-4 cm na piersi 
rzeźby ryte

2 Dobrów 1660 płótno O minuskuła 
barokowa 3-2 cm brak danych 

na karcie
pismo 

malowane

3 Ląd - - P majuskuła 
barokowa 3-2 cm brak danych 

na karcie
pismo 

staranne,
malowane

4 Uniejów 1663 cyna P minuskuła 
barokowa 1-0,6 cm brak danych 

na karcie
ryt trój-
kątny

5 Uniejów 1667 marmur P, R minuskuła 
barokowa

2,5-1,4 
cm

na płytach 
umiesz-
czonych 

po bokach 
sarkofagu

litery ryte

Legenda: P – poświadczeniowa, O – objaśniająca, R – res gestae

Tabela 2. Charakterystyka zabytków związanych z kultem błogosławionego Bogumiła 
z terenu b. woj. konińskiego (zestawienie własne autora)

Lp. Miejsco-
wość

data 
powsta-

nia

FUNDATOR MIEJSCE 
OFIARO-
WANIA

ODWOŁA-
NIA RELI-

GIJNE UWAGISzlach-
cic

Duchow- 
ny

Miesz-
czanin/

/ie

1 Dobrów - - - - - X

rzeźba odna-
wiana w XX 

wieku
– napis później-

szy

2 Dobrów - - - - - X
obraz odnawiony 
w XVII, XVIII 

i XX wieku

3 Ląd - - X - - X -

4 Uniejów X - X - - X -

5 Uniejów X - X - - X -
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IKONOGRAFIA

Wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbiorów Katedry Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii 
Uniwersytetu Łódzkiego

Rys. 1. Drewniana figura Błogosławionego Bogumiła z XIV/XV wieku

Rys. 2. Fragment figury Błogosławionego
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Rys. 3. Obraz z Dobrowa składający się z portretu błogosławionego Bogumiła, otoczonego 16 scenami 
prezentującymi jego życie oraz cuda, jakich miał dokonać Bóg za wstawiennictwem Bogumiła, za 
życia i po swojej śmierci.
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Rys. 4. Relikwiarz ze szczątkami błogosławionego Bogumiła w kształcie cynowej trumienki, lewa 
ściana, środkowa i prawa

Rys. 5. Sarkofag błogosławionego Bogumiła 
w kolegiacie uniejowskiej

Rys. 6a. Tablica centralna
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Rys. 6b. Pierwszy napis po prawej stronie sarkofagu

Rys. 6c. Drugi napis po prawej stronie sarko-
fagu
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Rys. 6d. Trzeci napis po prawej stronie sarkofagu

Rys. 6e. Pierwszy napis po lewej stronie sarkofagu



143

Rys. 6f. Drugi napis po lewej stronie sarkofagu

Rys. 6g. Trzeci napis po lewej stronie sarkofagu

Tomasz Rusiński – Staropolskie inskrypcje na zabytkach ... z Dobrowa i Uniejowa



144 Artykuły

BIBLIOGRAFIA

AKTY PRAWNE
Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz  
o zmianie ustawy o radach narodowych. Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin 
wchodzących w skład województw. Dz.U. 1975 nr 17 poz. 92

OPRACOWANIA
Corpus inscriptionum Poloniae, t. 2, Województwo sieradzkie, red. R. Rosin, wyd. A. Szymcza-
kowa, J. Szymczak, Łódź 1981 .
Corpus inscriptionum Poloniae, t. 3, Województwo miejskie łódzkie, red. R. Rosin, wyd.  
A. Szymczakowa, J. Szymczak, Łódź 1982.
Corpus inscriptionum Poloniae, t. 5, Województwo skierniewickie, wyd. J. Szymczak, Łódź 1987; 
t. 6, Województwo piotrkowskie, wyd. J. Szymczak, Łódź 1993.
Cyranowski J., Żywot błog. Bogumiła arcybiskupa gnieźnieńskiego, Uniejów 1926.
Damalewicz S. Vita s. Bogumili, archiepiscopi gnesnensis, a Stephano Damalevicio S. T. D. 
canonicorum regularium ex antiquissimis gravium authorum cronicis. excerpta, anno partus 
Virginei, quo RoMae ALeXanDer Papa Coronat opes, Roma typis Ignatii de Lazuris 1661. Var-
saviae vero anno Domini 1714, nunc autem Calissii anno 1803 reimpressa.
Damalewicz S., Series Archiepiscoporum Gnesnensium, Warszawa 1649. 
Golis W., Obóz epigraficzny studenckiego koła naukowego historyków Uniwersytetu Łódzkiego 
w Uniejowie (11-31 VII 1994 r.), „Rocznik Łódzki” 1995, t. 42, 1995, s. 261-262.
Golis W., Obóz Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Łódzkiego w Kaliszu 
(4-21 VII 1992), „Rocznik Łódzki” 1993, t. 40, s. 333-334.
Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 5, Województwo poznańskie, red T. Ruszczyńska  
i A. Sławska, z. 26, Powiat turecki, Warszawa 1959.
Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.
Kozierowski S., Leszczyce i ich plemiennik arcybiskup św. Bogumił z Dobrowa, Poznań 1926. 
Labuda G., Szkice historyczne X-XI wieku, Z dziejów organizacji Kościoła w Polsce we wczesnym 
średniowieczu, Poznań 2004.
Małek J., Barokowe pismo epigraficzne w Polsce, maszynopis Łódź 2008.
Marańda M., Epigrafika staropolska dekanatu uniejowskiego, Łódź 1999, maszynopis.
Morawski M., Błogosławiony Bogumił arcybiskup gnieźnieński, Włocławek 1926.
Nowacki J., Bogumił - Piotr II [w:] Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny, red.  
R. Gustaw, Poznań-Warszawa-Lublin, s.153.
Paprocki B, Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1858.
Pysklak d ., Obóz studenckiego koła naukowego historyków w Uniejowie (5-20 lipca 1993 r.), 
„Rocznik Łódzki” 1994, t. 41, s. 294-295; 
Semkowicz W., Ród Pawłuków, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-
Filozoficzny” 1907, Seria II T. 24. 



145

Sokołowski B., Cuda y znakomite łaski za przyczyną błogosławionego Bogumiła, arcybiskupa 
gnieźnieńskiego tak przy Grobie Tego Świętego Patrona w Kollegiacie Uniejowskiey. Jako też 
y w Dobrowie, gdzie dni życia swego w wielkiey świątobliwości na Puszczy zakonczył. Przez Roz-
nych Stanu Ludzi, częścią poprzysięzone, częścią pod sumieniem ZEZNANE. Zdawna Łacińskim 
opisana stylem a potym Dla pomnożenia większey Chwaly ku temu Swiętemu Patronowi na Polski 
język przez WJX. BARTŁOMIEIA SOKOŁOWSKIEGO Oboyga Prawa Doktora Kanonika Płoc-
kiego, Kusztosza y Officyała Uniejowskiegow roku 1748. przetłumaczona y wydrukowana. Teraz 
zaś Nakładem Łaskawym WJ. Pana Woyciecha Mitrowskiego przedrukowana, Kalisz 1806.
Sokołowski B., Historja świątobliwego życia Błogosławionego BOGUMIŁA, niedzyś Arcy-
Biskupa Gnieznieńskiego, a potym przez lat dwanaście, w Pustyni Dobrowskiey, w Dźiedźic-
twie własnym Pobożnego Eremity. Którego drogi Ciała Depozyt wielkiemi Cudami, y łaskami 
słynący, w Kolegiacie Uniejowskiey złożony iest. Zdawna Łacińskim opisana stylem a potym 
Dla pomnożenia większey Chwaly ku temu Swiętemu Patronowi na Polski język przez WJX. 
BARTŁOMIEIA SOKOŁOWSKIEGO Oboyga Prawa Doktora Kanonika Płockiego, Kusztosza 
y Officyała Uniejowskiegow roku 1748. przetłumaczona y wydrukowana. Teraz zaś Nakładem 
Łaskawym WJ. Pana Woyciecha Mitrowskiego przedrukowana, Kalisz 1806.
Szymański J., Badania nad polską epigrafiką, „Kwartalnik Historyczny” 1976, z. 3, s. 576.
Szymański J., Nauki pomocnicze historii, wyd. 6, Warszawa 2006.
Tazbir J., Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit - upadek - relikty, Poznań 1998.
Tazbir J., Sarmatyzacja katolicyzmu w XVII wieku. [w:] Wiek XVII. Kontrreformacja. Barok. 
Prace z historii kultury, red J. Plec, Wrocław 1970, s. 9
Trelińska B., Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce, Lublin 1991.
Witkowska A., Bogumił, [w:] Encyklopedia katolicka, t. II, red. F. Gryglewicz i in., Lublin 
1976.
Żelazek J., Inwentarz zaginionych i zniszczonych przedmiotów kultu bł. Bogumiła, „Archiwa, 
Biblioteki i Muzea Kościelne” 1964, t. 9.

STAROPOLSKIE INSKRYPCJE NA ZABYTKACH ZWIĄZANYCH Z KULTEM BŁOGO-
SŁAWIONEGO Z DOBROWA I UNIEJOWA

Artykuł dotyczy staropolskich inskrypcji na zabytkach związanych z kultem „błogosławio-
nego lub świętego” Bogumiła znajdujących się na terenie byłego województwa konińskiego. 
Praca składa się z trzech części: tekstu właściwego, trzech tabel oraz katalogu inskrypcji. 

W pierwszej kolejności zaprezentowano epigrafikę, jako naukę pomocniczą historii oraz 
ideę polskich badań epigraficznych zaproponowanych przez Józefa Szymańskiego w latach 70 
XX wieku. Następnie przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczącej sylwetki Bogumiła oraz 
informacje o rozwoju jego kultu. W dalszej części dokonano analizy epigraficznej zachowanych 
napisów ze staropolskich zabytków.

W artykule umieszczono trzy tabele. Dwie pierwsze zawierają charakterystykę zabytków 
związanych z kultem błogosławionego Bogumiła. W ostatniej zestawiono cyfry i litery z zabytków 
epigraficznych związanych z kultem Bogumiła znajdujących się w Dobrowie i Uniejowie.

Katalog inskrypcji został zbudowanych wg zasad sporządzania Corpus inscriptionum Polo-
niae. Składa się z dwóch części. W pierwszej wymieniono zachowane zabytki związane z kultem 
Bogumiła. W drugiej znalazły się informacje o niezachowanych dziś inskrypcjach.
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ANEKS 1

KATALOG INSKRYPCJI NA ZABYTKACH STAROPOLSKICH 
 ZWIĄZANYCH Z POSTACIĄ BŁOGOSŁAWIONEGO BOGUMIŁA

1. Dobrów, kościół parafialny pod wezwaniem Św. Trójcy.
Inskrypcja objaśniająca, XIV -XV w.
Rzeźba bł. Bogumiła Materiał drewno.
Kapitała humanistyczna, litery 5-4 cm, ryte
Odczyt.: W. Golis
Lit. KZS, t. V, z. 8, s. 7-8. 

Napis na piersi rzeźby:
B[enedictus] B[ogumil] a 1

a niezaznaczona abrewiacja Or.
1 Bogumił z Dobrowa – arcybiskup gnieźnieński, eremita, błogosławiony lub święty ko-

ścioła katolickiego, zmarł w XII wieku najprawdopodobniej 10 VI 1182 roku.

2. Dobrów, kościół parafialny pod wezwaniem Św. Trójcy.
Inskrypcja objaśniająca, 1660 r.
Obraz bł. Bogumiła z szesnastoma scenkami z życia i cudów błogosławionego o wymia-

rach 4 m. wysokości i 2,5 m. szerokości. Materiał płótno.
Minuskuła barokowa, litery 3-2 cm
Odczyt.: J. Marczuk
Lit. KZS, t. V, z. 8, s. 7-8. 
Uwaga: Jak podaje B. Sokołowski istniały w chórze kolegiaty uniejowskiej obrazy, które 

miały posiadać takie same napisy jak te w obrazie z Dobrowa. Nie uznaję je jako wydawnictwa 
ponieważ nie dotyczą opisywanego przeze mnie zabytku - zob. B. Sokołowski, Cuda..., s. 213-
220, 229.

Napis na wstędze przy krzyżu znajdujący się w motywie środkowym: 
Jesu Fili DEI et Virginis Mariae susceptor cito animae meae

Napisy spod szesnastu scen z życia Bogumiła podane są od góry do dołu w układzie od 
strony lewej do prawej:

1. Horanum Can(onica)rum in Ecclesia Gnesnensi, | Decanum agens cantui praeest 
2. Milliaria germanica 14.a Gnesna Dobrouum | pergit, populo facturus rem diuinam
3. Miraculose sup[er]b exundante(r) Vartam flunium am | bulat populuq(ue) ad Ecctam 

ducit, ac inde reducit
4. Populum salutarib(us) imbuit institutis, in c-Ec: | cta-c sua Parachiali Dobrouensi|
5. Pisces concionante(m) audiunt, quos in fame | licos audicitores frequcnter distribuit.
6. Re diuina peracta Dobroui, redit Gnesna(m) | pransur(us), eode(m) quo uenerat 

miraculo.
7. In Archiepiscopum Gnesnen(sem) ex Decano a | Capitulo eligitur, et consecratur 

A[nno]D[omini]b 1167.
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8. Milites arquit de inuasione ae uastatione | bonorum Ecclccslasticorum.
9. Donat Cisterciensibus Villam Dobrouo, | cum aliis pro fundatione Monasterii.
10. Resignat Archiep(iscop)atum in man(us), sum(m)i Ponti: | ficis Alexa(n)dri III1. a quo 

et confirmat(us) fuit
11. Pergit in eremu(m), fluuiis Varta et Nyro circufluam | ibi(qus), conte(m)platoni  uacans 

austera(m) uitam ducit.
12. Moritur in eremo fit quesc(us) apparete sibi Deipa | ra cum Regni Pol(oniae) 

tutelarib(us) die 10 Iun(ii) A(nno). 1182.
13. Habitu Pontificali in Ec(clesi)a Dobrwa Canon Gnesn[ensis] | sepult (et) miracula 

prodigia(cum)
14. Stanislao Wach2 de Oppido Kolo Mercatori | prodigiose ecrummortuum ex 
15. d-ēses et Vr nses opem suam-d

16. Claudis qressu(m), uisu(m) cecis restituit variis | Morbis languentibus succurrit 
illos(que); sanat

Napis w prawym dolnym rogu: 
Anno 1660. | Renovat(io) A(nno) 1737 | Renovat(io) A(nno) 1845 |

a W XVII wieku wyróżniano trzy rodzaje mil: małą (6350 m), średnią (7030 m) oraz wielką 
(7810 m). Obecnie, przy wykorzystaniu instniejącej infrastruktury drogowej, najkrótsza odle-
głość z katedry gnieźnieńskiej do Dobrowa wynosi w przybliżeniu 98-100 km. W takim wy-
padku przyjąć należy, że pod określeniem „mila niemiecka” kryje się mila średnia (14 x 7030 
= 98420). Jednakże uwzględniając dawną sieć drogową należy założyć, że liczono odległość 
szlakiem znanym już w XIII-XIV wieku Gniezno-Lądek-Konin-Koło-Dobrów wynoszącym w 
przybliżeniu 108 km, co wskazywało by na milę wielką (14 x 7810 = 109340). zob. J. Szymań-
ski, Nauki pomocnicze historii, wyd. VI, Warszawa 2006, s. 164; A. Wędzki, Rozwój osadnic-
twa i podziały terytorialne ziemi lądzkiej do końca XIV wieku, „Slavia Antiqua” t.13, 1966, s.73 
mapa 5; b niezaznaczona abrewiacja Or.; c-c Napis powinien brzmieć „Ec | cia”, co miało być 
skróconym zapisem słowa „Ecclesia” bez zaznaczonej abrewiacji, jednak najprawdopodobniej 
w czasie, którejś z renowacji fraza „cia” zamieniona została na „cta”; d-d Tak Or. (W);

1 Aleksander III - właściwie Rolando Bandinelli urodzony około 1100 roku, papież od 7 
września 1159 do 30 sierpnia 1181. - zob Encyklopedia katolicka, t. I, pod red. F. Gryglewicza 
i in., Lublin 1989, s. 325-326.

2 Stanisław Wach - wg żywotu błogosławionego Bogumiła kupiec z Koła, który doświad-
czył cudu za wstawiennictwem Bogumiła

3. Ląd, KLASZTOR POCYSTERSKI, sień
Inskrypcja poświadczeniowa.
Fresk o wymiarach 420 cm wysokości i 320 cm szerokości.
Majuskuła barokowa , litery 3-2 cm, pismo staranne 
Odczyt.: Aneta Grydziuszko
Lit:. B. Sokołowski, Cuda..., s.165-166.KZS, t. V, z.9, s. 12-17.; KZS, t. V, z. 22, s. 7-13; J. 

Żelazek, Inwentarz przedmiotów..., s. 233
Wyd: B. Sokołowski, Cuda..., s.165-166 (W); J. Żelazek, Inwentarz przedmiotów..., s. 233 

(W2).
Uwaga: B. Sokołowski i J. Żelazek podają treść inskrypcji w minuskule.
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BEATUS BOGUMILUS1 a-ARCHIEPPUS-a | GNESNENSIS AMPLISSIMUS PATRI-
MONIUb | SUU(M) ORDINI CISTERCIENSI IN POLONIA | RECENTER PROPAGATO 
CONFERT AC PER | MANUS EPISc SUI BOGUPHALId EIUSDEM | ORDINIS MONACHI 
GENERALI CAPITULO | AD LIBERAM e-DISPOONEM-e TradiT f-A(NNO) D(OMINI) 
1172-f

a-a Archi-Episcopus (W, W2); b PATRIMONIUM (W, W2); c FRATRIS(W, W2); d BOGU-
CHVALI (W, W2); e-e Dispofitionem (W, W2); f-f  brak (W)

1 Bogumił z Dobrowa - arcybiskup gnieźnieński, eremita, błogosławiony lub święty kościo-
ła katolickiego, zmarł w XII wieku najprawdopodobniej 10 VI 1182 roku.

2 Boguchwał - z rodu Pawłuków, wg. żywotu Bogumiła był jego młodszym bratem, wstąpił 
do zakonu cystersów w Łeknie. Zginął męczeńską śmiercią około 1210 roku w czasie działań 
misyjnych w Prusach. - zob. Wł. Semkowicz, Ród Pawłuków, „Rozprawy Akademii Umiejęt-
ności. Wydział Historyczno-Filozoficzny” Seria II T. 24 (49), 1907, s. 207-208; M. Morawski, 
Błogosławiony Bogumił arcybiskup gnieźnieński, Włocławek 1926, s. 8.

4. Uniejów, kolegiata pod wezwaniem Wniebowzięcia N. P. Marii.
Inskrypcja poświadczeniowa 1663 r. 
Relikwiarz w kształcie trumny o wymiarach 51x21x18 cm. Materiał srebro
Minuskuła barokowa, litery 1-0,7 cm, pismo staranne, ryt
Odczyt.: Dorota Pysklak, Beata Tomczak, Zbigniew Szymczak
Lit. B. Sokołowski, Cuda..., s. 208-210; KZS, t. V, z. 26, s. 19-23; M. Morawski, Błogosła-

wiony…., s. 16; J. Żelazek, Inwentarz przedmiotów..., s. 233.
Wyd: B. Sokołowski, Cuda..., s. 208-210 (W); M. Marańda, Epigrafika…, s. 160(W2).

Uwagi: B. Sokołowski podaje całą inskrypcje bez rozdzielenia na trzy części wieka tru-
mienki. M. Morawski i J. Żelazek podają treść inskrypcji cytując pracę B. Sokołowskiego 
dlatego ich odczytu nie traktuję jako wydawnictwo.

D(eo) O(ptimo) M(aximo)|| Qui glori╪osus est in ╪ Sanctis,|| Eta Beato Bo╪gumilo b1, olim 
Archie╪piscopo Gnesnensic, in hac vivod sibi ╪ adamata, solitudine ╪ quiescenti || Cume felicis 
memo╪riaef Matthias Lubienskig2, ╪ Archiep(iscopus)h Gnesne(nsis) || cultui, venera╪tionii, 
publicae ╪ proposuerat. || Quasij redi╪viuum è flammis Phanicemk, || post ╪ haustam imcendio 
╪ Ecclesiam, || Vrnaml╪m-ignis ardore ╪ liquefactam-m|| Veneraren ╪ hospeso ╪ miraculum!p || 
Ossar tela ╪ subtilioris serici ╪ s-tecta, || insolens-s ele╪mentum, attrecta[re]t non ausum. || Sacta 
haec ╪ sui Praedecessoris ╪ lipsanau|| Eidem publicamw et privatamx deuouensy ╪ incolumita-
tem|| in hoc ╪ recondiditz ╪ loculoza. || Venceslaus3 ╪ Comes de Lesznozb || Archiepiscopuszc|| 
Gnesnensis ect.zd|| ANNO DOMINI|| 16.63.|| Die. ze-3.Febr(uarii)-ze||

a Tak Or.; et (W, W2); b BOGUMILO (W); c Gnesnens (W2); d Tak Or. vita (W,W2); e Tak 
Or.; Cum (W, W2,); f memorie (W2); g Łubiński (W); h Archi-Episcopus (W); i Venerationi (W); 
j-j quasi (W); k Phaenicem (W,W2); l Vrnam (W); m-m non est ausum liquefacere (W); n venerare 
(W); o Hospes (W); p miraculum (W, W2); r ossa (W2); s-s tecta nsolens (W2); t nieczytelnie Or. 
tak W1; u Lipsana (W, W2); w Publicam (W); x tak Or.; primariam (W); y devovens (W); z recen-
didit (W); za tiemulo (W2); brak (W2); zb Lesno (W); zc Archi-Episcopus (W); zd brak (W); ze-ze 

3. Mensis Februarii (W);
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1 Bogumił z Dobrowa - arcybiskup gnieźnieński, eremita, błogosławiony lub święty kościo-
ła katolickiego, zmarł w XII wieku najprawdopodobniej 10 VI 1182 roku.

2 Maciej Łubieński, (1572-1652) biskup warmiński, arcybiskup gnieźnieński, prymas polski 
- zob. W. Urban, Łubieński Maciej, PSB, t, 18, s.491-493.

3 Wacław Leszczyński, (1605-1666) biskup warmiński, arcybiskup gnieźnieński, prymas 
polski - zob. W. Czapliński, Leszczyński Wacław, PSB, t, 17, s.149-151.

5. Uniejów, kolegiata pod wezwaniem Wniebowzięcia N. P. Marii.
Inskrypcja poświadczeniowo - res gestae, 1667 r.
Sarkofag błogosławionego Bogusława  o wymiarach 48-49 cm wysokości i 51-59 cm sze-

rokości. Materiał marmur. 
Minuskuła barokowa, litery 1,6-2,5 cm wysokości i od 1,4 do 3,5 cm szerokości; litery ryte 

złocone. 
Odczyt.: Dorota Pysklak, Arkadiusz Walczak,
Lit. B. Sokołowski, Cuda..., s. 201-206; L. P. Witkowski, Uniejów. Szkic historyczno-staty-

styczny, Warszawa 1855, s. 14-15; KZS, t. V, z. 26, s. 19-23; M. Morawski, Błogosławiony…., 
s. 28; J. Żelazek, Inwentarz przedmiotów..., s. 234.

Wyd: B. Sokołowski, Cuda..., s. 201-206(W); L. P. Witkowski, Uniejów…, s. 14-15
(W2); M. Marańda, Epigrafika…, s. 161(W3).

D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) | Peregrinae olim in terris Sanctitati,| Nunc| Coelestisa con-
sorti beatitudinis,| Sui quondam Praedeceßoris| S(ancti) Bogumilib1, Archiepiscopic Gnesnen-
sis| Sacris Cineribus:| Hunc struxit et adornauitd Tumulum,| Venceslaus2 Comes de Lesznoe3,| 
Archiepiscopusc Gnesnensis.| Anno D(omi)ni e-1666-e 

Pierwszy napis po prawej stronie  sarkofagu:
Venerare Hospes| Humanitatis prodigium,| Sanctum Bogumilum| Pontificiam Inafulamf,| 

Pastoritiumg pedum,| Cum hac permutantem Solitudine !h

Drugi napis po prawej stronie  sarkofagu:
Ne putesi| Extraneumj| Polonus est Rosa4| S[anti]k ADALBERTIl5 Successor. xm| Eiusde-

mq(ue) Pronepotisn| Castellani Gnesne(nsis)6 Filius| Radosti7 Episco(pi) Crac(oviensis) Patru-
elso| Boguphalip8 Episc(opi) Posn(aniensis) Nepos:| Crede!r addictum| Polonis

Trzeci napis po prawej stronie  sarkofagu:
Hic elegit Abiectuss viueret,| Humana vniuersau Dimittens,| Etw quiequidx à contemplatione 

Caelestiu(m)y retrahebat| Ne z-auocaret declinauit-z;| Deoq(ue) et sibi vacare| Reliquoza vitae 
flexu contendit.

Pierwszy napis po lewej stronie sarkofagu:
Sanctitatem seruizb sui| Deus Praepotens| Viuizc et mortui compluribus illustrauitzd miracu-

liosze.| Etzf scitote| Quia mirificauitzg Dominus sanctumzh suum!z

Drugi napis po lewej stronie sarkofagu:
Floruit| Hic Rosa| Odoremzj dans Sanctitati[s]k| Anno D(omi)ni 1167| Nunczk Illu(stri)ss(i)

mi Principis et R(evere)nd(issi)mi D(omi)ni| D(omi)nizl Nicolai9 in Praƶmow10| Successoris siu 
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49zm Cura| Euidentizn V(enerabilis) Cap(itu)li Gne(snensi)s confensu| Huczo Translatus| Anno 
D[omi]nik 1667zp| Vtzr magis Florescatzs 

Trzeci napis po lewej stronie sarkofagu:
Tentem nè existimes Thesaurum| zt-Qui tot-zt annorum decursu manet illaesus.| Etiamzu flam-

ma, vorax et insanum Elementumzw,| Sacrozx pepercit Deposito.| Onimiszy quam verum!zz| Cus-
toditzza D(omi)nus omnia Ossazzb Sanctorum sourumzzc.| Vnumzzd ex his non conteretur.

a-a Tak Or.; caelestis (W); b BOGUMILI (W); c Archi-Episcopi (W W2); d adornavit (W, W2); 
e Lesno (W); e-e milesimo sexcentesimo sexagesimo sexsto (W, W2); f (W3); g Pastorale (W, 
W2); h solitudine.(W, W2); Solitudine. (W3); i Tak Or.; j extraneum (W, W2); k Niezaznaczona 
abrewiacja Or.; l Adalberti (W, W2); m Succesor X. (W, W2) ; Succesor X (W3); n pronepotis 
(W, W2); o Patruelis (W, W2); patruelis (W3); p Boguchvali (W, W2); r crede (W, W2); sabiectus 
(W, W2); t vivere (W, W2); uunuversa (W, W2); w et (W, W2); x qiud qiud (W, W2); y caelestium 
(W); coelestium (W2); z-z avocaret, declinavit (W, W2); za reliquo (W3); zb servi(W, W2); zc vivi 
(W); viui (W2); zd illustravit (W, W2); ze miraculis (W, W2); zf et (W, W2); zg mirificavit (W, W2); 
zh Sancrum (W, W2); zi suum. (W, W2, W3); zj odorem (W, W2); zk nunc (W, W2); zl Dni (W, W2); 
zm quadragesimi noni (W, W2); zn evidenti (W, W2); zo huc (W, W2); zp 1668 (W, W2); zr ut (W, 
W2); zs florescat (W, W2); zt-zt Quitot (W2); zu etiam (W, W2); zw elementum (W, W2); zx sacro(W, 
W2); zy O nimis (W, W2); zz verum? (W, W2); zza custodit (W, W2); verus (W) werum (W2); zzb 
ossa (W, W2); zzc brak (W, W2); zzd unum (W, W2);

1 Bogumił z Dobrowa - arcybiskup gnieźnieński, eremita, błogosławiony lub święty kościo-
ła katolickiego, zmarł w XII wieku najprawdopodobniej 10 VI 1182 roku.

2 Wacław Leszczyński, (1605-1666) biskup warmiński, arcybiskup gnieźnieński, prymas 
polski - zob. W. Czapliński, Leszczyński Wacław, PSB, t, 17, s.149-151.

3 Leszno - miasto na prawach powiatu w województwie wielkopolskim.
4 Róża - inna nazwa herbu Poraj
5 św. Wojciech Sławnikowic - (ok 956-997) pierwszy polski męczennik i święty kanonizo-

wany w 999 roku, patron Polski
6 Ojciec Bogumiła - mylnie nazywany Boguchwałem lub Mikołajem z rodu Pałuków. Obec-

nie nie da się ustalić jakie miano nosił. Określanie go kasztelanem gnieźnieńskim jest błędne i 
wynika z XVII wiecznego stanu wiedzy - zob. J. Nowacki, Bogumił - Piotr II [w:] Hagiografia 
polska. Słownik bio-bibliograficzny, pod red. R. Gustawa, Poznań-Warszawa-Lublin, s.147; 
Urzędnicy wielkopolscy XII-XV w. Spisy, opr. M. Bielińska, A. Gąsiorowski, pod red. J. Łojko, 
Ossolineum, 1985, s. 21-22, 36.

7 Radogost - (zm. 1142) biskup krakowski, - zob. Z. Kozłowska-Budkowa, Radost, PSB, t, 
29, s. 747

8 Boguchwał - (8 sierpnia 1146) biskup poznański, - zob. Z. Kozłowska-Budkowa, Bogufał 
I, PSB, t, 2, s. 199.

9 Mikołaj Prażmowski - (1617-1673), kanclerz koronny, arcybiskup gnieźnieński, prymas 
polski - zob. A. Przyboś , Mikołaj Prażmowski, PSB, t, 28, s. 382-389.

10 Prażmów - Stolica gminy Prażmów, powiecie piaseczyńskim, województwie mazowiec-
kim.
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ANEKS 2

INSKRYPCJE NA ZABYTKACH NIEZACHOWANYCH

1. Dobrów, kościół parafialny pod wezwaniem Św. Trójcy.
Inskrypcja wotywno-poświadczeniowa. 
Wotum, Materiał srebro.
Lit:. B. Sokołowski, Cuda..., s. 230-231.

a-Paratum cor meum DEUS, paratum cor meum, cantabo et Psalmum dicam-a | Vitam per Te 
petij et obtinui | Pertus Łaszcz1 in Brudzew2 castelanus Landensis, adversa valutudine operssum 
cor Beato Bogumilo3 devotus offert. Anno Domini 1637. die 11. Februarij

a-a Psalm 57(56), 8 wg. Biblii Tysiąclecia
1 Piotr Łaszcz (zm 20 I 1653) - h. Prawdzic - syn Piotra Łaszcza starosty lityńskiego i Zofii 

Latyńskiej córki Janusza Latyńskiego wojewody inowrocławskiego i poznańskiego, kasztelan 
lądzki między 27 II 1633 rokiem a 6 IV 1652 rokiem - zob. Herbarz polski..., t. 6, Lipsk 1841, 
s. 219; S. Uruski, Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej, t. 8, Warszawa 1911, s. 304; Urzędnicy 
wielkopolscy XVI-XVIII wieku. Spisy, opr. A. Bieniaszewski Ossolineum 1987, s. 98.

2 Brudzew - wieś, stolica gminy w powiecie tureckim w województwie wielkopolskim.
3 Bogumił z Dobrowa - arcybiskup gnieźnieński, eremita, błogosławiony lub święty kościo-

ła katolickiego, zmarł w XII wieku najprawdopodobniej 10 VI 1182 roku.

2. Dobrów, kościół parafialny pod wezwaniem Św. Trójcy.
Inskrypcja wotywna, 1650 rok 
Wotum, srebro 
Lit:. B. Sokołowski, Cuda..., s. 231-232.

Ad laudem DEI omnipotentis et Beatae Virginis Mariae Beato Bogumilo1 Partono suo Cives 
Unieiovienses2 offerunt Anno Domini 1650.

1 Bogumił z Dobrowa – arcybiskup gnieźnieński, eremita, błogosławiony lub święty kościo-
ła katolickiego, zmarł w XII wieku najprawdopodobniej 10 VI 1182 roku.

2 .Uniejów - miasto siedziba gminy miejsko-wiejskiej Uniejów w powiecie poddębickim,  
w województwie łódzkim.

3. Dobrów, kościół parafialny pod wezwaniem Św. Trójcy.
Inskrypcja wotywna, 1666 rok.
Wotum, srebro 
Lit:. B. Sokołowski, Cuda..., s. 232.

Jan Taszarkowicz1 Burmistrz Miasta J. K. M. Sieradza2, Roku 1666, na Chwałę y Honor 
Świętego Bogumiła3 ofiarował.

1 Jan Taszarkowicz – Burmistrz miasta Sieradza – skądinąd nieznany
2Sieradz - miasto, stolica gminy i powiatu sieradzkiego w województwie łódzkim.
3.Bogumił z Dobrowa - arcybiskup gnieźnieński, eremita, błogosławiony lub święty kościo-

ła katolickiego, zmarł w XII wieku najprawdopodobniej 10 VI 1182 roku.
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4. Dobrów, kaplica błogosławionego Bogumiła
Inskrypcja poświadczeniowa, 1658 rok.
Rzeźba. Materiał drewno
Lit:. B. Sokołowski, Cuda..., s.234.
Uwaga: Napis łaciński znany wyłącznie z polskiego tłumaczenia

Napis pierwszy
Renowacja Grobu. Roku 1658.

Napis drugi
Renowacja Roku Pańskiego 1724. dnia 24. Czerwca.

5. Konin, kościół farny, pod wezwaniem św. Bartłomieja
Inskrypcja sentencjonalna, II poł XVII wieku.
Chorągiew, Materiał tkanina.
Lit:. B. Sokołowski, Cuda..., s. 166-168.

Sancti Andrea1 et Bogumile2 Orate pro nobis.

1 Święty Andrzej apostoł – jeden z 12 apostołów, męczennik.
2 Bogumił z Dobrowa – arcybiskup gnieźnieński, eremita, błogosławiony lub święty ko-

ścioła katolickiego, zmarł w XII wieku najprawdopodobniej 10 VI 1182 roku.

6. Uniejów, zakrystia kolegiaty pod wezwaniem Wniebowzięcia N. P. Marii.
Inskrypcja sentencjonalna 1668 r.
Szafa, w której trzymano naczynie z czaszką Bł. Bogumiła
Lit:. B. Sokołowski, Cuda..., s.211-212.
Uwaga: Data ustalona na podstawie daty translacji szczątków Bogumiła do Uniejowa.

a-Custodit Dominus Ossa Sanctorum. Psal. 33.-a

a-a psalm 34(33), 21 wg Biblii Tysiąclecia. 

7. Uniejów, kolegiata pod wezwaniem Wniebowzięcia N. P. Marii.
Inskrypcja objaśniająca, XVI wiek.
Obraz 
Lit:. B. Sokołowski, Cuda..., s.222-223.
Uwaga: Napis łaciński znany wyłącznie z polskiego tłumaczenia. Nie wiadomo kiedy 

wszedł w posiadanie ks. Bartłomieja Sokołowskiego, ale najprawdopodobniej w połowie XVIII 
wieku. Według niego portret liczył wówczas ponad 150 lat i należał do rodziny Trzcińskich. 
Otrzymał go od Trzcińskiego kasztelana rawskiego, którego imienia nie podał. W tamtym okre-
sie dwóch Trzciński herbu Rawicz pełniło urząd kasztelana Rawskiego: Wacław (który w 1723 
roku był deputatem do trybunału koronnego) i Felicjan (zmarły w 1762 roku) - zob. Herbarz 
polski Kaspra Niesieckiego S. J. powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, 
dowodów urzędowych, wyd. J. N. Bobrowicz, t. 9, Lipsk 1842, s.131-132.

Święty Bogumił1 z Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego Kameduła, umarł dnia 10. czerwca 1182
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1 Bogumił z Dobrowa – arcybiskup gnieźnieński, eremita, błogosławiony lub święty ko-
ścioła katolickiego, zmarł w XII wieku najprawdopodobniej 10 VI 1182 roku.

8. Uniejów, kolegiata pod wezwaniem Wniebowzięcia N. P. Marii.
Inskrypcja objaśniająca
Zespół obrazów opisujących życie i cuda bł. Bogumiła, po obu stronach chóru
Lit:. B. Sokołowski, Cuda..., s.212-220.
Uwaga: Obrazy pochodziły zapewne z tego samego okresu co obraz z 1660 roku z 16 

scenami z życia Bogumiła oraz cudami, jakich miał dokonać Bóg za jego wstawiennictwem. 
Ksiądz Józef Żelazek, przypuszcza, że zostały usunięte przy malowaniu świątyni w 1904 
roku - zob. Żelazek J., Inwentarz zaginionych i zniszczonych przedmiotów kultu bł. Bogumiła,  
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 9, 1964, s. 40-41. 

Obrazy po stronie południowej chóru.
Pierwszy obraz miał dwa napisy
1)
Horarum canonicarum in ecclesia Gnesnensi decanus agens cantui praeest 
2)
Milliaria germanica 14.a Gnesna Dobrovum pergit, populo facturus rem divinam

Drugi obraz miał trzy napisy
1)
Miraculose super exundantem Vartam1 fluvium ambulat populumque ad ecclesiam ducit, 

ac inde reducit
2)
Populum salutaribus imbuit institutis in ecclesia parochiali Dobrovensi2

3)
Pisces concionantem audiunt, quos insamelicos audiores frequenter distribuit

Trzeci obraz miał dwa napisy
1)
Re divina percta Dobrovii rediit Gnesnam3 pransurus, eodem quo venerat miracolo
 2)
In archiepiscopum Gniesniensem ex decano a capitulo eligitur et conferatur, anno Domini 

1167

Czwarty obraz ma dwa napisy
1)
Milites arguit de invasione ac vastatione bonorum ecclesiasticorum
2)
Dat donat cistersiensibus villam Dobrova cum aliis pro fundatione monasterii

Obrazy po północnej stronie choru
Pierwszy obraz miał dwa napisy
1)
Resignat archiepiscopatum in manus summi pontificis Alexadri tertii4, a quo et confirmatus fuit
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2)
Pergit in eremum fluviis Varta et Ner5 circumfluxam ibique contemplationi vacans, auster-

am vitam ducit

Drugi obraz miał dwa napisy
1)
Moritur in eremo inter quercus, apparente sibi Deipara cum Regni Poloniae tutelaribus, die 

10 iunii anno Domini 1182
2)
Habitu pontificali a canonicis in ecclesia Dobrovensi sepelitur et incipit clarere miraculis

Trzeci obraz miał trzy napisy
1)
Mercatori Stanislao Wach6 Colensi, equum sub onere panni mortuum et ab hero iam exco-

riatum suscitat
2)
Cives Colenses et Unieiovienses7 opem suam implorantes ab incendio liberat
3)
 Claudis gressum, caecis visum, et variis morbis languentium succurrit, illosque sariat

a W XVII wieku wyróżniano trzy rodzaje mil: małą (6350 m), średnią (7030 m) oraz wielką 
(7810 m). Obecnie, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury drogowej, najkrótsza odległość 
z katedry gnieźnieńskiej do Dobrowa wynosi w przybliżeniu 98-100 km. W takim wypadku 
przyjąć należy, że pod określeniem „mila niemiecka” kryje się mila średnia (14x7030 = 98420). 
Jednakże uwzględniając dawną sieć drogową należy założyć, że liczono odległość szlakiem 
znanym już w XIII-XIV wieku Gniezno-Lądek-Konin-Koło-Dobrów wynoszącym w przybliże-
niu 108 km, co wskazywało by na milę wielką (14 x 7810 = 109340). zob. J. Szymański, Nauki 
pomocnicze historii, wyd. VI, Warszawa 2006, s. 164; A. Wędzki, Rozwój osadnictwa i podziały 
terytorialne ziemi lądzkiej do końca XIV wieku, „Slavia Antiqua” t.13, 1966, s.73 mapa 5.

1 Warta - druga pod wzgledem długości rzeka w granicach Polski, prawy dopływ Odry.
2 Dobrów - wieś w gminie Kościelec w powiecie kolskim w województwie wielkopolskim
3 Gniezno - miasto, stolica gminy i powiatu gnieźnieńskiego w województwie wielkopol-

skim, siedziba archidiecezji, pierwsza stolica Polski, pierwsza metropolia kościelna w Polsce.
4 Aleksander III - właściwie Rolando Bandinelli urodzony około 1100 roku, papież od 7 

września 1159 do 30 sierpnia 1181. - zob Encyklopedia katolicka, t. I, red. F. Gryglewicz i in., 
Lublin 1989, s. 325-326.

5 Ner - rzeka w środkowej Polsce, prawy dopływ Warty.
6 Stanisław Wach - wg żywotu błogosławionego Bogumiła kupiec z Koła, który doświad-

czył cudu za wstawiennictwem Bogumiła
7 Uniejów - Uniejów - miasto siedziba gminy miejsko-wiejskiej Uniejów w powiecie pod-

dębickim, w województwie łódzkim.

9. Uniejów, kolegiata pod wezwaniem Wniebowzięcia N. P. Marii.
Inskrypcja wotywna, 1668 rok
Wotum. Materiał srebro.
Lit:. B. Sokołowski, Cuda..., s.224-225.
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In ipso Actu Translationis Sacrorum Cinerum Beati Archi-Praesulis Authoritate ordinaria 
de consensu Vener. Cap. Ecclesiae Metropolitanae Gnesnen: factae, Praelati et Canonici huius 
Collegiatae Unieiovien: in signum gestientis animi Tanto Hospiti obtulerunt. Anno 1668. Die 
20 Januarii

10. Uniejów, kolegiata pod wezwaniem Wniebowzięcia N. P. Marii.
Inskrypcja wotywna 
Wotum
Lit:. B. Sokołowski, Cuda..., s.224-225.
Uwaga: Napis łaciński znany wyłącznie z polskiego tłumaczenia

Przez zasługi Swiętego Bogumiła1, Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego, Pan BOG dał pomoc 
nad łożem boleści jego. 

1 Bogumił z Dobrowa – arcybiskup gnieźnieński, eremita, błogosławiony lub święty ko-
ścioła katolickiego, zmarł w XII wieku najprawdopodobniej 10 VI 1182 roku.

11. Uniejów, kolegiata pod wezwaniem Wniebowzięcia N. P. Marii.
Inskrypcja wotywna, 1668 rok.
Wotum
Lit:. B. Sokołowski, Cuda..., s.223-224.

Pod Twoią obronę Swięty Bogumile1. | Prosiem racz przyiąć nasze wotum mile.

1 Bogumił z Dobrowa – arcybiskup gnieźnieński, eremita, błogosławiony lub święty ko-
ścioła katolickiego, zmarł w XII wieku najprawdopodobniej 10 VI 1182 roku.

12. Uniejów, kolegiata pod wezwaniem Wniebowzięcia N. P. Marii.
Inskrypcja wotywna, 1669 rok.
Wotum
Lit:. B. Sokołowski, Cuda..., s.224.

Przez Twe zasługi, Bogumile1 Swięty. | Uproś nam zdrowie, z niememi bydlęty.

1 Bogumił z Dobrowa – arcybiskup gnieźnieński, eremita, błogosławiony lub święty ko-
ścioła katolickiego, zmarł w XII wieku najprawdopodobniej 10 VI 1182 roku.

13. Uniejów, kolegiata pod wezwaniem Wniebowzięcia N. P. Marii.
Inskrypcja wotywna.
Wotum. Materiał srebro.
Lit:. B. Sokołowski, Cuda..., s.224.

Proszę racz uzdrowić me zbolałe nogi.

14. Uniejów, kolegiata pod wezwaniem Wniebowzięcia N. P. Marii.
Inskrypcja wotywna.
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Wotum. Materiał srebro.
Lit:. B. Sokołowski, Cuda..., s. 226.

Tua Intercessione Dive BOGUMILE1, cor Contritum, et humilitatum DEUS non despiciet.

1 Bogumił z Dobrowa – arcybiskup gnieźnieński, eremita, błogosławiony lub święty kościo-
ła katolickiego, zmarł w XII wieku najprawdopodobniej 10 VI 1182 roku.

15. Uniejów, kolegiata pod wezwaniem Wniebowzięcia N. P. Marii.
Inskrypcja poświadczeniowa.
Relikwiarz. Materiał srebro pozłacane.
Lit:. B. Sokołowski, Cuda..., s. 206.

Pars Canonici Digitti Sancti BOGUMILI1 Archi-Episcopi Gnesnesis.

1 Bogumił z Dobrowa – arcybiskup gnieźnieński, eremita, błogosławiony lub święty ko-
ścioła katolickiego, zmarł w XII wieku najprawdopodobniej 10 VI 1182 roku.

16. Uniejów, kolegiata pod wezwaniem Wniebowzięcia N. P. Marii.
Inskrypcja sentencjonalna.
Gradus na stawianie lichtarzy. Materiał drewno.
Lit:. B. Sokołowski, Cuda..., s. 206-207.

Per merita Sancti BOGUMILI1, Christe nos exaudi, atque Eius precibus nobis succurre 
miseris.

1 Bogumił z Dobrowa – arcybiskup gnieźnieński, eremita, błogosławiony lub święty kościo-
ła katolickiego, zmarł w XII wieku najprawdopodobniej 10 VI 1182 roku.

17. Uniejów, kolegiata pod wezwaniem Wniebowzięcia N. P. Marii.
Inskrypcja sentencjonalna. 1744 rok.
Tablica.
Lit:. B. Sokołowski, Cuda..., s. 207-208.
Uwaga: Data określona na podstawie informacji podanych przez B. Sokołowskiego.

Altare Privilegiatum pro Defunctis cum Indulgentiis a Benedicto XIV1 . Conceffis

1 Benedykt XIV (właściwie Prospero Lorenzo Lambertini ur. 31 marca 1675 r., zm. 3 maja 
1758 r.) – papież między 17 VIII 1740 a 3 V 1758 rokiem



KS. JAROSŁAW WĄSOWICZ SDB
Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej

SZTANDAR DRUŻYNY HARCERSKIEJ  
IM. ROMUALDA TRAUGUTTA PRZY GIMNAZJUM  
KSIĘŻY SALEZJANÓW W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM  
Z 1933 R. I JEGO SYMBOLIKA. Z ZAGADNIEŃ WEKSYLOLOGII

Wstęp
W ostatnich latach z heraldyki, nauki pomocniczej historii, wyodrębnia się nowa 

dyscyplina zwana weksylologią, od z łacińskiego słowa vexillum oznaczającego 
znak rozpoznawczy wykonany z tkaniny. Najogólniej rzecz biorąc zajmuje się ona 
chorągwiami, sztandarami, flagami, jako rzeczywistymi i symbolicznymi znakami 
wojskowymi, państwowymi, terytorialnymi, organizacji i grup społecznych czy też 
wyznaniowych. Stąd też wynika ścisłe powiązanie metodologiczne oraz źródłowe 
heraldyki i weksylologii jako dyscyplin naukowych. Chorągwie bowiem w czasach 
średniowiecznych były pierwotnym miejscem umieszczania godeł heraldycznych. Ten 
związek herbów i chorągwi przetrwał do czasów współczesnych1 .

Poniższe opracowanie powstało w związku z 95. rocznicą pracy wychowawczo-
duszpasterskiej salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim2. Rozpoczęła się ona w 1919 r. 
dzięki staraniom miejscowego proboszcza i wielkiego społecznika ks. Franciszka Szczy-
głowskiego3. Duchowi synowie św. Jana Bosko przejęli wówczas założoną przez tegoż 

1  Por. J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002, s. 673-676.
2  Z okazji 90. pracy salezjańskiej w Aleksandrowie Kujawskim została przygotowana jubi-

leuszowa monografia. Zob. Salezjanie w Aleksandrowie Kujawskim 1919-2009. Studia i materiały 
źródłowe. (Seria: Studia i materiały źródłowe pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii 
Pilskiej, t. 1), red. J. Wąsowicz, Piła 2009, ss. 470.

3  Ks. Franciszek Szczygłowski (1875-1941) - kapłan diecezji włocławskiej. W latach 1917-
1921 był kapelanem kolejarzy i proboszczem w Aleksandrowie Kujawskim, w 1921 roku przeniesiony 
został na stanowisko proboszcza i dziekana do Słupcy. Był aktywnym działaczem oświatowym – 
organizatorem szkół w Aleksandrowie i Słupcy. W czasie pobytu w Słupcy był ponadto członkiem 
Komitetu Miejskiego, Powiatowego i Wojewódzkiego Pomocy Zimowej dla najbiedniejszych. Przy-
czynił się do objęcia przez salezjanów pocysterskiego klasztoru w Lądzie nad Wartą, gdzie powstało 
Małe Seminarium „Synów Maryi”. W dowód uznania za pracę społeczną Biskup Zdzitowiecki 
odznaczył go 16 maja 1923 r. godnością kanonika honorowej kolegiaty kaliskiej, a w roku 1927 
został zaszczycony godnością tajnego szambelana papieskiego. W czasie wojny został aresztowany
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kapłana diecezjalnego Szkołę Realną Polskiej Macierzy Szkolnej. W latach 1919-1939 
funkcjonowała ona pod różnymi nazwami: Gimnazjum Męskie Księży Salezjanów 
w Aleksandrowie Kujawskim, Kolegium Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandro-
wie Kujawskim, Prywatne Męskie Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Salezjańskiego 
w Aleksandrowie Kujawskim. Najdłużej szkoła funkcjonowała pod nazwą Kolegium 
Kujawskie Księży Salezjanów (1927-1939)4 .

Współcześnie salezjanie prowadzą w Aleksandrowie szkoły na poziomie licealnym 
i gimnazjalnym oraz parafię5. Dodać w tym miejscu należy, iż szkoła jako dzieło sale-
zjańskie, jest najstarszym spośród wszystkich placówek inspektorii pw. św. Wojciecha 
w Pile, najstarszą także obecnością duchowych synów św. Jana Bosko na terenie diecezji 
włocławskiej6. Nie wiele jednak posiadamy dzisiaj pamiątek archiwalnych z okresu 
międzywojennego. Zachowała się niepełna dokumentacja szkolna, trochę fotografii7 . 
Natomiast do najbardziej cennych pamiątek materialnych należy sztandar 95 Męskiej 
Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta w Aleksandrowie Kujawskim, która 
prowadziła działalność przy szkole salezjańskiej. W niniejszym artykule przedstawiona 
zostanie historia i symbolika tego weksylium8 .

Harcerstwo w Kolegium Kujawskim ks. Salezjanów  
 w latach 1919-1939

Harcerstwo, jako metoda wychowawcza, była w dwudziestoleciu międzywojennym, 
bardzo popularna wśród salezjanów, którzy dostrzegali w niej wiele wspólnych cech 

4  A. Marchewka, Kolegium Kujawskie Księży Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim 
1919-1955, Lublin 1988 (mps ASIP), s. 1-2

5  Por. J. Wąsowicz, Salezjanie w Aleksandrowie Kujawskim wczoraj i dziś. Przegląd działal-
ności wychowawczo - duszpasterskiej w latach 1919- 2009, „Seminare”, 2009, t. 26, s. 375-391.

6  W momencie przejęcia szkoły przez salezjanów, diecezja nosiła zwyczajową nazwę kujaw-
sko-kaliskiej. Została ona erygowana 30 czerwca 1818 r. bullą papieża Piusa VII Ex imposita Nobis 
jako Vladislaviensis seu Calisiensis (łac. włocławska czyli kaliska), natomiast zniesiona została bullą 
papieża Piusa XI Vixdum Poloniae unitas z 28 października 1925 r. Jej spadkobierczynią została 
wówczas diecezja włocławska. 

7  Częściowo znajdują się one w Archiwum Salezjańskim Inspektorii Pilskiej, pozostałe 
w Archiwum Domu Salezjańskiego pw. św. Jana Kantego w Aleksandrowie Kujawskim.

8  W całej Polsce zachowało się niewiele sztandarów związanych z przedwojennym szkol-
nictwem salezjańskim. Znane są jedynie pojedyncze przypadki. Jeden z nich opisałem w artykule: 
J. Wąsowicz, Symbolika sztandaru Hufca Szkolnego Przysposobienia Wojskowego z Gimnazjum 
Salezjańskiego im. Piusa XI w Różanymstoku z 1933 r. Z zagadnień weksylologii, „Seminare” 2014, 
t. 35, nr 3, s. 191-203.

w Słupcy i zamęczony przez gestapo w Gnieźnie w roku 1941. Por. M. Jarecki, Ksiądz Prałat 
Franciszek Szczygłowski 1876-1941, Słupca brw.; S. Librowski, Ofiary zbrodni niemieckiej spośród 
duchowieństwa diecezji włocławskiej 1939-1945, Włocławek 1947, s. 145-147; J. Pietrzykowski, 
Duchowni polscy – dobrodzieje salezjańscy z lat 1898-1938, „Seminare” 2002, nr 18, s. 611-613; 
J. Wąsowicz, Relacja o pracy duszpasterskiej i społecznej ks. Franciszka Szczygłowskiego (1876 
-1941), dobrodzieja dzieł salezjańskich w Aleksandrowie Kujawskim i Lądzie na Wartą. Edycja 
źródłowa, „Seminare” 2013t. 34, s. 325-332.
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z systemem wychowawczym św. Jana Bosko. W szkołach, zakładach wychowawczych 
czy przy oratoriach powstawały liczne drużyny Związku Harcerstwa Polskiego, sami zaś 
salezjanie systematycznie budowali własną kadrę poprzez działalność kręgu kleryckiego, 
organizowanie szkoleń i obozów, zdobywanie stopni instruktorskich przez współbraci9 . 
Dużym sukcesem salezjanów – harcerzy były publikacje programowo metodyczne 
związane z wychowaniem religijnym w drużynach, które ukazały się drukiem10 .

Środowisko harcerskie skupione wokół salezjanów funkcjonowało także w Alek-
sandrowie Kujawskim11. W 1916 r. przy Szkole Realnej Polskiej Macierzy Szkolnej 
powstały dwie drużyny: I im. Tadeusza Kościuszki i II im. ks. Józefa Poniatowskiego, 
które w 1918 r. zostały połączone w jedną. Przyjęła ona nazwę 95 Męskiej Drużyny 
Harcerskiej im. Romualda Traugutta przydzielonej do obwodu w Radziejowie. Jej 
członkowie brali udział w rozbrajaniu Niemców w 1918 r. oraz w wojnie polsko-bol-
szewickiej, jako żołnierze albo personel pomocniczy dla wojska. Po przejęciu placówki 
oświatowej przez salezjanów drużyna kontynuowała swoją działalność aż do wybuchu 
wojny12 .

Drużyna w okresie międzywojennym oprócz formowania swoich członków zgodnie 
z metodą harcerską, promieniowała swoim oddziaływaniem na okolicę. Przyczyniła się 
do powstania nowych drużyn w Służewie i Ciechocinku, organizowała zloty regionalne, 
włączała się też w przygotowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych, tak dla szkoły, 
jak i dla społeczeństwa aleksandrowskiego. Istotną treścią działalności harcerzy były 
wakacyjne obozy, w których uczestniczyli członkowie drużyny zakładowej. Organi-
zowano obozy stacjonarne oraz wędrowne w różnych regionach Polski13. W „jednod-
niówce” wydanej z okazji 10-lecia pracy salezjanów w Aleksandrowie, czytamy taką 
opinię o szkolnych harcerzach: W tym okresie słowo „harcerz” było synonimem czegoś 

9  Por. A. Gabrel, M. Lewko, Czas wolny w domach salezjańskich, w: 75 lat działalności 
salezjanów w Polsce, Księga Pamiątkowa, red. R. Popowski, S. Wilk, M. Lewko, Łódź-Kraków 
1974, s. 145-148;K. Golec, Kleryckie Kręgi Harcerskie w latach 1927-1939, Wrocław 2000,  
s. 43; K. Bojko, Działalność duchowieństwa katolickiego w Związku Harcerstwa Polskiego w latach 
1921-1939, Legnica 1998; J. Brakowski, O harcerskich przygodach ks. dh. hm. Wiktora Jacewicza 
SDB, „Kronika Inspektorialna” 2010, nr 10, s. 125-138; J. Wąsowicz, Ks. phm Wacław Nowaczyk 
SDB (1909-2001) salezjanin, wychowawca, harcerz, „Drogowskazy. Dwumiesięcznik Programowo 
– Metodyczny Instruktorów ZHR” 2001, nr 2, s. 55-60.

10  H. Boryński, W. Nowaczyk, Uderzmy w głąb. Wskazówki metodyczno-programowe 
harcerskiej służby Bogu, Kraków 1938; W. Jacewicz, Naczelne hasła moralne skautingu, Kraków 
1947.

11  Szerzej na temat działalności harcerskiej przy gimnazjum salezjańskim zob. Z. Formella, 
Salezjańskie Dęby, Piła 2005, s. 20-21; Tenże, Harcerstwo salezjańskie w Aleksandrowie Kujaw-
skim, w: Salezjanie w Aleksandrowie Kujawskim 1919-2009. Studia i materiały źródłowe (Seria: 
Studia i materiały źródłowe pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, t. 1), red.  
J. Wąsowicz, Piła 2009, s. 191-195.

12  Por . Kolegium Kujawskie X.X. Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim, Warszawa 1927, 
s . 11 .

13  Tamże, s. 11; „Pokłosie Salezjańskie” 1931, nr 12, s. 276; 1932 nr 11, s. 277; 1934 nr 2, 
s. 21; „Głos Nieszawski” 1932, nr 31, s. 5.
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lepszego, czegoś bardzo różnego od szarego tła ogółu uczniów. Nie zwracając uwagi 
na liczebność, osiągnięto jakość bardzo wartościową. Chłopcy pełnili „prawo” bardzo 
skrupulatnie, w technice skautowej osiągając nieprzeciętną sprawność. Saperzy, sygna-
liści, obozownicy… aż roiło się od specjalistów z zamiłowania. W szeregu wycieczek 
przemierzono Kujawy i część Pomorza wzdłuż i wszerz, zyskiwając znajomość kraju 
ojczystego w najwłaściwszy sposób14 .

Za wyróżnienie ze strony władz kościelnych należy uznać nominację na kapelanów 
aleksandrowskich drużyn harcerskich ks. Józefa Bujara15 i ks. Wojciecha Śmiłowskiego16, 
jakiej dokonał w kwietniu 1926 r. bp Stanisław Zdzitowiecki17 .

Po wybuchu II wojny światowej działalność drużyny z oczywistych względów 
zamarła. Wielu jednak jej wychowanków włączyło się w walkę obronną i później 
konspiracyjną. W latach 1939-1945 w całym kraju zaprocentowało wychowawcze 
kształtowanie harcerzy na silnych duchem, odważnych, prawych, oddanych Bogu 
i Ojczyźnie młodych ludzi. W przypadku salezjańskiej drużyny ikoną zbrojnego zaan-

14  Por . Kolegium Kujawskie X.X. Salezjanów…, s . 12 .
15  ks. Józef Bujar (1882-1943) – salezjanin kapłan. Pierwszą profesję zakonną złożył 15 

września 1901 r. w Foglizzo. Święcenia kapłańskie przyjął w Krakowie 29 września 1908 r. Przez 
kolejne lata pełnił różne funkcje, m.in. katechety, administratora domu zakonnego, dyrektora wspól-
not w placówkach salezjańskich w Krakowie, Oświęcimiu, Przemyślu, Warszawie, Aleksandrowie 
Kujawskim, Sokołowie Podlaskim, Różanymstoku. W latach 1926-1928 był w szkole aleksan-
drowskiej radcą szkolnym i katechetą. Po wybuchu wojny pełnił funkcje proboszcza w Kurhanie 
na Wileńszczyźnie. W latach 1942 -1943 był aresztowany i więziony przez gestapo w Lidzie. 
W więzieniu przebył ciężką chorobę i zmarł w celi 16 marca 1943 r. Por. S. Kosiński, Bujar Józef 
SDB (1882-1943), dyrektor zakładów salezjańskich, nauczyciel gimnazjalny, proboszcz, więzień 
polityczny, w: Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. 
Pater, Katowice 1996, s. 63.

16  ks. Wojciech Śmiłowski (1872-1942) – salezjanin kapłan. Pierwsze śluby zakonne złożył 
29 września 1896 r. w Ivrei, natomiast święcenia kapłańskie przyjął 20 grudnia 1902 r. w Padwie. Po 
powrocie do ojczyzny pracował w wielu zakładach wychowawczych jako radca, katecheta, dyrektor. 
W latach 1925-1927 był w szkole salezjańskiej w Aleksandrowie katechetą. Zmarł 31 marca 1942 r. 
w Jaciążku.

17  Archiwum Diecezji Włocławskiej, zak. I, sygn. 18, Bp S. Zdzitowiecki do ks. J. Bujara 
i do ks. W. Śmiłowskiego, 23 kwietnia 1926, s. 44 i 45. harcerstwa. Bp Stanisław Kazimierz Zdzi-
towiecki (1854-1927) – święcenia kapłańskie przyjął w 1877 r. w Warszawie, a następnie studiował 
w Rzymie. Po powrocie do kraju zaangażował się w pracę duszpasterską, był proboszczem na Woli 
oraz w parafiach Świętej Trójcy i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie. W 1888 r. 
został kanonikiem kapituły sandomierskiej, w l. 1901-1902 pełnił funkcję wikariusza kapitulnego 
diecezji sandomierskiej. W dniu 9 czerwca 1902 r. został prekonizowany na biskupa diecezji kujaw-
sko-kaliskiej we Włocławku., 22 listopada 1902 r. w Petersburgu z rąk bpa Jerzego Szembeka przyjął 
sakrę biskupią następnie 2 grudnia 1902 r. odbył ingres do włocławskiej katedry. Po odzyskaniu 
niepodległości zaangażował się w proces reorganizacji polskiej administracji kościelnej, w swojej 
diecezji rozwinął działalność wydawniczą m.in. powołał do istnienia „Ateneum Kapłańskie” pod 
red. ks. prof. Idziego Radziszewskiego. W 1910 r. dokonał koronacji obrazu Matki Boskiej Często-
chowskiej na Jasnej Górze insygniami otrzymanymi od papieża Piusa X.
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gażowania była chociażby postać oficera lotnictwa ppor. Karola Palczyńskiego, który 
zginął w Katyniu18 .

Po wojnie drużyna harcerska w szkole salezjańskiej wznowiła swoją działalność. 
Wspomnienia powojennych wychowanków gimnazjum wskazują, że w końcu lat czter-
dziestych drużyna harcerska, świetnie wyposażona, stała na wysokim poziomie. Wielką 
troską otaczał ją opiekun, ks. Jan Stanek SDB19. Dowodem dobrej organizacji i dzia-
łalności drużyny powojennej może być fakt, że istniały różne zastępy, które tworzono 
według zainteresowań członków. Przy szczepie działały wówczas: Zespół artystyczny 
– teatr żywego słowa, teatr lalek „CHATKA – 2” (Ciekawy Harcerski Teatr Kukiełek 
„Awangarda”), Sekcja Bokserska (wicemistrz Komendy Chorągwi ZHP – Bydgoszcz 
„Pierwszego Kroku”), Sekcja lekkiej atletyki20 .

Fundacja i poświęcenie sztandaru 95 MDH im. Romualda Traugutta  
 w Aleksandrowie Kujawskim

Świadectwem więzi harcerstwa z Bogiem i elementem wychowania religijnego 
były uroczystości poświęcania przez duszpasterzy harcerskich czy też innych przed-
stawicieli duchowieństwa katolickiego na czele z biskupami, wielu znaków, symboli 
i miejsc harcerskich. Najczęściej odbywały się one na początku lub końcu roku szkol-
nego, podczas obozów letnich czy też z okazji uroczystości patrona harcerstwa św. 

18  Karol Palczyński (1917-1940) – Kolegium Kujawskie Księży Salezjanów ukończył 
w 1936 r., otrzymując świadectwo dojrzałości. W tym samym roku został przyjęty do Oficerskiej 
Szkoły Lotniczej w Mokotowie. W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. otrzymał promocję na ppor. 
tech. Wojsk Lotniczych i przydział do Bazy nr 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu. Tam zastał go 
wybuch wojny. Dostał rozkaz ewakuacji sprzętu i uzbrojenia Bazy Lotniczej nr 3 na „przedmoście 
zaleszczyckie”. Ok. 21 września 1939 r. trafił ze swoim oddziałem do niewoli sowieckiej. Został 
umieszczony w obozie w Kozielsku, skąd – wiosną 1940 r. wraz z innymi współwięźniami – 
został wywieziony do Katynia i tam zamordowany przez NKWD. W dniu 29września 1996 r., na 
placu przed Urzędem Pocztowym w Aleksandrowie, nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie „Totemu 
Lotniczego Śmigła” z płytą pamiątkową poświęconą Palczyńskiemu oraz lotnikom poległym na 
nieludzkiej ziemi. Por. J. Wąsowicz, Pamięci bohaterskiego lotnika, „Biuletyn Salezjański”, 54 
(1999) nr 1 –2,, s. 16-17.

19  Ks. Jan Stanek SDB (1908–1995) – salezjanin kapłan. I profesję zakonną złożył 15 
sierpnia 1926 r. w Czerwińsku, święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1936 r. w Krakowie. Po 
święceniach studiował historię na UW i pracował jako radca szkolny w Aleksandrowie Kujawskim. 
Okres okupacji spędził w Warszawie pracując najpierw w Zakładzie Salezjańskim na ul. Lipowej, 
później w duszpasterstwie parafialnym przy Bazylice NSPJ; w l. 1945-46 radca w szkole salezjań-
skiej w Sokołowie Podlaskim, a w l. 1946-1949 radca w szkole salezjańskiej w Aleksandrowie 
Kujawskim. W l. 1949-1959 radca, prefekt w studentacie filozoficznym i pierwszy proboszcz nowo 
powstałej parafii w Kutnie-Woźniakowie; w l. 1959-1971 proboszcz w parafii św. Rodziny i dziekan 
w Słupsku; w l. 1971–1973 przebywał na urlopie zdrowotnym w Aleksandrowie Kujawskim; w l. 
1973-1995 kapelan sióstr Niepokalanek w Szczecinku.

20  Por. A. Marchewka, Formy oddziaływania wychowawczego na młodzież w Kolegium 
Kujawskim w latach 1919-1955, [w:] Salezjanie w Aleksandrowie Kujawskim…, s . 112 .

Ks. Jarosław Wąsowicz SDB – Sztandar Drużyny Harcerskiej im. R. Traugutta ...



162 Artykuły

Jerzego. Najczęściej święcono wówczas sztandary lub proporce harcerskie, wiążąc te 
uroczystości z ceremonią Przyrzeczenia Harcerskiego21 .

Sztandar 95 Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta został ufun-
dowany z okazji 15-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1933 r. przez 
dobrodziejów wspierających działalność harcerską. Jego poświęcenie i oficjalne przeka-
zanie stało się ważnym wydarzeniem w historii salezjańskiej drużyny. Tego uroczystego 
aktu dokonał dyrektor zakładu ks. Franciszek Zbaniuszek SDB22 19 listopada 1933 r. 
Wieczorem, podczas uroczystej akademii, młodzi adepci harcerstwa składali na nowo 
poświęcony sztandar przyrzeczenia harcerskie. Została także wówczas wystawiona 
trzyaktowa sztuka pt. „Lipa św. Stanisława” 23 . 

Symbolika sztandaru
Na stronie głównej sztandaru w centralnym jego miejscu umieszczony został 

w skos w prawą stronę krzyż harcerski, który otacza napis wyhaftowany złotą nicią: 
DRUŻYNA HARCERSKA IM. R. TRAUGUTTA PRZY GIMN. XX. SALEZJANÓW 
W ALEKSANDROWIE KUJ.; natomiast w prawym górnym rogu płata umieszczono 
rok powstania drużyny: 1916 r., po przeciwnej stronie, w lewym dolnym rogu rok 
ufundowania i poświęcenia sztandaru: 1933 r.

Centralne miejsce głównej strony sztandaru zajmuje więc krzyż harcerski, który 
posiada bogatą i głęboką symbolikę patriotyczną, narodową i religijną. Został on zapro-
jektowany przez ks. Kazimierza Lutosławskiego24, który symbolikę jego poszczególnych 
elementów interpretował w sposób następujący: Wianek z dębu i wawrzynu oznacza 

21  Por. K. Bojko, Działalność duchowieństwa katolickiego w Związku Harcerstwa Polskiego 
w latach 1921-1939…, s. 185-190, 201-202.

22  Ks. Zbaniuszek Franciszek (1888-1939) – salezjanin kapłan. I profesję zakonną złożył 
w 1908 r. w Radnej (Słowenia), święcenia kapłańskie przyjął 8 XII 1916 r. w Oświęcimiu, w kolej-
nych latach pracował jako nauczyciel w Zakładach Salezjańskich. Dwukrotnie piastował urząd 
dyrektora szkoły salezjańskiej w Aleksandrowie Kujawskim: w l. 1920-1921 i w l. 1931–1936, 
kiedy był jednocześnie przełożonym domu zakonnego. Ponadto w aleksandrowskiej szkole pełnił 
także inne funkcje: radcy szkolnego i nauczyciela (1928-1930) i katechety (1930-1931). Jako dobry 
polonista pisywał artykuły do „Młodzieży Misyjnej”, był także autorem przedstawień wystawianych 
na scenach teatrów salezjańskich, w l. 1937-1939 pracował w Różanymstoku, gdzie zmarł 23 grud-
nia 1939 r. na gruźlicę płuc. Więcej zob. A. Marchewka, Kolegium Kujawskie Księży Salezjanów 
w Aleksandrowie Kujawskim 1919-1955, Lublin 1988 (mps), s. 65-67.

23  Por. „Pokłosie Salezjańskie” 1934, nr 2, s. 21; „Głos Nieszawski” 1933, nr 47, s. 5. Chodzi 
o sztukę: Cz. Wolniewiczówna, Lipa św. Stanisława. Uscenizowana legenda w 3 aktach z życia 
gromady wiejskiej. Role męskie, Teatr dla Młodzieży Męskiej z. 27, Zjednoczenie Młodzieży Polskiej 
Poznań 1927, s. 38.

24  Ks. Kazimierz Lutosławski (1880-1924) – ksiądz katolicki, działacz endecki, poseł na 
sejm, główny projektant krzyża harcerskiego. Po ukończeniu szkoły średniej w Rydze, studiował 
medycynę w Zurychu. Następnie wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie praktykował w szpitalach 
dziecięcych oraz kontynuował naukę, tym razem w Szkole Nauk Politycznych oraz fizykę. W czasie 
pobytu w Londynie po raz pierwszy zetknął się ze skautingiem. W 1909 roku Lutosławski wstąpił 
do seminarium duchownego we Fryburgu i 23 czerwca 1912 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1914 r. 



163

cele do zdobycia: siłę i umiejętność, sprawność i wiedzę. Oplata on główny symbol 
skautowy: krzyż z hasłem „Czuwaj!”. Kształt tego krzyża jest dawny; takiego użyto do 
naszego orderu waleczności: „Virtuti Militari”; uprzytamnia on szczególnie obowiązek 
działalności. Ma on w środku kółko – symbol doskonałości, a w nim gwiazdę promienną, 
jakby światło przewodnie: ad astra! A sam krzyż znaczy: per aspera, bo wskazuje drogę 
ciężką, cierpieniami walki z własnymi słabościami usłaną, a przy tem oznacza gotowość 
do tej walki i do wszelkich poświęceń – aż do męczeństwa za wiarę, aż do śmierci za 
Ojczyznę: Bóg i Ojczyzna są treścią wewnętrzną tego znaku. Hasło „Czuwaj!” nad 
nim – to pobudka, ostrzeżenie; oznacza gotowość ducha do pracy nieustannej25 .

Dodać należy, iż zawołanie „Czuwaj”, przyjęte za pozdrowienie i hasło harcerskie, 
towarzyszyło sokolnictwu podczas Zlotu Grunwaldzkiego w 1910 r. w Krakowie z okazji 
500-lecia zwycięstwa nad Krzyżakami. Wywodziło się ono z Ewangelii oraz polskiej 
tradycji rycerskiej i zbrojnej, stanowiło zewnętrzny wyraz treści Przyrzeczenia i stosunku 
harcerzy do własnego Prawa26. Przedwojenna instruktorka harcerska Ewa Grodecka, 
w jednym ze swoich programowych pozycji, tak pisała o zawołaniu harcerskim: Słowo 
bliskie jak krzyż harcerski, wzywające do czynu, pomocne w pracy nad sobą27 .

Ramiona krzyża harcerskiego są wypełnione nierównościami, które symbolizują 
kamienie na trudnej drodze życia i perły dobrych uczynków. Oznaczają trudy i prze-
ciwności, radości i smutki jakich harcerze doświadczają w swoim życiu. Pierścień 
w centralnym miejscu krzyża to symbol doskonałości do jakiej ma dążyć harcerska 
rodzina, to także oznaka woli tworzenia przyjaźni, z której promieniować ma prawość 
myśli, słów i czynów28 .

25  J. Zawada (wł. Kazimierz Lutosławski), Czuj Duch! Szesnaście gawęd obozowych o idei 
skautingu, Kraków 1913, s. 177.

26  Por. S. Czopowicz, Szczera wola i zniewolenie. Harcerstwo w Polsce 1945-1980. Zarys 
problematyki ideowej i wychowawczej, Warszawa 2010, s. 51.

27  Por. E. Grodecka, Nasze prawo, przyrzeczenie i pozdrowienie, Warszawa 1937, s. 20.
28  Por . Krzyż Harcerski, [w:] Leksykon harcerstwa, red. O. Fietkiewicz, Warszawa 1988, s. 222.

obronił doktorat z teologii. Był jednym z pionierów ruchu harcerskiego w Polsce. W 1912 r. wszedł 
do użytku Krzyż Harcerski, którego jest współprojektantem. W 1913 r. w Zakopanem udzielił ślubu 
Andrzejowi Małkowskiemu i Oldze Drahonowskiej, uznawanym za twórców polskiego harcerstwa. 
Lutosławski był także politykiem ruchu narodowo-demokratycznego i współpracownikiem Romana 
Dmowskiego. Podczas I Wojny Światowej przebywał w Rosji, gdzie zorganizował szkołę średnią oraz 
został kapelanem Brygady Strzelców Polskich. Współpracował z prawicowymi mediami: „Gazetą 
Polską”, „Sprawą Polską”, „Wygnańcem”, gazetą „Polak-katolik”. Po wojnie zostaje członkiem 
Głównego Zjednoczenia Ludowo-Narodowego. Brał udział w Konferencji Zjednoczeniowej ZHP. 
Pracował nad projektem statutu ZHP oraz projektem Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Podczas 
wojny polsko-bolszewickiej został kapelanem, w 1922 odznaczony Krzyżem Walecznych. W latach 
1919-1922 był poseł na Sejm Ustawodawczy, podczas którego przewodniczył Sejmowej Komisji 
Konstytucyjnej. Później poseł na Sejm I i II kadencji. Był politycznym przeciwnikiem Józefa Piłsud-
skiego i Gabriela Narutowicza. Zmarł nagle na szkarlatynę. Pośmiertnie został uhonorowany stopniem 
Harcerza Rzeczypospolitej przez Naczelnictwo ZHP, za zasługi dla harcerstwa. Por. M. Mucha, 
Działalność harcerska ks. Kazimierza Lutosławskiego w latach 1911-1924, Warszawa 1998. 
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W zaproponowanym przez ks. Lutosławskiego projekcie oznaki skautowej znala-
zło się później kilka zmian, m.in. w pierścieniu w środku krzyża w miejsce gwiazdy 
została zamieszczona lilijka, co ma wyrażać trwałe i mocne powiązanie harcerstwa ze 
światowym ruchem skautowym29. Lilijka po dziś dzień należy do światowych symboli 
skautingu. Początkowo przez twórcę ruchu skautowego wzorowana była na rysunku 
zakończenia igły magnetycznej w dawnych busolach. Symbolizuje podążanie harcerzy 
zawsze w dobrym kierunku, czyli zgodnie z ideałami Prawa i Przyrzeczenia. Baden-
Powell pisał: Odznaką skautową jest ostrze strzały, takiej jak na mapach lub w kompasie 
wskazuje północ. Wywiadowcy pokoju wskazuje ona drogę w spełnianiu obowiązków 
i niesieniu pomocy drugim30 . 

Jej kształt z czasem ulegał zmianie, coraz bardziej przypominając lilię herbową, 
ta z kolei symbolizuje cnotę czystości, którą harcerz winien się wykazywać. Niejako 
potwierdzeniem takiej symboliki lilijki stał się fakt, że 1927 r. na jej ramionach znalazły 
się litery ONC oznaczające hasło filaretów Ojczyzna, Nauka, Cnota31 .

W centralnym punkcie strony odwrotnej sztandaru umieszczono wyhaftowaną 
postać św. Jerzego, ukazaną jako rycerza w krótkiej zbroi z czerwoną peleryną, na 
białym koniu zabijającego włócznią smoka. Jest to klasyczne przedstawienie wizerunku 
świętego spotykane w heraldyce. W ikonografii atrybutami świętego są ponadto: anioł 
z wieńcem laurowym lub z koroną, baranek, biała chorągiew lub lanca z czerwonym 
krzyżem, koń, palma męczeństwa oraz m.in. przedmioty jego męki – gwoździe, 
kamień młyński i koło, miecz, smok u stóp, smok zabity. Smok wyobraża zaś szatana. 
Święty walczący ze smokiem broni Chrystusowego Kościoła i wiary przed zakusami 
szatana32 . 

Przypuszczalnie święty Jerzy urodził się pod koniec II poł. III w. w Kapadocji 
z pobożnych rodziców i dorastał w atmosferze chrześcijańskiej rodziny. Jako młodzieniec 
Jerzy wstąpił do legionów rzymskich. Dosłużył się rangi wyższego oficera, piastował 
godność trybuna, czyli naczelnika miejscowego garnizonu. Podczas prześladowań 
chrześcijan za Dioklecjana, zgodnie z cesarskim dekretem każdy żołnierz miał złożyć 

29  Por. S. Czopowicz, Szczera wola i zniewolenie…, s. 51.
30  R. Baden-Powell, Skauting dla chłopców. Wychowanie dobrego obywatela metodą 

puszczańską, Warszawa 1938. Na wstędze pod lilijką Baden-Powell kazał wypisać: „Be prepared” 
(dosłownie: bądź gotów) – hasło skautów, które nasunęło mu się spontanicznie. Hasło to należy 
rozumieć następująco: skaut ma się starać o to, aby w każdej chwili być zdrów na duchu i ciele, 
i gotów wypełnić swój obowiązek.

31  Były eksponowane na lilijce do 1965 r., kiedy na mocy nowego regulaminu zmieniono jej 
kształt (stał się bardziej kanciasty) i usunięto litery. Większość Drużyn Harcerskich zbojkotowała 
ten wzór nosząc nadal tradycyjną lilijkę, masowo produkowaną w prywatnych zakładach grawer-
skich

32  Por. A. Brykczyński, Podręcznik praktyczny ikonografii chrześcijańskiej, Warszawa 
1894, s. 103; J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli 
hagiograficznych, Kraków 2009, s. 325-326; J. Daranowska-Łukaszewska, M. Jacniacka, św. Jerzy 
w Ikonografii, w: Encyklopedia Katolicka, t. 7, red. J. Duchniewski i inni, Lublin 1997, k. 1225-
1227. 
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ofiarę bóstwom rzymskim. Jerzy przewidując co go czeka miał sprzedać swój majątek 
i rozdać ubogim. Kiedy odmówił złożenia ofiary, dla odstraszenia innych poddano 
go okrutnym torturom i zamęczono w palestyńskiej Liddzie z początkiem IV wieku 
(284-305). Wkrótce potem chrześcijanie zaczęli modlić się do niego, jako do męczen-
nika. Na Wschodzie kult św. Jerzego był bardzo popularny, przykładowo na Kaukazie 
cała prowincja otrzymała jego nazwę (Georgia – Gruzja). Natomiast na Zachodzie kult 
św. Jerzego rozprzestrzenił się w czasie wypraw krzyżowych tak mocno, że stał się 
on głównym patronem rycerstwa. O jego wstawiennictwo proszono zwłaszcza przed 
bitwą. Za panowania pierwszych królów normandzkich wybrano go patronem Anglii, 
a król Edward III nazwał jego imieniem order rycerski nadawany tym, którzy wyka-
zali się szczególnym męstwem w boju33. Organizacje skautowe, w tym i harcerstwo 
polskie, przyjęły kult św. Jerzego od samego Baden-Powella. W swojej programowej 
książce „Skauting dla chłopców”, w jednej z gawęd zatytułowanej „Rycerskość”, tak 
pisał: Jako patrona [rycerze okrągłego stołu], obrali sobie świętego Jerzego, on jeden 
bowiem z pośród świętych był jeźdźcem. On też jest patronem kawalerii oraz skautów 
całej Europy34 . 

Z postacią św. Jerzego związana jest średniowieczna legenda, dzięki której 
najczęściej jest pokazywany w ikonografii podczas walki ze smokiem. Opowieść 
trafiła do Europy podczas krucjat i została ponownie przekazana w formie romansu. 
Najwcześniejszy znany opis tej legendy pochodzi z rejonów Kapadocji i powstał na 
początku XI wieku. Najbardziej popularną jego wersję odnajdziemy natomiast w zbio-
rze poświęconym świętym chrześcijańskim autorstwa o. Jakub de Voragine OP. Jego 
„Złota legenda” powstała około roku 1260 r. Według dzieła włoskiego dominikanina, 
smok zrobił swoje gniazdo na źródle, które zaopatrywało w wodę miasto Silene (Cyrena 
w Libii). Chcąc się dostać do wody mieszkańcy musieli każdorazowo wypędzać smoka 
ofiarowując mu dziennie jedną owcę. Kiedy zabrakło zwierząt smok zażądał w ofierze 
codziennie jedną młodą dziewczynę. Ofiara była wybierana przez losowanie. Pewnego 
razu losowanie wskazało księżniczkę. Monarcha żebrał o jej życie, jednak bez rezultatu. 
Miała zostać ofiarowana smokowi, lecz na jego drodze pojawił się święty Jerzy. Stanął 
twarzą w twarz ze smokiem, przeżegnał się znakiem krzyża, pokonał bestię i uratował 
księżniczkę. Wdzięczne miasto porzuciło pogaństwo i przeszło na chrześcijaństwo, zaś 

33  Więcej zob. W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa 1984, s. 200-201. J. Swastek, 
Jerzy z Kapadocji, św., męczennik, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 7, …. k. 1219-1221.

34  r. Baden-Powell, Skauting…, s. 12; Za swego patrona św. Jerzego uznają Anglia, Holandia, 
Niemcy, Szwecja i Litwa; archidiecezja białostocka i wileńska oraz diecezja pińska; miasta Ferrara 
i Neapol. Pod wezwaniem św. Jerzego powstało wiele bractw rycerskich oraz zgromadzeń zakon-
nych. Stał się patronem rycerzy, żołnierzy, ludzi mających związek z bronią i walką - rusznikarzy, 
zbrojmistrzów, puszkarzy, kawalerzystów, wojsk pancernych, a także rolników, skautów i harcerzy. 
Jest orędownikiem podczas epidemii, zwłaszcza trądu, oraz w chorobach skóry. Postać świętego 
Jerzego zabijającego smoka występuje w herbach wielu miejscowości, m.in. w herbie Moskwy, 
Kamieńca Podolskiego, Mariampola; w Polsce – Dzierżoniowa, Milicza, Brzegu Dolnego, Ostródy 
i innych. Zob. P. Gołdyn, Symbolika religijna i kościelna w herbach miast polskich do końca XX 
wieku, Warszawa 2008, s. 109-115.
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w miejscu gdzie św. Jerzy odniósł zwycięstwo król kazał zbudować kościół pod jego 
wezwaniem i Najświętszej Maryi Panny. Broń zaś, którą św. Jerzy pokonał smoka, 
nazwano Ascalon . 

Robert Baden-Powell we wspomnianej już książce „Skauting dla chłopców”, 
powyższą legendę wykorzystał do celów wychowawczych. Tak pisał o spotkaniu 
Jerzego ze smokiem: Kiedy stawał [Jerzy] na przeciw jakiejś trudności czy niebezpie-
czeństwa, jakkolwiek wielkie się ono wydawało – nawet pod postacią smoka, nie ucie-
kał od niego ani nie wpadał w przerażenie, lecz próbował je pokonać, wkładając w to 
tyle wysiłku, ile tylko był w stanie wykrzesać z siebie i swojego konia. Pomimo braku 
odpowiedniego ekwipunku na takie spotkanie, jedynie z włócznią w ręku, zaszarżował 
i dał z siebie wszystko, ostatecznie zwyciężając przeszkodę, której nikt inny nie śmiał 
stawić czoła. Dokładnie w ten sposób Skaut powinien stawać naprzeciw trudności czy 
niebezpieczeństwa, niezależnie od tego, jak wielkie lub przerażające może mu się ono 
wydawać i jak źle wyposażony może być na tą potyczkę. Powinien pójść na nie z odwagą 
i pewnością siebie, używając całej swojej siły, aby je pokonać, a prawdopodobnie 
odniesie sukces”35 .

Do rycerstwa i jego etosu twórca światowego skautingu nawiązywał bardzo 
często. Uważał, że kształtowanie charakteru młodego skauta, winno się dokonywać 
w oparciu o moralne zasady zapisane w Ewangelii, które zostały przez niego zebrane 
w „Prawie Skautowym”. Jego sformułowania Baden-Powell wzorował na kodeksie 
rycerstwa chrześcijańskiego, traktując skauting jako kontynuację najlepszych tradycji 
tegoż rycerstwa36. W tym miejscu warto go przywołać, bo w swojej wymowie stanowi 
fundamentalne przesłanie dla tych, którym patronuje św. Jerzy:
1.  Bądź zawsze przygotowany, zawsze w zbroi, którą wolno zdjąć tylko na spoczynek 

nocny.
2.  Broń biednych i pomagaj im, bo sami nie mogą się bronić.
3.  Staraj się nikogo nie dotknąć, nie obrazić.
4.  Bądź gotów walczyć w obronie swego kraju.
5.  Cokolwiek bądź robisz, rób starannie i zdobądź dobre imię. 
6.  Nie łam nigdy przyrzeczeń.
7.  Honoru kraju broń swym życiem.
8.  Raczej zgiń z honorem, niżbyś miał żyć we wstydzie.
9.  Rycerskość wymaga ćwiczenia się w młodości do spełniania najcięższych i najniż-

szych zadań radośnie i pogodnie oraz czynienia dobra bliźnim37 .

35  Por . r. Baden-Powell, Skauting…, s. 13.
36  Por. A. Glass, Wielka przygoda życia, Warszawa 1995, s. 59; K. Bojko, Działalność 

duchowieństwa katolickiego w Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1921-1939…, s. 87.
37  Prawo skautowe zostało na język polski przetłumaczone w 1911 r. , następnie w 1919 r. 

przeredagowano tekst Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, w którym naniesiono drobne korekty 
jeszcze w 1930 r. Pierwszy punkt Prawa brzmi: „Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy”. Por. 
A. Glass, Wielka przygoda…, s. 59-60.
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Wokół postaci św. Jerzego umieszczono na sztandarze także inne elementy. W lewym 
górnym rogu wyhaftowano złotą nicią: ŚW. JERZY. Po stronie przeciwnej umieszczone 
zostało w pełnej kolorystyce godło Towarzystwa św. Franciszka Salezego. Oficjalnie 
zostało ono zaprezentowane w Liście okólnym w dniu 8 grudnia 1885 r. i w zasadzie 
bez większych zmian obowiązuje po dziś dzień38. Tłumaczenia jego symboliki dokonał 
osobiście założyciel zgromadzenia św. Jan Bosko: 

Kotwica, gwiazda i serce umieszczone na tarczy herbowej symbolizują trzy cnoty 
teologiczne: nadzieję, wiarę i miłość. Nadzieja ma motywować do ofiarnej i radosnej 
pracy na rzecz ludzi młodych; miłość apostolska ma stanowić syntezę ducha salezjań-
skiego; wreszcie wiara, która jest nieodzowna w pracy wychowawczej, ma zaprowadzić 
ludzi młodych do pełni człowieczeństwa i świętości ewangelicznej. 

Portret św. Franciszka Salezego umieszczony w tarczy, wzorowany był na wize-
runku patrona Zgromadzenia Salezjańskiego, jaki znajduje się w klasztorze Nawiedzenia 
NMP w Turynie. Dodane do tego wizerunku zostały papier i pióro, jako atrybuty Doktora 
Kościoła. U dołu tarczy herbowej salezjanów został umieszczony las, który ma przy-
woływać postać założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego Jana Bosko (bosco – w jęz. 
włoskim oznacza las). Znajdujące się za nim góry symbolizują szczyt doskonałości, do 
których mają dążyć salezjanie39 .

Tarczę herbową otaczają gałęzie palmy oznaczającej męczeństwo i wawrzynu 
symbolizującego mądrość. Jej wierzchołek oplatają girlandy z róż, z których wyrasta 
łaciński krzyż z czterema promieniami40. Natomiast pod tarczą herbową na wstędze 
jest zamieszczone zawołanie: „Da mihi animas caetera tolle” (tł. Daj mi dusze, resztę 
zabierz), które towarzyszyło ks. Bosko od początku jego pracy wychowawczej wśród 
ubogiej młodzieży41. Jak mówią konstytucje zakonne, jest ono dla każdego salezjanina 
apostolskim wezwaniem, programem na całe życie42. Zostało zaczerpnięte z Księgi 
Rodzaju. Wypowiedział je król Sodomy do Abrama, który wrócił z łupem ze zwycięskiej 

38  Por. E. Ceria, Annali Della Societa Salesiana. Dalle orgini alla morte di s. Giovanni Bosco 
(1841-1888), t. 1, Societa Editrice Internazionale,Torino 1941, s. 280-281, 530-531.

39  Por. E. Ceria, Memoire Biografiche di San Giovanni Bosco 1884-1885, t. 17, Torino 
1936, s. 365-366; W języku polskim ukazało się kilka opracowań poruszających zagadnienie 
historii i symboliki godła salezjańskiego: J. Gliściński, Herb Salezjański, „Biuletyn Salezjański 
Nostra” 1985, nr 257-258, s. 65-66; Z. Klawikowski, Herb Towarzystwa św. Franciszka Salezego, 
„Rodzina Salezjańska” 2002, nr 22, s. 36; Towarzystwo św. Franciszka Salezego w Polsce. Wykaz 
domów i osób, red. L. Kaliński, Nakładem Salezjańskich Inspektorii, Kraków-Łódź 1975, s. 10; 
Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego (TS) Societas Sancti Francisci Salesii (SDB) salezja-
nie, [w:] W. Kolak, J. Marecki, Leksykon godeł zakonnych, Łódź 1994, s. 49; J. Wąsowicz, Godło 
zakonne Towarzystwa św. Franciszka Salezego i jego symbolika, „Kronika Inspektorialna 2009, nr 
5, s. 116-122; tenże, Elementy godła zakonnego Towarzystwa św. Franciszka Salezego w herbach 
biskupów polskich wywodzących się ze Zgromadzenia Salezjańskiego, [w:] Symbol-Znak-Przesłanie. 
Symbolika w heraldyce kościelnej, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2010, s. 41-58.

40  Por. E. Ceria, Annali…, s . 280 –281 .
41  Por. E. Ceria, Memoire Biografiche…, s. 365 –366.
42  Por . Konstytucje i regulaminy Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego, art. 4 i 85.
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wyprawy wojennej przeciw pięciu królom, odzyskując swojego bratanka Lota i jego 
mienie. W przekazie biblijnym brzmi ono: „Oddaj mi tylko ludzi, a mienie zabierz 
sobie”43. Dla ks. Bosko zdanie to miało sens wyłącznie duchowy: „Panie, daj mi dusze, 
bym mógł je zbawić, bo o co inne nie stoję”44 .

Po przeciwnych względem siebie narożnikach, w prawym górnym i lewym dolnym 
rogu płata umieszczono herb Kujaw: w polu złotym, dwudzielnym w słup, połulew 
czarny i połuorzeł czerwony, zwieńczone wspólną koroną złotą. W tym miejscu warto 
dodać, że jest to jeden z najstarszych herbów terytorialnych Polski. Powstał w II połowie 
XIII w., jako herb rodowy, którym posługiwali się książęta kujawscy. Trafił dzięki temu 
do insygniów królewskich, widniejąc m.in. u stóp tronu królewskiego na pieczęciach 
majestatowych ostatnich Piastów, pieczęci majestatycznej królowej Jadwigi, której tron 
otaczał wraz z innymi herbami najważniejszych prowincji królestwa – Ziemi Krakow-
skiej i Wielkopolski, na pieczęci majestatycznej Władysława Jagiełły, gdzie do wspo-
mnianych trzech herbów dołączył jeszcze herb Litwy, Rusi oraz ziemi sandomierskiej 
i dobrzyńskiej45. Od połowy XIV wieku, za panowania Kazimierza Wielkiego, połulew 
z połuorłem stał się herbem Kujaw, czyli dwóch księstw (później województw): brzesko-
kujawskiego i inowrocławskiego, a ponadto ziem sąsiednich: łęczyckiej i sieradzkiej. 
Jego opis znajdziemy w Klejnotach Jana Długosza46 .

W heraldyce historyczny herb Kujaw występuje do dziś w kilku herbach miast 
regionu (Brześć Kujawski, Gniewkowo i Rypin) oraz w insygniach województwa 
kujawsko-pomorskiego47 .

Zakończenie
Sztandar drużyny harcerskiej im. Romualda Traugutta przy Gimnazjum Salezjanów 

w Aleksandrowie Kujawskim przetrwał szczęśliwie zarówno okupację hitlerowską, jak 
likwidację szkoły przez władze komunistyczne w 1955 r. Przez wiele lat znajdował 
się w składzie feretronów ośrodka duszpasterskiego prowadzonego przez salezjanów 
w części zajętych budynków Kolegium Kujawskiego, z którego w 1981 r. erygowana 
została parafia pw. NMP Wspomożenia Wiernych. Natomiast po reaktywowaniu sale-

43  Rdz 14. 17 –21.
44  Por. J. Gliściński, Herb salezjański…, s. 66.
45  Por . Z. Piech, Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993. Fotografie pieczęci majestatycznej 

Władysława Jagieły zostały zaprezentowane [w:] Sfragistyka, opr. M. Gumowski, M. Haisig, S. 
Mikucki, Warszawa 1960, Tablica XXVIII. 

46  Klejnoty Długoszowe, Krytycznie opracował i na nowo wydał Marjan Friedberg.  
Kraków 1931, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 1930, t 10, s. 56. [druk 1931]

47  Uchwała Nr 444/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 lipca 
2000 r. w sprawie ustanowienia wzoru herbu, flagi i sztandaru oraz innych insygniów Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego, http://www.kujawsko-pomorskie.pl/files/statut/insygnia/us_444_2000.pdf, 
dostęp z dn. 12.05.2014. Zob. Także: J. Wroniszewski, Herb województwa kujawsko-pomorskiego 
oraz herby jego powiatów i gmin, [w:] Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, red. 
W. Drelicharz, Z. Piech, Kraków 2000, s. 117-132 [tamże ilustracje]
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zjańskiego szkolnictwa w 1991 r. trafił do spadkobierców przedwojennego Kolegium 
Kujawskiego. 

W tym samym roku odnowiona została przy liceum salezjańskim działalność harcer-
ska. Obecnie tradycje przedwojennej drużyny są kontynuowane przez salezjańskich 
harcerzy zrzeszonych w 16 Aleksandrowskiej Drużynie Harcerzy działającej w ramach 
Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej48. W latach 90. XX w. przedwojenny sztandar 
został staraniem drużyny odnowiony i poświęcony podczas I Zlotu Kujawskiego Hufca 
Harcerzy, który odbył się 9 maja 1998 r. w katedrze we Włocławku49 .

48  Por. Z. Formela, Harcerstwo salezjańskie w Aleksandrowie Kujawskim…, s. 198-205;  
J. Łuczyński, 16 ADH – jako przykład powstawania i działania salezjańskiej drużyny harcerzy,  
w: Harcerskie drogi do wolności. Materiały z sympozjum Harcerskie drogi do wolności, „Salezjań-
skie Dęby”, Aleksandrów Kujawski 26 listopada 2005 r., red. Z. Formella, Aleksandrów Kujawski 
2006, s. 95-119.

49  Por. J. Łuczyński, 16 ADH…, s. 105.

Fot. 1. Główna strona sztandaru 95 MDH im. Romualda Traugutta

IKONOGRAFIA

Ks. Jarosław Wąsowicz SDB – Sztandar Drużyny Harcerskiej im. R. Traugutta ...
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Rys.1: Krzyż w wersji ks. Kazimierza  
Lutosławskiego 

Rys.2: Przedwojenny krzyż harcerski

Rys. 4. Przedwojenna lilijka z krzyża 
harcerskiego

Rys 3. Lilijka Baden-Powella
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Fot. 2. Strona odwrotna sztandaru 95 MDH im. Romualda Traugutta

Rys. 5: Godło Towarzystwa św. Franciszka Salezego

Ks. Jarosław Wąsowicz SDB – Sztandar Drużyny Harcerskiej im. R. Traugutta ...
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Rys. 6. Herb Kujaw i województwa inowro-
cławskiego 

Rys.7: Herb województwa brzesko-kujaw-
skiego

Źródło: Polska heraldyka ziemska, http://abc-heraldyki.net/page5.php, dostęp z dn. 21.05.2014 r.

Rys. 9. Herb ziemi łęczyckiej Rys. 8. Herb ziemi sieradzkiej



173

BIBLIOGRAFIA

ARCHIWA
Archiwum Diecezji Włocławskiej, zak. I, sygn. 18. 

PraSa
„Biuletyn Salezjański Nostra” 1985
„Drogowskazy, Dwumiesięcznik Programowo-Metodyczny Instruktorów ZHR” 2001
„Głos Nieszawski” 1932-1933.
„Kronika Inspektorialna” 2009, 2010
 „Pokłosie Salezjańskie” 1931-1934. 

OPRACOWANIA
Baden-Powell R., Skauting dla chłopców. Wychowanie dobrego obywatela metodą puszczańską, 
Warszawa 1938. 
Bojko K., Działalność duchowieństwa katolickiego w Związku Harcerstwa Polskiego w latach 
1921-1939, Legnica 1998; 
Boryński H., Nowaczyk W., Uderzmy w głąb. Wskazówki metodyczno-programowe harcerskiej 
służby Bogu, Kraków 1938; 
Brakowski J., O harcerskich przygodach ks. dh. hm. Wiktora Jacewicza SDB, „Kronika Inspek-
torialna” 2010, nr 10, s. 125-138; 
Brykczyński A., Podręcznik praktyczny ikonografii chrześcijańskiej, Warszawa 1894 
Ceria E., Annali Della Societa Salesiana. Dalle orgini alla morte di s. Giovanni Bosco (1841-
1888), t. 1, Societa Editrice Internazionale,Torino 1941.
Ceria E., Memoire Biografiche di San Giovanni Bosco 1884-1885, t. 17, Torino 1936. 
Czopowicz S., Szczera wola i zniewolenie. Harcerstwo w Polsce 1945-1980. Zarys problematyki 
ideowej i wychowawczej, Warszawa 2010.
Daranowska-Łukaszewska J., Jacniacka M., Św. Jerzy w ikonografii, [w:] Encyklopedia Kato-
licka, t. 7, red. J. Duchniewski i innych, Lublin 1997, k. 1225-1227. 
Formella Z., Harcerstwo salezjańskie w Aleksandrowie Kujawskim, w: Salezjanie w Aleksan-
drowie Kujawskim 1919-2009. Studia i materiały źródłowe (Seria: Studia i materiały źródłowe 
pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, t. 1), red. J. Wąsowicz, Piła 
2009, s. 191-195.
Formella Z., Salezjańskie Dęby, Piła 2005; 
Gabrel A., Lewko M., Czas wolny w domach salezjańskich, [w:] 75 lat działalności salezjanów 
w Polsce, Księga Pamiątkowa, red. R. Popowski, S. Wilk, M. Lewko, Łódź – Kraków 1974, 
s. 145 –148;
Glass A., Wielka przygoda życia, Warszawa 1995. 
Gliściński J., Herb Salezjański, „Biuletyn Salezjański Nostra” 1985, nr 257-258, s. 65-66. 
Golec K., Kleryckie Kręgi Harcerskie w latach 1927-1939, Wrocław 2000, s. 43; 

Ks. Jarosław Wąsowicz SDB – Sztandar Drużyny Harcerskiej im. R. Traugutta ...



174 Artykuły

Gołdyn P., Symbolika Religijna i Kościelna w herbach miast polskich do końca XX wieku, 
Warszawa 2008.
Grodecka E., Nasze prawo, przyrzeczenie i pozdrowienie, Warszawa 1937, s. 20.
Jacewicz W., Naczelne hasła moralne skautingu, Kraków 1947.
Jarecki M., Ksiądz Prałat Franciszek Szczygłowski 1876-1941, Słupca brw.; 
Klawikowski Z., Herb Towarzystwa św. Franciszka Salezego, „Rodzina Salezjańska” 2002,  
nr 22. 
Klejnoty Długoszowe, Krytycznie opracował i na nowo wydał Marjan Friedberg. Kraków 1931, 
„Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 1930, t 10.
Kolegium Kujawskie X.X. Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim, Warszawa 1927.
Konstytucje i regulaminy Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego .
Kosiński S., Bujar Józef SDB (1882-1943), dyrektor zakładów salezjańskich, nauczyciel gim-
nazjalny, proboszcz, więzień polityczny, [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa 
śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996.
Krzyż Harcerski, [w:] Leksykon harcerstwa, red. O. Fietkiewicz, Warszawa 1988.
Librowski S., Ofiary zbrodni niemieckiej spośród duchowieństwa diecezji włocławskiej 1939-
1945, Włocławek 1947 
Łuczyński J., 16 ADH – jako przykład powstawania i działania salezjańskiej drużyny harcerzy, 
[w:] Harcerskie drogi do wolności. Materiały z sympozjum Harcerskie drogi do wolności, „Sa-
lezjańskie Dęby”, Aleksandrów Kujawski 26 listopada 2005 r., red. Z. Formella, Aleksandrów 
Kujawski 2006, s. 95-119.
Marchewka A., Kolegium Kujawskie Księży Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim 1919 - 
1955, Lublin 1988 (mps ASIP), s. 1-2
Marchewka A., Kolegium Kujawskie Księży Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim 1919–1955, 
Lublin 1988 (mps).
Marecki J., Rotter L., Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiogra-
ficznych, Kraków 2009 
Mucha M., Działalność harcerska ks. Kazimierza Lutosławskiego w latach 1911-1924, War-
szawa 1998. 
Piech Z., Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993. 
Pietrzykowski J., Duchowni polscy – dobrodzieje salezjańscy z lat 1898-1938, „Seminare” 2002, 
t. 18, s. 611 – 613
Salezjanie w Aleksandrowie Kujawskim 1919-2009. Studia i materiały źródłowe. (Seria: Studia 
i materiały źródłowe pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, t. 1), red. 
J. Wąsowicz, Piła 2009
Sfragistyka, opr. M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Warszawa 1960. 
Swastek J., Jerzy z Kapadocji, św., męczennik, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 7, red. J. Duch-
niewski i in., Lublin 1997.
Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002.
Towarzystwo św. Franciszka Salezego w Polsce. Wykaz domów i osób, red. L. Kaliński, Kra-
ków-Łódź 1975.



175

Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego (TS) Societas Sancti Francisci Salesii (SDB) sale-
zjanie, [w:] W. Kolak, J. Marecki, Leksykon godeł zakonnych, Łódź 1994. 
Uchwała Nr 444/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 2000 r. 
w sprawie ustanowienia wzoru herbu, flagi i sztandaru oraz innych insygniów Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego, http://www.kujawsko-pomorskie.pl/files/statut/insygnia/us_444_2000.
pdf, dostęp z dn. 12.05.2014. 
Wąsowicz J., Elementy godła zakonnego Towarzystwa św. Franciszka Salezego w herbach bisku-
pów polskich wywodzących się ze Zgromadzenia Salezjańskiego, [w:] Symbol-Znak-Przesłanie. 
Symbolika w heraldyce kościelnej, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2010, s. 41-58.
Wąsowicz J., Godło zakonne Towarzystwa św. Franciszka Salezego i jego symbolika, „Kronika 
Inspektorialna” 2009, nr 5, s. 116-122; 
Wąsowicz J., Ks. phm Wacław Nowaczyk SDB (1909-2001) salezjanin, wychowawca, harcerz, „dro-
gowskazy, Dwumiesięcznik Programowo-Metodyczny Instruktorów ZHR” 2001, nr 2, s. 55-60.
Wąsowicz J., Pamięci bohaterskiego lotnika, „Biuletyn Salezjański” 1999, nr 1-2, s. 16-17.
Wąsowicz J., Relacja o pracy duszpasterskiej i społecznej ks. Franciszka Szczygłowskiego 
(1876-1941), dobrodzieja dzieł salezjańskich w Aleksandrowie Kujawskim i Lądzie na Wartą. 
Edycja źródłowa, „Seminare”, 34 (2013), s. 325-332.
Wąsowicz J., Salezjanie w Aleksandrowie Kujawskim wczoraj i dziś. Przegląd działalności 
wychowawczo - duszpasterskiej w latach 1919- 2009, „Seminare”, 26 (2009), s. 375-391.
Wąsowicz J., Symbolika sztandaru Hufca Szkolnego Przysposobienia Wojskowego z Gimnazjum 
Salezjańskiego im. Piusa XI w Różanymstoku z 1933 r. Z zagadnień weksylologii, „Seminare” 
2014, t. 35, nr 3, s. 191-203.
Wolniewiczówna C., Lipa św. Stanisława. Uscenizowana legenda w 3 aktach z życia gromady 
wiejskiej. Role męskie, Teatr dla Młodzieży Męskiej z. 27, Zjednoczenie Młodzieży Polskiej 
Poznań 1927, ss. 38.
Wroniszewski J., Herb województwa kujawsko-pomorskiego oraz herby jego powiatów i gmin, 
[w:] Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, red. W. Drelicharz, Z. Piecha, Kraków 
2000, s. 117-132.
Zaleski W., Święci na każdy dzień, Warszawa 1984. 
Zawada J. (wł. Kazimierz Lutosławski), Czuj Duch! Szesnaście gawęd obozowych o idei skau-
tingu, Kraków 1913.

SZTANDAR DRUŻYNY HARCERSKIEJ IM. ROMUALDA TRAUGUTTA PRZY GIMNA-
ZJUM KSIĘŻY SALEZJANÓW W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z 1933 R. I JEGO 
SYMBOLIKA. Z ZAGADNIEŃ WEKSYLOLOGII

W ostatnich latach obserwujemy w Polsce znaczne zainteresowanie badaczy naukami pomoc-
niczymi historii, także w kręgu historyków Kościoła. Jedną z nich jest weksylologia, zajmująca 
się chorągwiami, jako rzeczywistymi i symbolicznymi znakami wojskowymi, państwowymi, 
terytorialnymi, organizacji i grup społecznych czy też wyznaniowych. Pozostaje ona w silnym 
związku z heraldyką, z której się wywodzi.

Ks. Jarosław Wąsowicz SDB – Sztandar Drużyny Harcerskiej im. R. Traugutta ...
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Artykuł omawia historię i symbolikę sztandaru 95 Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda 
Traugutta w Aleksandrowie Kujawskim, który został uroczyście poświęcony 19 listopada 1933 r. 
Posiada on bogatą symbolikę związaną zarówno z harcerstwem, regionem Kujaw, jak i Zgroma-
dzeniem Salezjańskim. Przetrwał do czasów współczesnych i dzisiaj służy 16 Aleksandrowskiej 
Drużynie Harcerzy, działającej w ramach Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.

Słowa kluczowe: salezjanie, szkolnictwo salezjańskie, harcerstwo, Aleksandrów Kujawski, 
weksylologia, heraldyka, nauki pomocnicze historii

Summary

Lately in Poland among scholars have been noticed major interest in historical auxiliary sciences. 
This phenomenon applies to the Church historiographers as well. One of the historical auxilia-
ry sciences is the vexillogy which deals with banners as a real and symbolic sign of military, 
national, territorial, organizational, social and religious groups. It remains in strong connection 
with the heraldry from which it originates. 

The article covers the history and the symbolism of the 95th Male Scout Group banner in the 
name of Romuald Traugutt in Aleksandrów Kujawski which has been solemnly blessed 19th 
November 1933. This banner contains rich symbolism related to scouting, Kujawy region, and 
Salesian Congregation as well. The banner has survived to modern times and today it serves 
16th Scout Group from Aleksandrów Kujawski which is a part of Scouting Association of the 
Republic of Poland.

Keywords: Salesians, salesian education, scouting, Aleksandrów Kujawski, vexillogy, heraldry, 
historical auxiliary sciences



PAWEŁ DUDZIŃSKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

HERBY UCZESTNIKÓW PRZEWROTU PAŁACOWEGO  
ELŻBIETY PIETROWNY 1741 R.,  
PRZYCZYNEK DO HISTORII POLSKICH RODÓW SZLACHECKICH

Przemiany polskich herbów w duchu obcych systemów heraldycznych oraz 
ingerencje stosownych urzędów w ich kształt i symbolikę należą do zagadnień słabo 
rozpoznanych1. Wobec powszechnej opinii o swoistej megalomanii i doszukiwaniu się 
polskich akcentów, potraktujmy ten tekst jako swoistą ciekawostkę, traktującą o krętych 
ścieżkach genealogii i pokrewnej jej heraldyki. Daty odnoszące się do historii Rosji 
podano wg kalendarza juliańskiego, są one wcześniejsze od współcześnie używanego 
kalendarza gregoriańskiego o 12 dni. 

Już od XVII w. odnotowujemy na służbie u rosyjskich książąt i u cara wielu wojsko-
wych polskiego pochodzenia, podczas gdy zbiegowie rosyjscy w służbie Rzeczypo-
spolitej stanowili element praktycznie niezauważalny. Niniejszy tekst poświęcony jest 
potomkom polskich rodów, pionków w procesie tworzenia się mocarstwa, nazywanego 
z czasem „żandarmem Europy” oraz przemianom polskich herbów rodowych w duchu 
systemu heraldycznego ościennego państwa. Wkład przedstawicieli polskiej szlachty 
w tworzenie rosyjskich elit jest w opracowaniach naukowych zjawiskiem marginalnym, 
niemniej zagadnienie jest warte odnotowania. W tej grupie znalazł się przedstawiciel 
związanego z ziemią kaliską rodu Iwińskich – Maciej (a raczej już Matwiej) oraz towa-
rzysze broni ze stacjonującego w Petersburgu Pułku Preobrażeńskiego. Jednostka ta 
dokonała „najbardziej bezkrwawego przewrotu w historii Rosji”, jak historycy rosyjscy 
określają zamach stanu z 25 listopada (6 grudnia) 1741 roku. Ślad polskiego akcentu 
w tym wydarzeniu pozostawił po sobie najwybitniejszy bodaj z heraldyków rosyjskich 
pocz. XX stulecia, prof. Władysław Łukomski (1882-1946), ostatni przełożony Sekcji 
Heraldycznej Departamentu Heroldii Rządzącego Senatu w Sankt Petersburgu, niestru-
dzony poszukiwacz poloników w archiwach rosyjskich. W zbiorach sfragistycznych 
prof. Łukomskiego zachowała się pieczęć Matwieja Michajłowicza Iwinskiego mająca 
obok inicjałów M.M.И. herb Iwińskich – Łodzia odmieniona, nadany dyplomem  
z 2 grudnia 1745 r., w konwencji herbu przyznawanego wraz z dziedzicznym szlachec-

1  O skali ingerencji zob. m.in.: S. Górzyński, Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918, 
Warszawa 1997; И. В. Борисов (Ильин), Родовые гербы России, Kaliningrad 1997; P. Dudziński, 
Napoleońskie herby Polaków, Łódź 2013.
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twem podoficerom, kapralom i szeregowcom Pułku Preobrażeńskiego, którzy wzięli 
udział w przewrocie (лейб-кампанский герб)2 .

Nowa kategoria szlachecka
Zacznijmy od kontekstu. Śmierć cara Piotra I, twórcy imperialnej potęgi Rosji, 

zapoczątkowała trwający przez długie lata chaos w państwie rosyjskim, naznaczony 
przewrotami pałacowymi3. Jego druga córka Elżbieta Pietrowna (rządziła w latach 
1741-1761), nie była przewidywana na carycę Rosji, a swoje dorosłe życie miała 
spędzić w klasztorze, choć głęboka wiara nie przeszkadzała jej uczestniczyć w nader 
światowych rozrywkach. Wprowadzono ją na tron w rezultacie jawnego coup de force 
zorganizowanego przy czynnym udziale oddziałów gwardii oraz francuskiej dyplomacji, 
a skierowanego przeciwko mającym coraz większe wpływy na dworze carskim dygni-
tarzom pochodzenia niemieckiego, sprawującym regencję nad nieletnim Iwanem VI 
(1740-1741)4. Francja zyskiwała tym samym rozbicie sojuszu rosyjsko-austriackiego 
w przededniu konfliktu o sukcesję austriacką, a także osłabienie państwa rosyjskiego 
zagrożonego przez pozostającą w sojuszu z Francją – Szwecję. Była narzeczona ewan-
gelickiego biskupa Lubeki i fréquentée koszar carskiej gwardii, jak ją scharakteryzował 
Norman Davies, ciężką pracę nad pozyskaniem zaufania regimentu rozpoczęła już 
w 1737 r. „Bez etykiety i ceremonii” odwiedzała koszary, hojnie rozdawała pieniądze, 
błogosławiła dzieci. Dla żołnierzy stała się ubóstwianą córką cara Piotra, uosobieniem 
ciągłości państwa wobec rosnących wpływów niemieckich. Nazywali ją „Matką”, ona 
z kolei odwzajemniała się określeniem: „moje dzieci”. W wyniku zamachu stanu prze-
prowadzonego z gronem zaufanych osób i kompanią grenadierów Pułku Preobrażeń-

2  O. И. Знaчко-Яворская, Собрание гeрбовных печатей В. К. Лукомского, w: Гербовед 
Издаваемый С. И. Тройницким 1913-1914, Moskwa 2003, s. 274; Ю. В. Тятищев, Дело о даче 
диплома и герба по силе именного Е. И. В. указу лейбкомпании виц-сержанту Матвею 
Ивинскому, [w:] Летопис Историко-родословного общества, t. 3, Moskwa 1905, s. 3-8; Гербы 
городов России, red. И. А. Соболева, Moskwa 1998, s. 130.; Б. Г. Кипнис, А. И. Сапожников, 
Гербовник Лукьяна Ивановича Талызина, „Гербовыдъ” 1996, nr 12, s. 82-94; 220 herbów znaj-
duje się w: Гербы Лейб-компании обер- и унтер-офицеров и рядовых, red. С. Н. Тройницкий, 
Petersburg 1914, ss. 151n, 199n, 387n.

3  Legalna sukcesja dynastycznego dziedzica tronu była tu rzadkością. Katarzyna I (1725-
1727), czyli Marta Skawronska, chłopka z Inflant i druga małżonka Piotra I, przejęła władzę gdy mąż 
leżał na łożu śmierci. Piotr II (1727-1730) objął tron na mocy sfałszowanego testamentu; księżna 
Kurlandii caryca Anna (1730-1740) – dzięki spiskowi Najwyższej Tajnej Rady; dziedziczny książę 
Brunszwiku Iwan VI (1740-1741) – w wyniku intrygi barona Birona; caryca Elżbieta (1741-1761) 
– w wyniku zamachu stanu; urodzona w Szczecinie księżniczka niemiecka Zofia Augusta Fryde-
ryka von Anhalt-Zerbst, znana jako Katarzyna II (1762-1796) – dzięki przewrotowi pałacowemu 
i zamordowaniu jej małżonka Piotra III (1761-1762), Aleksander I (1801-1825) – przez morderstwo 
własnego ojca Pawła I (1796-1801). Zob.: N. Davies, Europa, Kraków 2000, s. 698; A. Andrusiewicz, 
Carowe i cesarze Rosji. Szkice biograficzne, Warszawa 2001.

4  Iwan VI, liczył dwa miesiące, gdy obejmował władzę, a rok, gdy ją utracił. Przeżył ogółem 
lat 24, w większości w więzieniach, zamordowany przy próbie oswobodzenia, był niewątpliwie 
jedną z najtragiczniejszych postaci w dziejach Rosji.
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skiego, hojnie obdarzonych rublami i obfitymi racjami wódki, w nocy z 6 na 7 grudnia 
(25 listopada wg kalendarza juliańskiego) 1741 r., przejęła władzę. Z przeciwnikami 
politycznymi rozprawiono się tym razem wyjątkowo łagodnie, początkowo uznanych 
za przestępców państwowych i skazanych na śmierć – ułaskawiono i zesłano do więzień 
bądź na Syberię. Ukazem z 31 grudnia 1741 r. z wiernych grenadierów utworzyła Lejb-
kompanię, rodzaj zapewniającej nieustanną ochronę gwardii przybocznej pod własnym 
dowództwem, podnosząc jej członków do stanu szlacheckiego:

„Божией милостию мы, Елизавета Первая, императрица и самодержица 
всероссийская, и прочая, и прочая. Понеже во время вступления нашего на 
всероссийский родительский наш престол полки нашей лейб- гвардии, а особливо 
гренадерская рота Преображенского полка, нам ревностную свою верность так 
показали, что мы оною их службою… желаемый от всего государства нашего успех 
в восприятии престола, без всяких дальностей и не учиняя никакого кровопроли-
тия, получили; и яко же мы в том благодарны есть Господу Богу, подателю всех 
благ за неизреченную его милость к нам и всему государству нашему; так имея 
во всемилостивейшем нашем рассуждении… верную службу вышеписаных, не 
можем остаться, не показав особливой нашей императорской милости к ним, чего 
для соизволили мы учинить следующее (следует перечисление денежных наград 
гвардейским, Ингерманландскому и Астраханскому полкам)… А гренадерскую 
роту Преображенского полка жалуем: определяем ей имя — Лейб-компания,  
в которой капитанское место мы, Императорское Величество, соизволяем сами 
содержать и оною командовать, а в каком числе каких чинов оная наша Лейб-
компания состоять имеет и какие ранги обер- и унтер-офицерам и рядовым мы 
всемилостивейше пожаловали, то следует при сем… Оной нашей Лейб-компании 
во всех вышеписаных как унтер-офицеров, капралов и рядовых, кроме заротных 
чинов, всемилостивейше жалуем дворянами (кои до сего времени того не имеют)  
с таким указом, чтоб от них родившиеся от сего числа дети дворянство по 
наследству имели; которых ныне от нас всемилостивейше пожалованных дворян 
повелеваем в нашей герольдии вписать в дворянскую книгу и, для незабвенной 
памяти будущим родам государства нашего, о сем, от Господа Бога дарованном, 
успехе в восприятии нами всероссийского родительского нашего престола,  
в котором случае оные персоны нашей Лейб-компании знатную свою службу нам 
и всему государству показали, сделать гербы по апробованному от нас рисунку; 
а которые есть из дворян, и тем в гербы их прибавить и сей новый герб и приго-
товить надлежащие дипломы к подписанию нашему…”

Fakt nie mającej precedensu łaskawości monarchini nie powinien dziwić, biorąc pod 
uwagę złamanie przysięgi złożonej prawowitemu władcy – małoletniemu Iwanowi VI 
zarówno przez Elżbietę, jak i wiernych jej grenadierów. Miała świadomość, że stanęła 
poza prawem, a jedynym gwarantem sukcesu jest grono równie zdeterminowanych 
ludzi, którzy podjęli wspólne ryzyko.

W cytowanym wcześniej ukazie z 31 grudnia 1741 r. (według starej rachuby) 
Elżbieta jednoznacznie nakazywała: wykonać herby według zaaprobowanego przez 
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nas wizerunku, a jeżeli którzyś są ze szlachty, tym w ich herby dodać ten nowy herb 
i przygotować odpowiednie dyplomy do podpisania naszego. 

Zaraz po wydaniu ukazu, z początkiem 1742 r. urząd heraldyczny pod kierunkiem 
herolda Wasilija Jewdokimowicza Adodurowa (1709-1780), znanego lingwisty, pisarza 
i tłumacza, kuratora Uniwersytetu Moskiewskiego, rozpoczął prace nad przygotowaniem 
nowych herbów5. Rozporządzeniem Senatu zespół artystów uzupełniono o grono malarzy, 
osiągając docelowo stan ok. 30 osób. Warto nadmienić, że opisywana kategoria herbów, 
jej stylistyczna jednorodność, zapoczątkowała późniejszy rosyjski system heraldyczny. 
Projekt „lejbkompanijnego” herbu charakteryzuje przede wszystkim podział tarczy w słup 
i przeznaczenie prawej połowy tarczy na znak jednoczący wszystkich nobilitowanych: 
w czarnym polu złota krokiew, obarczona trzema czarnymi gorejącymi czerwono grana-
tami, między trzema srebrnymi pięciopromiennymi gwiazdami: dwiema nad, jedną pod 
krokwią. Jedynym odstępstwem są herby Woroncowych i Szuwałowych, gdzie zasto-
sowano głowicę ze wspomnianymi godłami, oraz Razumowskich – dolne pole tarczy 
czterodzielnej w krzyż skośny. Herb wieńczy hełm szlachcica nobilitowanego (w pierw-
szym pokoleniu): stalowy szmelcowany na czarno, obrócony w prawo, z opuszczoną 
przyłbicą. Dla gwardzistów ze stanu szlacheckiego przewidziano przysługujący im hełm 
stalowy, obrócony w prawo z otwartą przyłbicą, w jej prześwicie trzy pręty. Na hełmie 
umieszczona została czarna grenadierska czapka, okuta złotem, ozdobiona dwoma lub 
czterema strusimi piórami: białymi i czerwonymi. Z obu stron czapki wprowadzono po 
czarnym skrzydle z trzema srebrnymi pięciopromiennymi gwiazdami. Labry okalające 
tarczę: z lewej czarne, podbite złotem, z prawej – w barwie pola i podbiciem w kolorze 
dominującego godła. Pod tarczą wstęga z dewizą: „ЗА ВЕРНОСТЬ И РЕВНОСТЬ” 
(ZA WIERNOŚĆ I ZAZDROŚĆ)6. Spośród 364 żołnierzy, 307 podniesiono do stanu 
szlacheckiego, z nich około 220 otrzymało dyplomy herbowe, spośród nich 55 zapisano 
później do ksiąg herbowych szlachty (Общий гербовник), 87 zmarło przed zakończe-
niem formalności. Część uczestników zamachu stanu, wywodząca się ze starej szlachty 
nie podjęła stosownych starań o nowe nadanie herbu. Według danych zebranych przez 
heraldyków Władysława Łukowskiego i Siergieja Troickiego, w archiwum Departamentu 
Heroldii zachowały się 144 dokumenty zatwierdzonych herbów7 .

Z ziemi kaliskiej do Petersburga – Iwińczycy
Iwińscy v. Iwieńscy herbu Łodzia, należeli do jednego rodu z Tomickimi piszącymi 

się z Tomic. Nazwisko wzięli od wsi Iwna w powiecie średzkim, którą odziedziczył 
jeden z braci Tomickich. Aby się odróżnić, na przełomie XV i XVI w. przybrali nowe 

5  И. В. Борисов (Ильин), Родовые гербы России, Kaliningrad 1997, s. 80.
6  А. Б. Лакиер, Русская геральдика, rozdz. 18. Гербы за отличия на службе, § 97 Гербы 

лейбкомпанские, Мoskwa 1990.
7  В. К. Лукомский, С. Н. Тройницкий, Перечень родам и лицам, гербы которых утверждены 

или пожалованы Российскими Монархами, а также утверждены Правительствующим 
Сенатом Временного Правительства России, repr. Petersburg 2004; zob. także: А. В. Дёмкин, 
Лейб-компания Императрицы Елизаветы Петровны (1741—1762 гг.), Moskwa 2009. 
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nazwisko. Iwińscy pojawiali się w ciągu wieków w różnych dokumentach, dotyczących 
zarówno Wielkopolski, gdzie położone były ich rodowe gniazda, jak i kresowych ziem 
Rzeczypospolitej, dokąd przybyło wielu przed stawicieli tej rodziny. Byli bowiem czynni 
w życiu politycznym i cieszyli się mirem wśród braci szlachty. Spośród nich Jarosław, 
podkomorzy kaliski, pod pisał traktat z Krzyżakami w 1422 r. Jan z Tomic Iwiński był 
podkomorzym kali skim w 1527 r., jego syn, Jan, podkomorzy kaliski 1549 r., należał 
do uroczystego przyjęcia w Po znaniu Henryka Walezego w 1574 roku8. Krzysztof 
z Tomic Iwiński 3 czerwca 1606 r. podpisał protestację koła secesjonistów sejmiku 
nadzwyczajnego województw poznańskiego i kaliskiego w Środzie. Przez dłuższy czas 
Iwińscy mieszkali w województwie kaliskim, potem ich przedstawiciele trafili na ziemie 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Heroldia wileńska potwierdziła 2 września 1805 roku 
rodowitość szlachec ką dziesięciu Iwińskich, herbu Łodzia, mieszkańców po wiatu rosień-
skiego. Drzewo genealogiczne Iwińskich herbu Łodzia, ułożone w heroldii wileń skiej 
w 1902 r., przedstawia siedem pokoleń jednej z gałęzi tego rodu (31 osób płci męskiej), 
od 1710 r. posiadającej wieś Stokajcie-Połolice w powiecie rosieńskim na Żmudzi. Ich 
rodowitość szlachecką potwierdziły heroldie kowieńska i wileńska w latach 1805, 1833, 
1858 oraz Senat Rządzący Imperium Rosyjskiego w 1859 i 1900 roku9 .

Według tradycji rodzinnej przodkowie Matwieja Michajłowicza Iwińskiego (1718-
1762) przybyli do Rosji za panowania cara Iwana Groźnego (1530-1584) z powiatu 
lidzkiego, z okolic Grodna. Na początku XVIII w. występują jako drobna szlachta 
z obwodu Juriew-Polski. Ojciec Michaił Fedorowicz Iwiński (zm. w 1731 r.) był spiżar-
nym dworu carskiego (стряпчий кормоваго Двора)10. W 1731 r. młodego Iwińskiego 
zatrudniono jako kopistę w kancelarii dworskiej. Od 27 kwietnia 1733 r. ochmistrz 
hrabia Sałtykow przydzielił go jako kopistę do zarządcy dóbr carskich barona Rozena. 
Od 20 listopada 1735 r., dzięki protekcji barona Rozena, rozpoczął pracę jako kancelista 
w kancelarii dworskiej. Z dniem 27 września 1736 r., na własną prośbę rozpoczął służbę 
w Pułku Preobrażeńskim. Mianowany kapralem grenadierów gwardii 6 czerwca 1736 r.,  
15 czerwca 1736 został wysłany na szkolenie, z byłym majorem tegoż pułku – Albrech-
tem, do garnizonu Wyborgu. W 1739 r. towarzyszył majorowi Albrechtowi w czasie 
inspekcji w Kegsholmie. Z dniem 15 sierpnia 1741 r. w uznaniu za musztrę w Pułku 
Kijowskim, awansował na furiera (odpowiadał za aprowizację). W czasie pamiętnego 
przewrotu Elżbiety I znalazł się w grupie grenadierów skierowanych do rozbrojenia 
ochrony carewicza. Jak donoszą świadkowie, w ferworze zmagań ugryzł się w dłoń, 
czym przeraził cesarzównę przekonaną, że przelano krew. W uznaniu za zasługi został 
awansowany z furiera na kaprala Lejbkompanii 17 grudnia 1741 r., a 31 grudnia – na 
wice-sierżanta w tejże jednostce. Imiennym rozkazem z 10 kwietnia 1743 r. został 
skierowany do Szlisselburskiego pułku armijnego w randze pierwszego majora (премер 

8  S. Uruski, Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t. 5, Warszawa 1908, s. 279.
9  J. Ciechanowicz, Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeszów 2001, s. 166.
10  W dawnej Rosji urzędnik dworski, do którego obowiązków należało prowadzenie wykazu 

produktów żywnościowych wydawanych na potrzeby dworu carskiego. Prowadził również, wspólnie 
z klucznikiem, rachunki kuchni i magazynów carskich.
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майор), jako oficer nadkompletowy na własnym utrzymaniu11. Z dniem 13 sierpnia tego 
roku został przydzielony z uposażeniem kawalerzysty do Pułku Riazańskiego (pułk 
piechoty), a 25 listopada 1743 r. awansowany na wice-sierżanta Lejbkompanii. Sierżan-
tem został 25 listopada 1746 r. Zgodnie z przepisem z 1722 r. we wsi Tołbie w guberni 
moskiewskiej (dawny obwód juriewo-polskij w guberni azowskiej) przysługiwało mu  
9 dusz, za udział we wprowadzeniu na tron Elżbiety I otrzymał we wsi Szetinskoje 
w guberni petersburskiej w obwodzie poszechońskim 50 dusz. Liczne zachowane teksty 
źródłowe: meldunki, donosy, skargi, przedstawiają Iwińskiego jako typ służbisty, walczą-
cego z rozprzężeniem w armii. Szczegółowe wyłuszczanie konfliktów z podkomendnymi, 
arbitraży w sprawach dyscyplinarnych może tu być nużące. Po śmierci carycy Elżbiety, 
jej następca car Piotr III dekretem z 21 marca 1762 r. rozwiązał Lejbkompanię. Matwiej 
Iwiński opuścił armię w randze generał-majora z dniem 6 czerwca 1763 r., choć rosyj-
skie słowniki biograficzne podają niekiedy rok 1762 jako datę jego śmierci. Pozostała 
po nim pamięć we wsi Erlino w guberni riazańskiej, otrzymanej od carycy Elżbiety za 
sumienną służbę wartowniczą w apartamentach cesarskich. Rozbudował pomieszczenia 
mieszkalne, założył park krajobrazowy, dokonał szeregu ulepszeń gospodarskich i ufun-
dował cerkiew św. Michała Archanioła12. Epitafium Matwieja Michajłowicza Iwińskiego 
i jego żony Jekatieriny Iwanowny z d. Sziszkowoj znajduje się w Cerkwi Preobrażeńskiej 
w Moskwie13. Herb według pergaminowego dyplomu z 7 lutego 1747 r. zawiera godła 
nawiązujące do potocznego rozumienia herbu jako klejnotu. W lewej, czerwonej połowie 
tarczy wyobrażono złote godło herbu Łodzia z zatkniętym weń ogonem pawim, na którym 
widnieje takie samo godło. Jest to typowy dla heraldyki polskiej klejnot tautologiczny, 
powtarzający godło herbowe14. Drugi dyplom z datą 25 listopada 1751 r., uwzględniający 
dalsze zasługi, nie był już spisany na pergaminie ponieważ do urzędu heraldycznego nie 
dostarczono poprzedniego oryginału. Potwierdzał nadanie herbu w wersji poprzedniej.

Zaginiony ród – Łazuńscy czy Łazowscy?
Łasuńscy herbu Szeliga, z Rzeczypospolitej do Rosji przenieśli się przed 1606 r.15 Ród 

bierze początek od Jurija Łasuńskiego przybyłego z Polski za panowania cara i wielkiego 
księcia Michała Fiodorowicza. W 1606 r. jego syn Daniło Jurijewicz Łasuński został zapi-
sany w poczet szlachty miejskiej i dzieci bojarskich w Nowogrodzie. Efim Andriejewicz 
Łasuński syn nowogródzkiego szlachcica Andrieja Jakowlewicza, urodził się w 1710 r. 
Służbę rozpoczął w 1733 r. w Pułku Preobrażeńskim, w którym dosłużył się rangi kaprala. 

11  Zgodnie ze statutem z 1716 r. pierwszy major, wedle rangi, był trzecim oficerem w pułku, 
zastępował pułkownika w sprawach organizacyjnych, faktycznie dowodził pierwszym batalionem, 
w przypadku braku dowódcy przejmował dowodzenie jednostką. 

12  С. В. Волков, Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь 
генералов и адмиралов от Петра I до Николая II, t. 1, Moskwa 2009, s. 574; Сборник биографий 
кавалергардов, t. 1. 1724-1762, red. С. А. Панчулидзев, Moskwa 1901, repr. 2007, s. 264-267.

13  А.В. Бугров, Преображенское и окрестности, Мoskwa 2004, s. 8.
14  Гербы Лейб-компании обер- и унтер-офицеров и рядовых, red. С . Н . Тройницкий, 

Petersburg 1914, s. 151n.
15  J. Ciechanowicz, Rody szlacheckie Imperium Rosyjskiego pochodzące z Polski. Herbarz 

polsko-rosyjski, t. 2, Warszawa 2006, s. 30.
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Po przewrocie Elżbiety I, 17 grudnia 1741 został wcielony do Lejbkompanii i 31 grudnia 
tego roku awansował na wice-kaprala. Tak jak inni kaprale tej jednostki otrzymał 35 dusz 
w obwodzie poszechońskim. 25 listopada 1746 r. awansował na kwatermistrza i pełnił 
tę funkcję do śmierci 3 stycznia 1756 r. Pochowano go na cmentarzu cerkwi Aleksandra 
Newskiego w Petersburgu. Dwie linie rodu zostały wpisane do ksiąg szlachty guberni 
jarosławskiej oraz księgi nowogrodzkiej w sankt-petersburskiej guberni. Żonaty z Marią 
Wasiljewną, miał synów: Michała (kapitana Lejb-Gwardii Izmajłowskiego Pułku, uczest-
nika wprowadzenia na tron carycy Katarzyny II), Kalinę (sierżanta Pułku Siemionow-
skiego), Wasilija (furiera w tymże pułku, późniejszego kawalergarda w Lejbkompanii), 
Aleksego (kawalergarda w korpusie carycy Katarzyny) oraz córki: Melanię i Nastazję16 . 
Michaił Efimowicz Łasuński wziął udział w przewrocie, który wyniósł na tron carycę 
Katarzynę II w 1762 r., jednak przyłączył się do spisku przeciw rodzinie Orłowych,  
za co wydalono go z Dworu i musiał opuścić stolicę17. Jego synowie: generał-major  
Aleksiej Michajłowicz Łasuński, był dowódcą Jarosławskiego Muszkieterskiego Pułku 
(11 paźdiernika 1799 – 25 grudnia 1801), zaś generał-major Paweł Michajłowicz Łasuński 
był dowódcą Woroneskiego Muszkieterskiego Pułku (18 listopada 1804 – 26 listopada 
1804). W herbie nadanym dyplomem z 12 grudnia 1748 r. lewa połowa tarczy mieściła 
w czerwonym polu złoty półksiężyc z zaćwieczonym u góry krzyżem tejże barwy, między 
dwoma pawimi piórami barwy naturalnej. Tekst dyplomu podkreśla, że jest to stary herb 
rodowy Łasowskich (sic!), którego używali w Polsce18, a pióra pochodzą z klejnotu 
hełmowego19. Zatem i w tym przypadku heroldowie rosyjscy potraktowali godło herbowe 
i klejnot jako integralną całość, tworzącą przesłanie symboliczne.

Rozdarcie w rodzinie – Chrapowiccy
Chrapowiccy herbu Gozdawa, kresowa szlachta o ruskich korzeniach, doczekali 

się więcej miejsca w literaturze przedmiotu. Wojciech Wijuk Ko jałowicz w swoim 
herbarzu zanotował: Chrapowickich dom jeden z Czekańskimi, z Wołynia wyszedłszy, 
osiadł w województwach smoleńskim i witebskim20 .

16  Сборник…, t. 1, s. 269; Общий гербовник t. VIII, 29.
17  А. Томилин-Бразоль, В тени горностаевой мантии, Moskwa 2004, s. 134.
18  Herbarze: Niesieckiego (t. 6, s. 274), Uruskiego (t. 9, s. 379) wymieniają Łosowskich v. 

Łossowskich v. Łoszowskich herbu Szeliga na Mazowszu. 
19  Сборник …, t. 1, s. 269; Общий гербовник t. VIII, 29.
20  Ks. Wojciecha Wijuka Kojałowicza S. J. Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego tak zwany 

Compendium czyli o klejnotach albo herbach których familie stanu rycerskiego w prowincyach Wielkiego 
Xięstwa Litewskiego zażywają, opr. Fr. Piekosiński, Kraków 1897/Poznań 2002, s. 52n. Na sejmie unii 
w Lublinie w 1569 r., z woli Zygmunta Augusta i miejscowej szlachty Wołyń przyłączono do Korony, 
do prowincji małopolskiej. Zachowano mu Statut Litewski z możliwością zmian wprowadzanych przez 
sejmiki powiatowe, zatwierdzonych przez sejm walny. Kiedy województwa za Bugiem miały ustanowić 
sobie osobny trybunał w Łucku, z zastrzeżonym przez sejm unii językiem urzędowym ruskim, szlachta 
ruska śpiesznie przyłączyła się do trybunału lubelskiego, wprowadzając administrację według wzoru 
polskiego. Kniaziom zachowano ich godności, ale jako szlachtę polską, zrównano we wszelkich prawach 
z dawną koronną. Zob.: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red . 
F. Sulimierski, B. Chlebowski, J. Krzywicki i W. Walewski, t. 13, Warszawa 1893, s. 915nn.
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Herbarz Bonieckiego uzupełnia tę informację: Chrapowiccy herbu Gozdawa pochodzą 
od Fedora Daniłowicza, podkomorzego witebskiego, ożenionego w pierwszej połowie XVI wieku 
z Heleną Siemionówną, za którą wziął w posagu Chrapowice w powiecie witebskim. Potomstwo 
jego od nazwy majątku przyjęło nazwisko Chrapowickich21 .

Inny znany heraldyk, Teodor Żychliński, informuje: Chrapowickich na Litwie dom 
znaczny, z pierwszemi rodzinami w Rzeczypospoli tej jak z Radziwiłłami, Ogińskimi, 
Tarnowskimi, Hlebowiczami, Zienowiczami, Połubińskimi, Ciechanowieckimi, Okszy-
cami, Grabowskimi, Ledóchowskimi i wielu innemi bliskiemi związkami krwi połączony, 
szczycący się wreszcie kilku poważnymi i dobrze krajowi zasłużonymi senatorami, 
jednego ma być gniazda, według odwiecznej tradycji familijnej, ze znakomitym Sasów 
Daniłowiczów rodem, który obok szeregu najwyższych dygnitarzy, wydał także jedną 
z najczcigodniejszych polskich matron, Teofilę z Daniłowiczów Markową Sobieską, 
matkę ostatniego króla-bohatera, Jana III22 . 

Kolejne opracowanie genealogicz no-heraldyczne, spisane na potrzeby administra-
cji rosyjskiej, dodaje: Chrapowiccy. Z tej rodziny Antoni Ignacy Józefat Wincenty, starosta 
starodubowski i pilwiski, syn Mikołaja, marszałka orszańskiego, w roku 1778 przez Stanisława 
Augusta Króla Polskiego, miał sobie udzielony Order Świętego Stanisława i w roku 1796 odzie-
dziczył dobra Kotowszczyzna w powiecie kowieńskim23.

Jeden z zapisów w księgach grodzkich witebskich z końca XVIII w. zawiera intry-
gujący z punktu widzenia heraldyki fragment: Chrapowickich rodowitość ślacheckiego 
urodzenia y zaszczyt possessiami w wojewodztwie witebskim y innych jaśnie się okazuje od 
Iwana Daniłowicza Chrapowickiego, chorążego wojewodztwa witebskiego, posła na seym 1589, 
herbu Gozdawa: dwie lilie korzeniami z sobą spojone, związane, w czerwonym polu, na hełmie 
pawie pióra z takąż lilią, mającego dobra swoje w województwie witebskim: Chrapowicze y 
Łoświdę, ktorego synów list dzielczy w dacie 1620, zapis ugodliwy 1627 oraz list y przywileje 
królów Zygmunta y Władysława IV 1626, 1630 poświadczają”24. 

W kontekście niniejszego opracowania, warto zwrócić uwagę na opis herbu. 
Chrapowiccy dali Rzeczypospolitej dziesiątki znakomitych działaczy politycznych, 
wojskowych, ludzi nauki, duchownych. Omówienie wszystkich zasług rodu nie jest 
jednak przedmiotem naszych rozważań.

Jak zatem Chrapowiccy stali się poddanymi cara? Jerzy Chrapowicki, czwarty syn 
Krzysztofa Chrapowickiego, stolnika witebskiego, dworzanina królewskiego, dziedzica 
na Żółwinie, Szepielach, Piciłowie, Markowiczach i Łowizdach, był horodniczym 
witebskim. Po najeździe cara na Rzeczpospolitą w 1654 r. został wzięty do niewoli 
i zesłany do Astrachania. Po kilku latach niewoli zgodził się przysiąc na wierność carowi 
i przyjąć prawosławie – alternatywą tej decyzji była śmierć. Natychmiast otrzymał 
obszerne nadania ziemskie na Smoleńszczyźnie i już jako Jurij Chrapowickij wiernie 

21  A. Boniecki, Herbarz polski, t. 3, Warszawa 1900, s. 80.
22  T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, t. 3, Poznań 1881, s. 27.
23  Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego Najwyżej zatwierdzony, opr. M. Pawlisz-

czew, Warszawa 1853/2007, cz. 2, s. 58.
24  Herbarz szlachty witebskiej, opr. Fr. Piekosiński, Kraków 1898/Poznań 1998, s. 17.
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służył nowej ojczyźnie25. Inny zaś ze znanych przedstawicieli rodu, Krzysztof stolnik 
witebski, dzielny żołnierz, zmarł w niewoli w Moskwie, jego bohaterstwo upamiętnione 
zostało w konstytucji sejmowej w 1677 roku26. Według opracowań rosyjskich, ród Chra-
powickich zapisany w księgach guberni wileńskiej, przyjąwszy rosyjskie poddaństwo 
i prawosławie po zajęciu Smoleńska, podzielił się na dwie linie. Z pierwszej pochodzili 
Platon Chrapowicki, senator i gubernator Smoleńska; Jasson – gubernator Petersburga, 
Iwan – generał-gubernator Petersburga, a także bohater wojny roku 1812; Matwiej 
Jewgrafowicz Chrapowicki, bohaterski dowódca spod Austerlitz, Borodino i Kulm, 
adiutant cara Aleksandra I w latach 1816-1825, dowódca dywizji skierowanej przeciw 
powstaniu listopadowemu w 1831 r., służbę zakończył w 1831 r. jako generał piechoty; 
Stiepan Siemionowicz Chrapowicki, partyzant z 1812 r. i generał-major. Ród został 
wpisany do rodowodowych ksiąg guberni smoleńskiej, kałuskiej, włodzimierskiej i twer-
skiej. Feldmarszałek rosyjski kniaź Michaił Goleniszczew-Kutuzow, 20 października 
1812 r. osobiście podpisał rozkaz o awansowaniu do rangi chorążego „za wyróżnienie 
się w boju” innego z Chrapowickich, służącego w Pułku Pawłowskim.27

Z drugiej linii tego rodu, zapisanej do ksiąg guberni smoleńskiej i kałuskiej wywo-
dził się uczestnik przewrotu pałacowego z 1741 roku – Wasilij Iwanowicz Chrapowicki. 
Urodzony w 1714 r., zmarł w 1789 r. (według innych autorów w 1777 lub w 1782). Wedle 
rosyjskich źródeł, jego przodkowie przenieśli się z Litwy do Rosji za czasie panowania 
cara Fiodora Aleksiejewicza. Służbę w Pułku Preobrażeńskim rozpoczął w 1731 r., 
dziesięć lat później był już pierwszym majorem (1741); generałem został mianowany 25 
stycznia 1756 r. Uczestniczył w kampanii 1737 r. w bitwie pod Oczakowem, w wojnie 
przeciwko Szwedom w 1742 i wojnie siedmioletniej (1756-1763), walczył w Prusach i na 
Pomorzu. Dyplomem z 7 lutego 1747 r. w „nagrodę wiernych, wyjątkowych i ważkich 
zasług”, na potwierdzenie swojego dawnego pochodzenia szlacheckiego, otrzymał 
nowy herb z prawem dziedziczenia w następnych pokoleniach28. Jego syn Aleksander 
Chrapowicki, pisarz, dramaturg, był zaufanym sekretarzem carycy Katarzyny II.

Opisany wcześniej herb Gozdawa obu linii Chrapowickich został odmieniony 
w duchu heraldyki rosyjskiej. Tu warto wspomnieć, że pierwsi heroldowie rosyjscy 
byli pochodzenia francuskiego, niemieckiego i wprowadzali elementy rodzimych syste-
mów heraldycznych, które nie miały nic wspólnego ze starą heraldyką ruską29. Próbę 
stworzenia rodzimych wzorów podjęto na przełomie XIX i XX w. Podobne wysiłki, 
aczkolwiek nie zawsze skuteczne, podjęli heraldycy rosyjscy w ostatnich latach. Nowy 
herb w polu czterodzielnym w skos, czerwonym i srebrnym nosi godło Gozdawy: 

25  J. Ciechanowicz, Rody rycerskie Wielkiego…, s. 208.
26  K. Niesiecki, Herbarz polski, red. J. Bobrowicz, t. 3, Lipsk 1839/Warszawa 1988, s. 85; 

J. Ciechanowicz, Rody rycerskie Wielkiego…, s. 201-208
27  J. Ciechanowicz, Rody rycerskie Wielkiego…, s. 208; В. В. Руммель, В. В. Голубцов, 

Родословный сборник русских дворянских фамилий в двух томах, t. 2, St. Petersburg 1886,  
s. 594-612.

28  Сборник …, t. 1, s. 326; Общий гербовник t . ii, s. 127.
29  И. В. Борисов (Ильин), Родовые…, s. 74-90.
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„dwie lilie korzeniami z sobą spojone”, barwione na przemian w tynkturze i metalu 
pola. Omawiana linia Chrapowickich przyjęła kompozycję podziału tarczy na dwa pola 
i hełm z klejnotem, zatwierdzone przez carycę Elżbietę I, pozostałe linie przyjąwszy 
nową wersję herbu, zachowały dawny klejnot Gozdawy: na hełmie pięć pawich piór, 
wyłaniających się z korony szlacheckiej, ze srebrną podwójną lilią nałożoną na nie30 .

Epilog
Podczas panowania Elżbiety I, przez Lejbkompanię przewinęło się ponad sześciuset 

żołnierzy. Spośród ponad trzystu grenadierów, połowa stała się drobnymi właścicie-
lami gruntów, w większości w obwodzie poszechońskim w guberni jarosławskiej. Nie 
wszyscy dali początek nowym rodom. Ich ziemia wracała do skarbu państwa. Zdarzało 
się, że po dyplomy nadania szlachectwa zgłaszali się członkowie ich rodzin. Znany jest 
przypadek, że patent został wydany córce gwardzisty, z pominięciem wdowy po nim. 
Bywało, że do komisji senackiej zgłaszali się mitomani, próbujący wyłudzić stosowny 
dokument. Wyjątkowa pozycja wynikająca ze służby w elitarnej jednostce, będącej pod 
bezpośrednim dowództwem imperatorowej oraz jej łaskawość prowadziły do skrajnej 
rozwiązłości i niemal całkowitego braku dyscypliny. W latach 1741-1762 karę aresztu 
odbyło 57 żołnierzy (20% stanu), niektórzy po 8-10 razy. Jeden na pięciu grenadierów 
został skazany za przestępstwa kryminalne. Ze służby zwolniono 20 grenadierów za 
przestępstwa kryminalne, 2 – z powodu starości i chorób, 2 – ze względu na niepełno-
sprawność umysłową, jeden trafił w ręce tajnej policji. Wielu odważnych uczestników 
przewrotu nie było w stanie podołać wyróżnieniu, jakie ich spotkało. Umierali w swoich 
posiadłościach z chorób i alkoholizmu. W trakcie 21 lat służby zginęło bądź zmarło 136 
– prawie połowa! Przypisać to można faktowi, że w kompanii służyli starzy, doświad-
czeni żołnierze. Większość z nich nie zrobiła kariery wojskowej. Byli w większości 
niepiśmienni, ale prawie wszyscy żonaci. Jednak synowie „Lejbkompańców” często 
wstępowali do armii i oddali życie dla ojczyzny. Po rozwiązaniu jednostki przez cara 
Piotra III, 21 marca 1762 r., caryca Katarzyna II w początkach swego panowania wcie-
liła zdolnych do służby do kawaleryjskiego korpusu Lejbgwardii, zaś osiemdziesięciu 
otrzymało dożywotnią rentę31. Bohaterowie tego tekstu wykorzystali daną im szansę. 
Po latach, ich losy stają się przyczynkiem do rozważań nad zawiłością dziejów rodzin 
i przeobrażeniami polskich herbów szacheckich.

30  Общий гербовник t . ii, s. 126 i 127.
31  А. В. Дёмкин, Лейб-компания…
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Rys. 1. Sztandar Pułku Preobrażeńskiego

IKONOGRAFIA

Rys. 2. Sztandar Lejbkompanii Rys. 3. Czapka Lejbkompanii
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Rys. 4. Herb Emila Łazuńskiego Rys. 5. Herb Matwieja Iwińskiego

Rys. 6. Herb Wasilija Chrapowickiego
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HERBY UCZESTNIKÓW PRZEWROTU PAŁACOWEGO ELŻBIETY PIETROWNY 1741 
R., PRZYCZYNEK DO HISTORII POLSKICH RODÓW SZLACHECKICH

W powyższym artykule zwrócono uwagę na kilka kwestii związanych z genealogią i heraldyką. 
Omówiono herby rodów wywodzących się z Polski, w tym z ziemi kaliskiej, które otrzymały 
nobilitacje i nadania herbowe, za aktywny udział w przewrocie pałacowym Elżbiety Pietrowny, 
który miał miejsce w 1741 r. Opisano zasługi „Polaków” biorących udział w tym zamachu oraz 
procedury nadawania im herbów przez władze rosyjskie.

COATS OF ARMS OF PARTICIPANTS IN ELIZAVETA PETROVNA’S PALACE COUP IN 
1741. CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF POLISH NOBLE HOUSES

In the above article the author focuses on several issues connected with genealogy and heraldry. 
He decribes coats of arms of noble families originating from Poland and, in particular, from the 
area of Kalisz. The families were ennobled and conferred coats of arms for an active participa-
tion in Elizaveta Petrovna’s palace coup held in 1741. The author describes the merits of Polish 
nobles participating in the coup as well as the procedures of conferment the coats of arms by 
the Russian authorities.
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HERALDICKá ROčENKA 2014, HERALDICKá SPOLEčNOST V PRAZE, 
PRAHA 2014

Od wielu już lat na polu badań heraldycznych trwają żywe kontakty naukowe 
z naszymi południowymi sąsiadami: Czechami i Słowakami. Przejawiają się one m.in. 
we wzajemnym udziale badaczy w organizowanych w naszych państwach sympozjach 
i konferencjach z zakresu heraldyki, sfragistyki czy genealogii. Dotychczasowe relacje, 
pozwalają na uzasadnione przekonanie, o mocnej pozycji naszych sąsiadów w euro-
pejskich środowiskach zainteresowanych badaniami podejmowanymi w ramach nauk 
pomocniczych historii.

Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy są chociażby liczne publikacje, które poja-
wiają się zarówno na rynku czeskim, jak i słowackim. Jednym z trwałych osiągnięć 
wydawniczych środowiska praskiego jest regularne wydawanie „Rocznika Heraldycz-
nego”. W niniejszym opracowaniu zaprezentowany zostanie najnowszy numer tego 
periodyku za rok 2014. Recenzowane czasopismo ukazało się pod redakcją Romana 
Klimeša we współpracy Jana Locha. Jest to już 17 tom tego periodyku popularno-
naukowego. Warto wspomnieć, że redakcja od lat korzysta z finansowego wsparcia 
czeskiego Ministerstwa Kultury.

Struktura czasopisma została podzielona na trzy zasadnicze części: studia i mate-
riały, komunikaty, sprawozdania. Pierwszą część otwiera artykuł Vladivoja Tomeka na 
temat „Heraldycznych zabytków Pacowa” (s. 7-23). Autor przedstawia czytelnikowi 
krótką historię tego miasta i jego właścicieli na przestrzeni wieków. Następnie na tak 
zakreślonym tle omawia zabytki heraldyczne odkrywane w źródłach epigraficznych, 
sztuce nagrobnej, sfragistyce i malarstwie.

Kolejnym autorem artykułu, opublikowanego w tej części praskiego „Rocznika 
Heraldycznego”, jest Jan Loch, który zaprezentował temat: „Praskie nagrobki zarządców 
Brandýs nad Labem”. Należące dziś do powiatu praskiego miasto powstało w XII w., 
stając się ośrodkiem miejskim wiek później. Największy rozwój miejscowości nastąpił 
w XVI wieku, kiedy powstał okazały renesansowy zamek. Podupadły nieco w okre-
sie wojny trzydziestoletniej ośrodek zyskał ponownie na znaczeniu w wieku XIX w.  
za sprawą rozwoju przemysłu (s. 24-30).

Bohaterem artykułu Stanislava Hoštaleka, stał się z kolei czeski arystokrata i polityk 
čeněk z Vartenberk (1365-1425), postać nader ciekawa, związana z dziejami reformacji 
w Czechach. Był prawdopodobnie synem čenka z Vartemberka zmarłego w 1396 r. 
i księżniczki bytomskiej Bolki.

Przez większość swojej politycznej kariery čeněk należał do grona przywódców 
zwolenników i obrońców Jana Husa. W 1415 r. jego nazwisko figurowało jako pierw-
sze, spośród 452 podpisów, na liście protestacyjnej przeciwko spaleniu Husa na stosie.  



194 Recenzje i omówienia

Od 1414 r. został burgrabią (kasztelanem) Pragi, po śmierci Wacława IV Luksembur-
skiego współrządcą Czech wraz z królową Zofią. 

W 1420 r. čeněk z Vartenberk podpisał manifest przeciwko przyjęciu Zygmunta 
Luksemburskiego, jako króla Czech. Zamiar objęcia przez Zygmunta tronu, wywołał 
nad Wełtawą powszechne oburzenie, ponieważ jego przewrotne postępowanie wobec 
Jana Husa podczas soboru w Konstancji doprowadziło do spalenia czeskiego reforma-
tora na stosie. Wprawdzie Luksemburczyk zajął Pragę przy pomocy wojsk niemieckich 
oraz węgierskich i 28 lipca 1420 r. koronował się na władcę Czech, ale wkrótce potem 
mieszczanie i husyci zmusili go do ewakuacji z zamku. Wydarzenia te rozpoczęły okres 
wojen husyckich, a sam Zygmunt Luksemburczyk powrócił na tron dopiero w 1436 r. 
Na marginesie warto przypomnieć, że był on synem Karola IV Luksemburskiego i jego 
żony Elżbiety Pomorskiej, prawnukiem Kazimierza Wielkiego, króla Polski.

čeněk z Vartenberk na początku wojen religijnych w Czechach był członkiem 
umiarkowanego stronnictwa husyckiego, ale z powodu zbrodni dokonywanych przez 
radykalnych husycystów powrócił na katolicyzm. Ogólnie, dwukrotnie zmieniał wiarę 
i stronnictwo polityczne z husyckiej na katolicką i odwrotnie. Ostatecznie zmarł  
17 września 1425 r. na zarazę na zamku Velíš koło Jičína, jako husyta.

Kolejne opracowanie, autorstwa Romana Klimeša, porusza się po obszarze powią-
zanych ze sobą metodologicznie dyscyplin: weksylologii, heraldyki i sfragistyki. To 
najbardziej obszerne studium w prezentowanym woluminie zatytułowane zostało „Ruś 
Podkarpacka - flagi, herby, pieczęcie” (s.39-145). Rozważania dotyczą terenu, który 
ze względu na wielonarodowościowy charakter i burzliwe dzieje, ważny jest dla dzie-
jów kilku narodowości, zwłaszcza Rusinów, Węgrów, Żydów i Słowaków. Przez fakt 
graniczenia z I oraz II Rzeczpospolitą jest ważny także dla Polaków. 

Ruś Podkarpacka, zwana w literaturze również Rusią Zakarpacką, historycznie 
obejmuje obszar nad górną Cisną. Centralnym ośrodkiem jest Użhorod. Do 1918 r. 
znajdowała się ona w granicach Austro-Węgier, w latach 1918-1938 na mocy traktatu 
wersalskiego przynależała do Czechosłowacji. Po konferencji monachijskiej utworzono 
na tym terenie autonomiczny rząd, natomiast 2 listopada tegoż roku na mocy arbitrażu 
wiedeńskiego południowa część Rusi Zakarpackiej trafiła w ręce Węgier, które w marcu 
i kwietniu 1939 r. opanowały pozostały jej teren. Nowe rozwiązania, co do przynależno-
ści państwowej tegoż terenu, przyniosło zakończenie II wojny światowej. Początkowo 
w 1944 r. Ruś Podkarpacka wróciła formalnie w skład Czechosłowacji, jednak już  
26 listopada 1944 r. została wcielona do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radziec-
kiej, stając się częścią sowieckiego imperium. Granicę z Czechosłowacją uzgodniono 
w czerwcu 1945. Obecnie Ruś Podkarpacka jest częścią Ukrainy. Widzimy, że dzieje 
polityczne tego zakątka środkowo-wschodniej Europy są bardzo burzliwe, a zaintere-
sowanie nim badaczy czeskich i słowackich, ze wszech miar zrozumiałe. Skompliko-
wana historia i wielokulturowość Rusi Podkarpackiej znalazły także odzwierciedlenie 
w prezentowanym artykule.

Ostatnim opracowaniem zamieszczonym w dziale studia i materiały „Rocznika 
Heraldycznego”, jest tekst, którego autorem jest Jaroslav Tovačovský. Nosi on tytuł 
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„Dynastia Bagratydów, ród gruzińskich władców” (s. 146-201). Pierwszym królem 
Gruzji z rodu Bagratydów był Bagrat III, który panował w latach 1008-1014. Ród ten 
przetrwał w różnych liniach dynastycznych do wieku XIX.

Na kolejną część „Rocznika Heraldycznego” składają się dwa komunikaty, których 
autorem jest Pavel R. Pokorný. Pierwszy z nich został zatytułowany „Mozaika Heral-
dyczna” (s. 202-207). Badacz przedstawia w nim krótkie szkice związane tematycznie 
z heraldyką i Pragą, m.in. galerią herbów w kościele św. Havla, czy staromiejskim 
rodem Prunarů.

W drugim swoim komunikacie Pavel R. Pokorný, przedstawił kilka informacji 
z zakresu heraldyki kościelnej (s. 208-210). Najpierw omówił symbolikę herbu papieża 
Franciszka wraz z krótkim rysem biograficznym nowego biskupa Rzymu, następnie 
przypomniał symbolikę herbu metropolity praskiego abpa Dominika Jaroslava Duka OP 
z okazji 70. rocznicy jego urodzin, które purpurat obchodził w 2013 r. Dodać należy, iż 
ten sam autor szerzej omówił sylwetkę ordynariusza archidiecezji praskiej w „Roczniku 
Heraldycznym” z roku 2010. W ostatniej części swojej wypowiedzi Pokorný omówił 
herby, które odnaleźć można w elementach architektury oraz wystroju kościoła Świętej 
Trójcy w Pradze, wybudowanego w latach 1712-1713.

Na stronach 211-213 zostały zamieszczone krótkie streszczenia artykułów zamiesz-
czonych w dwóch pierwszych działach prezentowanego rocznika, przygotowane 
w języku niemieckim i angielskim.

Kolejne materiały mają charakter informacyjny. Otwiera je zestawienie wybranych 
publikacji z zakresu heraldyki i genealogii, które ukazały się w Czechach w 2013 r.  
(s. 214) zostało przygotowane przez Vladivoja Tomeka. Ten sam autor przygotował 
również dwa sprawozdania. Pierwsze ze spotkania wyborczego i działalności stowarzy-
szenia heraldycznego w Pradze za okres 27 czerwca 2012–23 czerwca 2013 r. (s. 215-216), 
drugie z walnego zgromadzenia praskiego oddziału stowarzyszenia heraldycznego  
(s. 216). Następnie zaprezentowany został przegląd najważniejszych wydarzeń za rok 
2013 i I kwartał roku 2014 (s. 217). Tę część prezentowanej publikacji zamyka bibliografia 
zawartości wszystkich dotychczas wydanych „Roczników Heraldycznych” (s. 218 -223). 
Zestawienie jest cennym dodatkiem, zwłaszcza dla tych, którzy zetknęli się z czasopismem 
po raz pierwszy, pozwala bowiem na zorientowanie się o kierunkach badań podjętych 
przez środowisko czeskich heraldyków, także na przegląd zagadnień omówionych już 
przez nich w publikacjach ogłoszonych na łamach prezentowanego rocznika.

Reasumując, należy pogratulować czeskim kolegom, wytrwałości w systematycz-
nym redagowaniu i publikowaniu „Roczników Heraldycznych” od niemal 20 już lat. 
Także innych przedsięwzięć na polu rozwoju badań naukowych nad heraldyką i gene-
alogią. Po zapoznaniu się z omawianym czasopismem, potwierdzić można, panujące 
w Polsce przekonanie, że nasi sąsiedzi są niezwykle aktywni i kreatywni w populary-
zowaniu heraldyki oraz w kwestii jej naukowego rozwoju. Taki jest również charakter 
wydawanego przez nich periodyku: popularno-naukowy, co pozwala zapewne na 
zainteresowanie jego zawartością szerokiego spektrum odbiorców. Redakcji wypada 
życzyć wytrwałości i dalszych sukcesów wydawniczych.

Jarosław Wąsowicz SDB
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BRDÓW W DOBIE POWSTANIA STYCZNIOWEGO, POD REDAKCJĄ 
PIOTRA GOŁDYNA. BRDÓW, TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI 
BRDOWSKIEJ 2013, SS. 160

Przypadająca w 2013 roku 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego 
zaowocowała szeregiem prac o tej tematyce. Publikujący autorzy i redaktorzy tomów 
podejmowali zagadnienia dotyczące tego dziewiętnastowiecznego powstania, jednego 
z najważniejszych polskich zrywów narodowych, zarówno w ujęciu ogólnopolskim, 
regionalnym, czy lokalnym. Książka pod redakcją Piotra Gołdyna opowiada o powstań-
czych dziejach jednej miejscowości – Brdowa, o losach jego mieszkańców w okresie 
powstania, jak i reperkusjach po jego upadku. Wreszcie pokazuje jak to wydarzenie 
historyczne było pamiętane po latach.

Książkę otwierają przedmowy wójta gminy Babiak (Brdów znajduje się w jej 
granicach administracyjnych) – Wojciecha Chojnowskiego, a także prezesa Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi Brdowskiej – Piotra Królikowskiego. Słowa wstępne osób 
reprezentujących te instytucje mają pełne uzasadnienie, gdyż publikacja ukazała się 
w ramach projektu zrealizowanego ze środków budżetu gminy Babiak, z przyznanej 
dotacji z okazji 150. rocznicy bitwy pod Brdowem, a Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Brdowskiej było oficjalnym wydawcą i organizatorem sesji popularnonaukowej, 
podczas której rozdano tomy „Brdowa w dobie powstania styczniowego”. Z przedmów 
dowiadujemy się o ciągle wyrażanym dużym szacunku mieszkańców dla wydarzeń ze 
stosunkowo odległej już przeszłości. Zgodnie wyrażono nadzieję na trwałe upamiętnienie 
tego powstańczego epizodu sprzed 150-u laty i osób biorących w nim udział. Intencją 
wydawców jest wpisanie tego fragmentu polskich dziejów na trwałe do świadomości 
historycznej społeczności lokalnej, ale i regionu.

Książka składa się ze wstępu i ośmiu rozdziałów, napisanych przez siedmiu auto-
rów. Już na początku wstępu uzyskujemy krótką informację o samym Brdowie leżącym 
na ziemi kolskiej, znajdującym się tam klasztorze paulinów, a także osobach, których 
życiorysy łączyły się z tą miejscowością, a są nam doskonale znane z kart historii. 
Były to: działaczka oświatowa Stefania Sempołowska i aktorka Apolonia Chałupiec, 
występująca za oceanem jako słynna Pola Negri. We wstępie przedstawiono też cel jaki 
miała spełniać publikacja: „usystematyzowanie dotychczasowych wybranych badań 
odnoszących się do Brdowa w okresie powstania styczniowego”. W tej części dowia-
dujemy się o ważnej roli Dariusza Racinowskiego w przedsięwzięciu wydawniczym 
i paulina, ojca Waldemara Pastusiaka, który przysłużył się do wypromowania publikacji 
w brdowskim konwencie paulińskim. 

Uporządkowanie rozdziałów zostało dobrze przemyślane przez redaktora. Jako 
pierwsze zostały opisane militarne dzieje powstania styczniowego, najpierw w szerszym 
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ujęciu – na ziemi kolskiej, a następnie bitwa brdowska. Kolejne rozdziały prezentują 
sylwetki osób powiązanych z tym wydarzeniem, jego konsekwencje, reminiscencje 
i tradycje.

W pierwszym z tekstów Mariusz Kulik, odwołując się między innymi do dzie-
więtnastowiecznych wspomnień i opracowań rosyjskich, rzetelnie przedstawił obraz 
powstania styczniowego na ziemi kolskiej z perspektywy rosyjskiej. Rozdział ten ma 
fundamentalne znaczenie dla całej książki, gdyż w sposób kompetentny wprowadza 
czytelnika w tematykę militarną w jej nieco szerszym zakresie niż losy samej miej-
scowości Brdów. Z kolei w następnym rozdziale Dariusz Racinowski przypomniał 
przebieg przegranej przez powstańców bitwy pod Brdowem z 29 kwietnia 1863 roku. 
Niewątpliwym walorem opracowania jest włączenie, uzupełnionej i poprawionej na 
potrzeby niniejszego wydawnictwa, listy poległych powstańców. Do tego celu autor 
wykorzystał między innymi Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Brdów, 
znajdujące się w Archiwum Państwowym w Poznaniu, a także istniejące już zestawienia 
w portalach internetowych. Jedynym niedociągnięciem wydaje się tutaj brak określenia 
daty dostępu do źródeł internetowych, co jest istotne ze względu na ich nie zawsze 
trwałe funkcjonowanie. 

W następnym rozdziale Adam Buława przedstawił szkic biograficzny Leona Younga 
(Leo Yuncka) de Blankenheim, cudzoziemskiego dowódcy polskich powstańców w 1863 
roku. Podjął on udaną próbę rozstrzygnięcia pewnych niejasności związanych z pocho-
dzeniem społecznym dowódcy powstańczego oraz rolą jaką odegrał podczas walki w dniu 
26 kwietnia. Autor prześledził w tym celu m.in. materiały zgromadzone w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych w Warszawie – raporty publikowane przez prasę powstańczą.

Z kolei Piotr Gołdyn, redaktor całości tomu, w części poświęconej klasztorowi 
brdowskiemu w okresie powstania styczniowego wskazał na represje jakie spotkały 
ogół zakonników na ziemiach polskich za wspieranie polskiego zrywu narodowego. 
Były to kasaty, zsyłki na Syberię wreszcie śmierć. Jak ustalił autor, w okresie powstania 
w klasztorze brdowskim przebywało jedynie dwóch zakonników. Niestety, kwerenda 
w Archiwum na Jasnej Górze nie pozwoliła jednoznacznie określić roli jaką odegrali 
w tym czasie. Byli to zakonnicy przebywający tam od niedawna, co mogło być przyczyną 
ich małego zaangażowania, bądź przeciwnie – bardzo aktywnie wspierali sprawę naro-
dową, ale w obliczu licznych prześladowań polskich duchownych mocno ich działalność 
zakonspirowano, co skutecznie uniemożliwia dotarcie dzisiaj do prawdy historycznej.

Rozdział prezentujący sylwetkę Karola Libelta jako myśliciela i praktyka społeczno-
politycznego, napisany na wysokim poziomie naukowym przez Edwarda Jelińskiego, 
może wydawać się mało spójny z przyjętymi dla całości tomu kryterium tematycznym, 
koncentrującym się na problematyce powstańczej. Potrzeba powstania tej części tomu 
została mocno zasygnalizowana przez redaktora książki już we Wstępie. Zaznaczył on, 
że w bitwie pod Brdowem wzięli udział dwaj synowie tego wielkiego polskiego filozofa, 
Karol i Pantaleon. Ponadto, D. Racinowski w spisie uczestników bitwy wymienił obu, 
opisał też śmierć Karola juniora i wskazał, że ojciec na cześć poległego syna jeden 
ze swoich folwarków nazwał „Brdowem”. Informacje te mogą spowodować pewne 
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niezaspokojone oczekiwania co do tekstu, że znajdzie się tam szersze studium relacji 
rodzinnych Libelta. Mimo tego rozdział Jelińskiego posiada istotne dla tomu walory 
poznawcze, gdyż wykazuje źródła patriotycznej postawy Libelta, wyjaśnia jego ujmo-
wanie pojęcia ojczyzny, łączenia problematyki narodu i państwa z ideą demokracji. 
Odnajdujemy w tym wyjaśnienie, jakimi pobudkami mogli kierować się synowie 
filozofa-ziemianina, biorąc czynny udział w powstaniu, a w przypadku Karola juniora 
– oddając życie za ojczyznę.

Tekst Elwiry Jeglińskiej o poetyckich reminiscencjach bitwy pod Brdowem w sone-
tach księdza Józefa Markowskiego, proboszcza brdowskiego w latach 1929-1930, jest 
cennym uzupełnieniem tomu. Nie bez znaczenia jest fakt, że pierwsze wydanie tych sone-
tów ukazało się w okresie międzywojennym, kiedy powstanie styczniowe było otaczane 
szczególnym kultem i kiedy żyli jeszcze ludzie pamiętający te wydarzenia. Jak zauważyła 
autorka rozdziału, uczestnicy powstania byli dla księdza Markowskiego bohaterami, 
a poetycka wędrówka ich śladem ma dla czytelników sonetów walory dydaktyczne.

W kolejnym rozdziale Krzysztof Witkowski słusznie zauważył, że utrata praw 
miejskich przez Brdów w 1870 roku była efektem restrykcyjnej polityki popowstaniowej 
caratu, jednak nie musiała być bezpośrednią konsekwencją bitwy brdowskiej. Świadczą 
o tym liczne przypadki zastosowania ukazu carskiego wobec polskich miejscowości 
mało powiązanych z walkami powstańczymi, jak i utrzymania praw miejskich przez 
miasta, których mieszkańcy wybitnie wspierali powstanie. Autor cytuje też bardzo 
ciekawe relacje na temat zaangażowania paulinów w działalność konspiracyjną w 1863 
roku, co dobrze koresponduje z wcześniejszym tekstem Piotra Gołdyna.

W swoim drugim rozdziale Dariusz Racinowski przedstawił inicjatywy podej-
mowane przez mieszkańców Brdowa i okolic w celu upamiętnienia powstania stycz-
niowego od 1917 roku do czasów współczesnych. W tym celu sięgnął do ciekawych 
źródeł historycznych, tj. protokołów ochotniczej straży pożarnej, kroniki szkolnej, 
relacji ustnych. Wykazał, że społeczność brdowska nieprzerwanie kultywowała trady-
cję wydarzeń z 1863 roku. Z obowiązku recenzenckiego jedynie wspomnę, że tytuł 
rozdziału nie odpowiada wersji przedstawionej w spisie treści – jest to jednak drobny 
błąd nie wpływający na ocenę całości przedsięwzięcia wydawniczego.

Książka jako całość w sposób solidny przybliża wydarzenia powstania stycznio-
wego w Brdowie i jego okolicach. Można stwierdzić, że autorzy osiągnęli swój cel 
i usystematyzowali ustaloną wiedzę na ten temat, a nawet w wielu miejscach poszerzyli 
ją o nowe wątki dotychczas pozostające poza sferą naukowych zainteresowań. „Brdów 
w dobie powstania styczniowego” jest opracowaniem naukowym (publikację recenzo-
wał dr Rafał Sierchuła) wpisującym się na trwałe do historiografii regionu. Publikacją, 
obok której nie może przejść obojętnie nikt zajmujący się problematyką walki Polaków 
o niepodległość na ziemi kolskiej w XIX wieku, poszczególne rozdziały prezentują 
dużą wartość poznawczą. Jednocześnie książka jest napisana językiem przystępnym 
i może z powodzeniem przyczynić się popularyzacji wydarzeń historycznych wśród 
młodzieży i osób jedynie amatorsko zajmujących się historią.

Jarosław Durka
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A. CORDERO LANZA DI MONTEZEMOLO, A. POMPILI,  
MANUALE DI ARALDICA ECCLESIASTICA NELLA CHIESA CATTOLICA, 
LIBERIA EDITRICE VATICANA 2014

Heraldyka kościelna, jako przedmiot badań naukowych, przeżywa w ostatnich latach 
dynamiczny rozwój. Jeszcze niedawno nie dysponowaliśmy w tym względzie bogatą 
literaturą przedmiotu, obecnie w obiegu naukowym odnajdujemy w rzeczonym temacie 
sporo publikacji, także w języku polskim. Trudno jest sobie również wyobrazić, aby 
jakiekolwiek opracowanie syntetyczne dotyczące heraldyki ogólnej, czy słownik albo 
leksykon heraldyczny, pominął zagadnienia związane z heraldyką kościelną.

Jedną z ostatnich publikacji, jakie pojawiły się na rynku jest „Podręcznik Heraldyki 
Kościelnej w Kościele katolickim”, wydany przez Watykańską Księgarnię Wydawniczą 
(Libreria Editrice Vaticana). Autorzy prezentowanej pozycji, kardynał Andrea Cordero 
Lanza di Montezemolo i jego uczeń ks. Antonio Pompili, należą do ekspertów w dziedzi-
nie heraldyki kościelnej, są autorami wielu projektów herbów kościelnych purpuratów, 
uczestniczą także w pracach stowarzyszeń heraldycznych. Są więc w środowisku heral-
dyków osobami znanymi, stąd nie dziwi fakt, że wstęp do ich podręcznika skreślił dr Pier 
Felice degli Uberti, członek zarządów wielu międzynarodowych włoskich stowarzyszeń 
heraldycznych, m.in. prezes Włoskiego Instytutu Genealogicznego i Heraldycznego, 
wykładowca Międzynarodowej Akademii Heraldycznej w Paryżu (s. 5-8).

Książka została podzielona na następujące części: Wstęp (s. 9-10); Język heraldyki 
(s. 11-14), Heraldyka kościelna (s. 15-28); Gramatyka (s. 29-61); Zasady konstru-
owania herbów (s. 61-69), Słownik terminologii heraldycznej (s.69-76); Załączniki  
(s. 77-98) [przykładowe herby papieży oraz biskupów i ich symbolika], Słownik symboli  
(s. 99-199), Bibliografia (201-204).

Jakie wnioski nasuwają się po lekturze omawianej pozycji? Po pierwsze, jest to 
bardzo udane przedsięwzięcie, które w sposób popularny, w oparciu o dotychczasowe 
naukowe ustalenia, podaje podstawowe zagadnienia z heraldyki kościelnej, bez których 
nie można zajmować się poważnie tą dziedziną. Po wtóre, opracowanie przywołuje, 
kilka fundamentalnych zupełnie zasad. Herby duchownych, zdaniem autorów, muszą 
być proste i czytelne w swojej wymowie, aby celnie oddać charakterystykę osoby, która 
nim się posługuje, ale także i kontekst historyczny, z którego się wywodzi. Podobnie 
rzecz ma się w przypadku herbów czy godeł instytucji i wspólnot kościelnych.

Autorzy zapraszają również do tego, by uczyć się języka heraldyki kościelnej 
i z niego prawidłowo korzystać. Trafnie odczytywać i interpretować symbole, pojawia-
jące się w godłach i herbach. Trzeba pamiętać, że heraldyka kościelna, jako dział heral-
dyki ogólnej, ma swoją specyficzną „gramatykę”, charakterystyczne pojęcia i powinno 
się ich po prostu nauczyć. Autorzy zapraszają także do tego, aby prawidłowo tworzyć 
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nowe herby, w przeciwnym razie raczej ich nie używać. Należy się w tym punkcie 
zgodzić z autorami, gdyż przegląd współczesnych herbów biskupich (szczególnie 
przedstawicieli polskiego episkopatu) pod kątem prawidłowości zasad heraldycznych, 
pokazuje, że w tej materii jest jeszcze dużo do zrobienia.

Prezentowana pozycja, zgodnie z zamiarem autorów, ma za zadanie w sposób prosty 
i praktyczny przedstawić podstawowe pojęcia i zasady, jakimi kieruje się heraldyka 
kościelna. Polecić należy ją zwłaszcza tym, którzy na polu tej pomocniczej nauki histo-
rii stawiają pierwsze kroki. Niewątpliwie zasługuje ona na to, by stać się pierwszym 
przewodnikiem dla początkujących badaczy. Podkreślić należy, że książka jest napisana 
przystępnym językiem, została wydana w atrakcyjnej szacie graficznej i ubogacona 
licznymi ilustracjami, co dodatkowo podnosi walory tej publikacji. 

Być może warto pomyśleć o tym, aby wydać ją w języku polskim, bądź wzorując się 
na włoskich autorach przygotować podobny podręcznik, z uwzględnieniem rodzimych 
uwarunkowań, przykładów herbów i godeł kościelnych, polskiej ikonografii.

Jarosław Wąsowicz SDB
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KONFERENCJA NAUKOWA „POWSTANIE STYCZNIOWE  
WE WSCHODNIEJ WIELKOPOLSCE 150-LECIE NARODOWEGO 
ZRYWU I TRAGEDII” KALISZ, 2 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

W roku 2013 przypadła 150 rocznica wybuchu powstania styczniowego, w związku 
z czym na terenie całego kraju odbyło się wiele inicjatyw upamiętniających to wyda-
rzenie; między innymi szereg konferencji i sympozjów naukowych, ukazało się także 
wiele publikacji. W październiku 2013 roku konferencję naukową pt. „Powstanie 
styczniowe we wschodniej Wielkopolsce – w 150-lecie narodowego zrywu i tragedii” 
zorganizowało Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, przy finansowej pomocy Urzędu 
Miejskiego w Kaliszu. Obrady otworzył prof. dr hab. Krzysztof Walczak, który powitał 
gości, w tym przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza 
Adelę Przybył oraz radną Sejmiku Wielkopolskiego Barbarę Nowak.

Pierwszy referat „Kaliszanie w Rządzie Narodowym” zaprezentował prof.  
dr hab. Michał Jarnecki. Zwrócił uwagę, iż powstanie styczniowe, pomimo poniesio-
nej klęski było najdłuższym zrywem narodowym podczas zaborów. Scharakteryzował 
dwie postacie spośród działaczy powstańczych: Agatona Gillera i Adama Asnyka. 
Obaj wchodzili w skład Rządu Narodowego, dzieliły ich polityczne różnice, ale łączył 
głęboki patriotyzm i chęć służenia zniewolonej ojczyźnie. A. Giller był zwolennikiem 
narodowej jedności i przeciwnikiem partyjności, dążył do zgody wszystkich grup 
społecznych. A. Asnyk reprezentował natomiast skrajną lewicę powstańczą, a jego 
praca w rządzie była o wiele krótsza niż Gillera. Prelegent zaznaczył, iż obaj niezależnie 
od różnorakich cech charakteru, popełnionych błędów dobrze przysłużyli się sprawie 
powstania. Na polu literackim zostawili bardzo bogaty dorobek. A. Giller zapisał się 
głównie jako publicysta i historyk powstania styczniowego, natomiast A. Asnyk został 
„piewcą literackim powstania”.

Kolejny prelegent, dr Adam Buława, przedstawił postać generała E. Taczanowskiego 
w referacie pod tytułem „Ostatnia militarna nadzieja powstańczego stronnictwa białych. 
Gen. Edmund Taczanowski jako dowódca partyzancki (15/16 IV – 29 VIII 1863)”. 
Konkludując autor zauważył, iż Taczanowski odnotował na swoim koncie oprócz kilku 
nierozstrzygniętych bojów, jedno spektakularne zwycięstwo i dwie porażki. Generał 
mimo, iż był wyszkolonym oficerem wojsk liniowych oraz posiadał doświadczenie 
wyniesione z Wiosny Ludów, nie sprawdził się w roli dowódcy partyzantki powstań-
czej. Na zakończenie dr A. Buława podkreślił, że generał Taczanowski zasłużył na 
krytyczną ocenę praktycznych umiejętności dowódczych, jednak nie wolno odmówić 
mu patriotyzmu i odwagi w boju.

Referat prof. dr hab. Rolanda Prejsa „Zakonnicy franciszkańscy w powstaniu stycz-
niowym ze szczególnym uwzględnieniem ziemi kaliskiej” zaprezentował dr Piotr Gołdyn. 
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Przedstawił najciekawsze wątki wykładu, dotyczące podziału klasztorów z uwzględnie-
niem ich zaangażowania w powstanie, od popierania idei poprzez rozpowszechnianie 
treści powstańczych oraz przygotowywanie i organizowanie żywności i broni, po 
uczestnictwo zakonników w bezpośrednich walkach. Duchowni często znajdowali się 
w oddziałach powstańczych troszcząc się przede wszystkim o podtrzymywanie ducha 
walki i niezłomnego patriotyzmu. Referat ojca Prejsa podkreśla bardzo różnorodny 
stosunek do powstania, od obojętnego po gorliwe uczestnictwo. Dowodzi, iż zakonnicy 
franciszkańscy nie pozostawali obojętni na sprawy walki o wolność narodu.

Prof. nadzw. dr hab. inż. Zdzisław Małecki w swoim wystąpieniu zatytułowanym 
„Ocalić od zapomnienia – emigracja uczestników powstania styczniowego 1863 r.  
i II wojny światowej z Ziemi Kaliskiej (wybrane postacie)” przybliżył słuchaczom kilka 
postaci, począwszy od powstańców, aż po bohaterów II wojny światowej. 

Kolejna prelegentka mgr Monika Sobczak-Waliś omówiła „Udział uczniów kaliskiej 
Wyższej Szkoły Realnej w powstaniu styczniowym”. Interesująco zaprezentowała swoje 
badania i opisała sytuację uczniów i szkół w tym okresie. Przybliżyła kilka sylwetek 
uczniów, którzy czynnie włączyli się w powstanie styczniowe. Byli to między innymi: 
Romuald Bębnowski, Władysław Brzeziński, Jan Maksymilian Choiński, Kacper 
Korycki, Tadeusz Pikulski, czy Kazimierz Walewski i Franciszek Zawadzki. Wielu z nich 
usuwano ze szkół za sam tylko udział w nabożeństwach i procesjach patriotycznych. 
W podsumowaniu autorka stwierdziła, iż trudno obliczyć liczbę uczniów, którzy brali 
udział w powstaniu, bowiem polegli oni często bezimiennie. 

W przedostatnim wystąpieniu opatowianka mgr Jadwiga Miluśka-Stasiak wróciła 
do postaci szczególnie dla niej bliskiej – opatowianina – Agatona Gillera. Prelegentka 
omówiła postać Gillera jako uczestnika powstania, kierując jednak swoją uwagę na jego 
działalność publicystyczną. Przytoczyła fragment odezwy A. Gillera pt: „Posłanie do 
wszystkich rodaków na ziemi polskiej”. Przedstawiła kilka czasopism, w które duży 
wkład wniósł Giller. Były nimi między innymi „Ruch”, „Strażnica”, „Wiadomości z Pola 
Bitwy”, dziennik „Ojczyzna”. Agaton Giller uważany jest za jednego z pierwszych 
historiografów powstania styczniowego. Jego prace publicystyczne stanowią cenne 
źródło wiedzy dla współczesnych badaczy powstania.

Sesję naukową zakończyło wystąpienie mgr Ewy Obały, która przywołała wyda-
rzenia upamiętniające wybuch powstania oraz jego bohaterów w oparciu o informacje 
zawarte w „Echu Kaliskim Ilustrowanym”, dzienniku polityczno-społeczno-gospo-
darczym pod redakcją Józefa Pietrzyckiego. Autorka referatu udowadniała, iż pamięć 
o zrywie powstańczym z pokolenia na pokolenie pieczołowicie pielęgnowano. Przywo-
łała konkretne przykłady wydarzeń upamiętniających powstanie, odnalezione na łamach 
„Echa....”. Szczególną uwagę zwróciła na opisywane w gazecie obchody 75. rocznicy 
powstania styczniowego w Kaliszu, w styczniu 1938 roku. Prelegentka na podstawie 
analizy artykułów dowodziła, iż obchodami rocznicy żyło całe miasto. Ponadto przed-
stawiła krótkie życiorysy kilku weteranów powstania, którzy zostali opisani w „Echu 
Kaliskim Ilustrowanym”. Byli to między innymi: Józef Półrolniczak, Władysław Otocki 
oraz Ludomir Choynowski. 
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Kończąc obrady prof. dr hab. Krzysztof Walczak jeszcze raz podkreślił za swoimi 
przedmówcami, iż owe czasy zrywów powstańczych zasługują na szczególną pamięć. 
To one stworzyły warunki do odrodzenia się zniewolonej ojczyzny oraz życia tu i teraz 
w wolnej Polsce. To zawdzięczamy tym ludziom.

Aldona Zimna 
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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „ŻYCIE PRYWATNE POLAKÓW  
W XIX WIEKU. PORTRET KOBIECY – POLKI W REALIACH XIX WIEKU” 

Olsztyn, 24-25 marca 2014 r.

W dniach 24-25 marca 2014 roku w Olsztynie odbyła się konferencja poświęcona 
kobietom – Polkom żyjącym w realiach XIX wieku. Celem konferencji było zapre-
zentowanie dziewiętnastowiecznej rzeczywistości z perspektywy kobiety i jej roli 
w kształtowaniu obrazu ówczesnych realiów. Ukazanie bogactwa ukrytego w codzien-
ności przeżywanej i doświadczanej przez kobiety, niekiedy tak odległej od przewodnich 
wątków dziejowych. II Sesję Naukową zorganizował Instytut Historii i Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Zakład 
Europy Wschodniej we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego. 
Konferencja odbyła w budynku Wydziału Humanistycznego na terenie Kortowa ucho-
dzącego za najpiękniejszy kampus uniwersytecki w Polsce.

Konferencja była II Sesją Naukową dotyczącą życia prywatnego Polaków w XIX 
wieku. Pierwsza sesja zgromadziła 30 uczestników. II sesja cieszyła się wielkim 
powodzeniem. Zgłosiło się 71 prelegentów, w tym płeć silną reprezentowało 
jedenastu mężczyzn. Oficjalnego otwarcia konferencji w foyer Auli Teatralnej dokonał 
dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM. Licznie 
zaproszonych gości, pomimo niesprzyjającej aury, powitał też zastępca dyrektora 
Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego prof. Jarosław Kita oraz dyrektor Instytut 
Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie – ks. prof. dr hab. Andrzej 
Kopiczko. W imieniu organizatorów również głos zabrała dr Maria Korybut-Marciniak 
zachęcając zebranych do zwiedzania wystawy Krystyny Sól „Świat kobiety-kobiety 
świata”. Artystka zaprezentowała dzieła pochodzące z większego cyklu pt. „Kobiety 
Orientu”.

Panele dyskusyjne II sesji naukowej składały się na pięć sekcji i trwały dwa dni. 
Pierwszego dnia odbyły się obrady plenarne. Przybyłych do Auli Teatralnej Wydziału 
Humanistycznego powitał ks. Prof. A. Kopiczko, który pełnił obowiązki przewodni-
czącego sesji plenarnej. W ramach tej sesji wygłoszono sześć referatów. Jako pierwszy 
z wykładem nt. Wypoczynek „u wód”. Kobiety z ziem polskich w dziewiętnastowiecznych 
kurortach wystąpił prof. dr hab. Tadeusz Stegner z Gdańska. W referacie zatytułowanym 
Szatan [...] nawet przez brzydką niewiastę potrafi usidlić kapłana dr hab. Krzysztof 
Lewalski, prof. UG przybliżył kobiety z perspektywy pasterzy dusz (XIX i XX w.). Obraz 
życia wileńskich „tolerantek” na podstawie dokumentów policyjno-lekarskich z drugiej 
połowy XIX wieku omówiła dr Iwona Janicka z Gdańska. Reprezentantka stolicy  
– dr Małgorzata Sokołowicz - zaprezentowała postać Delfiny Potockiej jako pięknej Polki 
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na emigracji. Kolejny referat dr Niny Kapuścińskiej-Kmiecik z Łodzi dotyczył życia 
wdowy w kręgu ziemiańskim w XIX wieku. Jako ostatnia w części plenarnej wystą-
piła mgr Agnieszka Weseli z Warszawy, która przedstawiła modele bliskich związków 
między kobietami na ziemiach polskich od połowy XIX wieku do I wojny światowej 
wyróżniając m.in. przyjaciółki, siostry w działaniu, skandalistki. Po przerwie kawowej 
dalsza część II sesji naukowej prowadzona była w dwóch panelach. 

Panel A zatytułowany „Prywatność kobiety aktywnej” odbywał się w Auli Teatralnej 
i cieszył się również zainteresowaniem przybyłych w charakterze słuchaczy studen-
tów. Panel A podzielono na trzy sesje, gdyż zgłosiło się 19 prelegentów. W pierwszej 
sesji panelu A obradom przewodniczyła dr Marta Zbrzeźniak. Wysłuchano dziewię-
ciu referatów. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Jarosław Kita, przedstawił 
kobiecy sposób postrzegania świata polityki i polityków w I połowie XIX wieku na 
przykładzie żon wybranych polityków: Andrzeja Zamoyskiego oraz Aleksandra Wielo-
polskiego. Jako druga głos zabrała dr hab. Marta Sikorska-Kowalska, również z Łodzi. 
W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na postać Aleksandry Piłsudskiej – feministki 
w cieniu wielkiego męża. Natomiast Natalię Kicką jako pionierkę polskiej archeologii 
scharakteryzowała dr Katarzyna Ryszewska z Kielc. W dalszej części zgromadzeni 
wysłuchali referatu mgr inż. Anny Szendi z Wrocławia zatytułowanego Ogrody Izabeli 
z Flemingów Czartoryskiej jako odzwierciedlenie ewolucji jej artystycznych aspiracji 
i poglądów politycznych. Kobiety – wizażystki, to myśl przewodnia wystąpienia mgr 
Katarzyny Burzyńskiej (Warszawa). Z kolei mgr Daria Domarańczyk (Łódź) przedsta-
wiła wkład Polek w rozwój myśli psychologicznej w XIX wieku. Problematykę udziału 
kobiet w organizacji ochronek w świetle zachowanej korespondencji błogosławionego 
Edmunda Bojanowskiego omówił dr hab. Piotr Gołdyn (Kaliskie Towarzystwo Przyja-
ciół Nauk). Jako ostatnia w tej części panelu głos zabrała dr Maria Korybut-Marciniak 
(Olsztyn), która ukazała motywacje, działania, postawy wileńskich dam dobroczynnych 
w I połowie XIX wieku.

W drugiej części panelu A wygłoszone zostały cztery referaty. Mgr Joanna Jaśkiewicz 
z Łodzi przedstawiła na przykładzie Anny Bilińskiej-Bohdanowicz kobiecą drogę do 
sukcesu w końcu XIX w. Po raz kolejny pojawiła się obok Zofii Stryjeńskiej, postać 
Anny Bilińskiej- Bohdanowicz, w referacie mgr Magdaleny Winograd (Białystok) pt. 
„Czarno na białym”, czyli życie prywatne niekonwencjonalnych Polek. Studiowanie 
kobiet na Uniwersytecie Jagiellońskim, poczynając od Nawojki a kończąc na Stefanii 
Tatarównie omówiła mgr Anna Smywińska-Pohl z miasta Kraka. Studium życia gali-
cyjskiej nauczycielki – Antoniny Machaczyńskiej żyjącej w latach 1837-1919 ukazała 
mgr Bożena Wolano z Rzeszowa.

Trzecią część sesji w panelu A otworzył referat mgr Magdaleny Patatyn z Warszawy 
zatytułowany Działalność społeczna, religijna i kulturowa księżnej Konstancji z Zamoy-
skich Sanguszkowej (1864-1946) w świetle literatury i zachowanych dokumentów . 
Portret Italii, jej kultury i mieszkańców na przykładzie polskich peregrynantek we 
Włoszech w latach 1815-1848 scharakteryzowała dr Marta Zbrzeźniak z Olsztyna. 
Ostatnim referatem w części panelu A było wystąpienie mgr Justyny Żak z Warszawy. 

Maria Radziszewska – Ogólnopolska konferencja „Życie prywatne Polaków w XIX w. Portret kobiecy ...”
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Prelegentka przedstawiła kobiety z żyrardowskiej fabryki jako bohaterki wielkiego 
strajku z 1883 roku.

Równocześnie toczyły się obrady w panelu B w Auli 37 Wydziału Humanistycznego. 
Panel ten podzielono na dwie odrębne sesje. W pierwszej sesji pt. „Prywatność patriotki” 
zaprezentowano 6 referatów. Sesję tę rozpoczął wykład pt. Matki- Polki a zaborca. Rosja-
nie we dworach kresowych po powstaniu styczniowym dra hab. Romana Jurkowskiego, 
prof. UWM. Następnie głos zabrała dr Kamila Kłudkiewicz (Poznań), która omówiła 
aktywność kolekcjonerską Izabelli z Czartoryskich hr. Działyńskiej w drugiej połowie 
XIX wieku. Dr Jolanta Załęczny z Warszawy ukazała kobiety uczestniczki, obserwatorki 
i spadkobierczynie powstania styczniowego. Konterfekt Polek-patriotek oczyma Barbary 
Wachowicz to tytuł wystąpienia mgr Joanny Drozd (Gdańsk). W kolejnym referacie 
autorki Sylwia Skiendziul i Katarzyna Zaremba z UWM w Olsztynie zwróciły uwagę 
na Emilię Szczaniecką jako wielkopolską patriotkę i działaczkę polityczną. Ostatnim 
referatem w sesji „Prywatność patriotki” było wystąpienie mgr Anny Radzewicz-Bork 
z Gdańska. Prelegentka podjęła się feministycznej próby oczytania wybranych utworów 
Adama Mickiewicza. 

Po przewie w panelu A otwarto drugą sesję zatytułowaną „Kobiety w świe-
tle prasy”. Dr Barbara Krysztopa-Czupryńska pełniła funkcję przewodniczącej 
obrad. Tę część rozpoczęto wykładem dr Barbary Kalinowskiej-Witek (Lublin) nt. 
Redaktorki i publicystki wiodących czasopism kobiecych – ich rola w kształtowaniu 
wizerunku i stylu życia kobiet polskich II połowy XIX wieku. Kształtowanie postaw 
kobiet polskich w okresie przedlistopadowym na przykładzie pisma „Pamiętnik dla 
Płci Pięknej” omówiła dr Barbara Krysztopa-Czupryńska. Mgr Dominika Sobo-
lewska-Gola z Warszawy swój referat poświęciła aktywizacji zawodowej kobiet 
w XIX-wiecznej prasie kobiecej. Kolejna z prelegentek mgr Anna Gawryszczak 
(Łódź) na przykładzie regionalnej prasy piotrkowskiej z lat 1867-1914 przedstawiła 
obraz kobiety w małym mieście. Res severa est verum gaudium– kwestie kobiece 
na łamach piotrkowskiego „Tygodnia” w latach 1880-1905: tematyka i recepcja to 
tytuł referatu mgr Mariusza Furmana z Krakowa. Natomiast mgr Lidia Ciborowska 
(Białystok) zaprezentowała kobiety jako filantropki i matki-Polki na łamach „Biesiady 
Literackiej” (1913-1914).

W pierwszym dniu konferencji, na zakończenie panelu A wystąpili uczestnicy 
z Bydgoszczy, Olsztyna, Łodzi i Warszawy. Dr Monika Nawrot-Borowska podjęła 
próbę odpowiedzi na pytanie Jak dbać o zdrowie swoje i rodziny? Źródłem poszukiwań 
stał się „Dwutygodnik dla Kobiet” (1880-1885), zwłaszcza jego działy poświęcone 
poradnictwu dla kobiet z zakresu higieny. Studentka Julita Chmielewska na łamach 
polskiej prasy kobiecej w XIX wieku ukazała płeć piękną, płeć silną. Z kolei dokto-
rantka mgr Sylwana Borszyńska wystąpiła z referatem zatytułowanym Niebezpieczeń-
stwa czyhające na kobiety w wielkoprzemysłowej Łodzi na początku XX wieku. Przed 
dyskusją końcową głos zabrał dr Piotr Pomianowski, który zaprezentował sylwetki 
kobiet przed sądami Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego opierając się na 
kazusach rozwodowych.
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W drugim dniu konferencji w Auli 37 Wydziału Humanistycznego kontynuowano 
panel A. Tym razem sekcja nosiła tytuł „Portrety literackie” a przewodniczyła dr Magda-
lena Dziugiel-Łaguna. Głos zabrało siedmiu prelegentów. Jako pierwsza wystąpiła mgr 
Anna Janicka (Warszawa), która scharakteryzowała postać kurtyzany w literaturze 
polskiej XIX wieku. Mgr Agnieszka Kosmecka z Poznania w referacie pt. Nerwice 
i histerie, czyli wszystkie książki Heleny skupiła się na portrecie kobiety z powieści 
Gabrieli Zapolskiej „Findesiecleistka”. Również wspomniana powieść posłużyła jako 
przykład mgr Karolinie Karpińskiej (Poznań), prezentującej wizerunki kobiet z końca 
XIX wieku. Prelegentka ze Szczecina Ewa Iglewska podjęła próbę ukazania niepokojów 
egzystencjalnych Marii Komornickiej vel. Piotra Odmieńca Własta. Z kolei dr Wojciech 
Gruchała (Krosno), przedstawił referat pt. Mańka Kalosz wiodąca lud Warszawy na 
barykady. Następnie wystąpiła mgr Agnieszka Tys (Warszawa), która poddała krytyce 
konserwatyzm katolicki w twórczości i postawie Stefanii Sempołowskiej (1869-1944). 
Na zakończenie tej części sesji głos zabrała mgr Beata Sadowska z Gdańska. Prelegentka 
zwróciła uwagę na samotność, żałobę i umieranie w życiu i wybranych utworach Elizy 
Orzeszkowej. 

W drugiej części sekcji referowało sześć osób z ośrodków naukowych w Łodzi, 
Poznaniu, Gdańsku, Toruniu i Lublinie. Jako pierwsza referat wygłosiła mgr Aleksandra 
Rybka, która omówiła portrety kobiet w twórczości literackiej Aleksandra Świętochow-
skiego wyszczególniając biedną Żydówkę, nieszczęśliwą piękność, bezwzględną żonę, 
wyzwoloną indywidualistkę. Życie i portrety literackie Ewy Henrietty Ankwicz oraz 
Delfiny Potockiej scharakteryzowała mgr Katarzyna Fedorowicz. Natomiast odbiór 
społeczny kobiet z wykształceniem w powieściach Emmy Jeleńskiej z Dmochowskich 
to problematyka opracowana przez mgr Elwirę Kamolę. Głos w sprawie wizerunku 
kobiet w karykaturach Cypriana Kamila Norwida zabrała mgr Izabela Piskorska. Mgr 
Karolina Mazur wygłosiła referat pt. Kałuża jako symbol małżeństwa z rozsądku. Histo-
ria Olimpii, bohaterki powieści J. I. Kraszewskiego „Serce i ręka”. Natomiast dr Beata 
Garlej opierając się na powieści „Emancypantki” Bolesława Prusa zaprezentowała postać 
Magdaleny Brzeskiej jako bohaterki uwięzionej w labiryncie plotki. 

Również w drugim dniu konferencji w Auli Dietrichów obradował Panel B, który 
zatytułowano „W kręgu rodzinnym”. Części przedpołudniowej panelu przewodniczyła 
dr hab. Marta Sikorska-Kowalska, wygłoszono 5 referatów. Mgr Weronika Kocela (Kato-
wice) omówiła problematykę ciąży, opieki okołoporodowej, macierzyństwa w świetle 
wybranych dziewiętnastowiecznych poradników medycznych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem poradnika pt. „Rady dla matek”. Edukację kobiet w domach rekolekcyjnych dla 
dziewcząt i pań diecezji warmińskiej w II połowie XIX wieku zaprezentowała dr Kinga 
Lisowska z UWM w Olsztynie. Prelegentka z Lublina, mgr Justyna Kowalik zwróciła 
uwagę na kwestię nieudanych małżeństw w I połowie XIX wieku w świetle pamiętni-
ków. Z dużym zainteresowaniem spotkał się referat mgr Marty Kłak-Ambrożkiewicz 
z Krakowa poświęcony Teodorze z Giebułtowskich Matejkowej. Autorka przybliżyła 
postać Teodory jako żony, matki, muzy, artystki. Mgr Aldona Jankowska (Łódź) 
zaprezentował referat pt. Być dobrą chrześcijanką, posłuszną córką, wierną małżonką 

Maria Radziszewska – Ogólnopolska konferencja „Życie prywatne Polaków w XIX w. Portret kobiecy ...”
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i roztropną kobietą, czyli kilka słów o celach i drogach edukacyjno-wychowawczych 
dziewiętnastowiecznych niewiast polskich. Jako ostatnia w tej części panelu głos zabrała 
mgr Malwina Mazan-Jakubowska z Olsztyna, która ukazała siostry Białłozorówny - 
Paulinę Kończynę i Zofię Romerową - na tle kresowej rodziny ziemiańskiej. 

Po przerwie kontynuowano obrady w sesji zatytułowanej „W kręgu rodzinnym”, 
której przewodniczyła dr Maria Korybut-Marciniak. Przybyli na aulę wysłuchali sześciu 
referatów. Sesję otworzył referat mgra Mateusza Klemperta (Olsztyn) prezentujący 
kobiety ze zdjęć Stanisława Kazimierza Kossakowskiego. Reprezentantka UWM 
w Olsztynie mgr Marcelina Knop przybliżyła zagadnienie wychowania dziewcząt 
w świetle XIX-wiecznej koncepcji pedagogicznej bł. Marceliny Darowskiej. W dalszej 
części referowali studenci z Torunia i Olsztyna. Maciej Grabski na przykładzie losów 
Zofii Kirkor-Kiedroniowej-Grabskiej omówił edukację kobiety z rodziny ziemiańskiej. 
Roksana Ligocka przedstawiła aspekty życia kobiety w karykaturze polskiej przełomu 
XIX i XX wieku. Prelegentki Grażyna Czerniak i Jolanta Kowalik ukazały postać 
ziemianki kresowej Anny Oskierczanki w świetle jej pamiętników. Ostatni referat na 
konferencji wygłosiła Joanna Kuniegilis. Autorka opierając się na relacjach Zofii Aldony 
Woźnickiej opisała dzieciństwo jej siostry – Wandy Wasilewskiej. 

Na zakończenie sesji wywiązała się ożywiona dyskusja, w której głos zabrał m.in. 
dr hab . J. Kita, prof. UŁ, dr hab. P. Gołdyn, dr hab. Roman Jurkowski, prof. UWM. 
Sugestie prof. Kity sprowadzały się do cennych wskazówek jak przygotować referat 
do mającej być pokłosiem konferencji – publikacji. Ostatecznie dyskusja stała się 
podsumowaniem i zakończeniem konferencji. 

II Sesji Naukowej towarzyszyła wystawa obrazująca portrety znanych i niezna-
nych kobiet z XIX wieku. Wystawę przygotowało Studenckie Naukowe Koło Historii 
Średniowiecznej i Nowożytnej Polski oraz Koło Naukowe Doktorantów Historyków 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Maria Radziszewska
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KONFERENCJA NAUKOWA „SŁAWOMIR CZERWIŃSKI 
I WYCHOWANIE PAŃSTWOWE” 

Kalisz, 14-15 kwietnia 2014 r

W dniach 14-15 kwietnia 2014 r. miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa 
poświęcona Sławomirowi Czerwińskiemu – uczniowi kaliskiego Gimnazjum Klasycz-
nego, organizatorowi strajku szkolnego w 1905 r. i ministrowi wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego. Sympozjum Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe 
zorganizowane zostało przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, kaliski Wydział 
Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Książnicę 
Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Otwarcia odbywającej się w gmachu 
uniwersyteckim przy ul. Nowy Świat w Kaliszu konferencji, dokonali prodziekan  
ds. działalności naukowej i artystycznej WPA UAM, prof. Monika Kostrzewa oraz 
prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, prof. Krzysztof Walczak.

Rozpoczęcie obrad poprzedziło uroczyste wręczenie dyplomu członka honorowego 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk profesorowi Dzierżymirowi Jankowskiemu, 
wybitnemu historykowi i pedagogowi związanemu z Kaliszem. Działalność naukową 
pana profesora przedstawiła wiceprezes towarzystwa, prof. Ewa Andrysiak. Dzierży-
mir Jankowski przez wiele lat był profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
– Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, pełnił także funkcję kierownika 
Zakładu Pedagogiki. Autor wielu monografii, podręczników, prac zbiorowych oraz 
ponad 160 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Uhonorowany licznymi 
odznaczeniami – Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP, Honorową Odznaką  
M. Poznania. Wieloletni członek KTPN. Po wręczeniu dyplomu członka honorowego, 
profesor wygłosił krótkie przemówienie, w którym podziękował za wyróżnienie oraz 
wyraził zaszczyt przynależenia do „tak zacnego grona pięknych umysłów”.

Pierwszym referentem obrad był prof. Krzysztof Walczak, który przedstawił referat 
Kalisz Sławomira Czerwińskiego. Instytucje, ludzie, wydarzenia. Wystąpienie stano-
wiło wprowadzenie w historyczne tło epoki. Referent scharakteryzował czas przełomu 
XIX i XX wieku w Kaliszu i przybliżył związki Sławomira Czerwińskiego z miastem, 
poruszając wątek nauki Czerwińskiego w Męskim Gimnazjum Klasycznym, udział 
w strajku szkolnym, a także późniejszych powrotów do Kalisza, jako minister wyznań 
religijnych i oświecenia publicznego.

Kolejna prelegentka, dr Joanna Król reprezentująca Uniwersytet Szczeciński, 
wygłosiła referat pt. Kontrowersje wokół ideału wychowania państwowego Sławo-
mira Czerwińskiego (1885-1931). Wśród owych kontrowersji dr Król zwróciła uwagę 
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m.in. na zarzuty wobec ministra Czerwińskiego o upolitycznianie edukacji w związku 
z głoszeniem przez niego wtórności wszelkich problemów wobec interesu państwa, 
a także jego inspiracji marszałkiem Józefem Piłsudskim.

Po krótkiej przerwie uczestnicy konferencji wysłuchali referatu dr. Jarosława Durki, 
Ks. Bronisław Żongołłowicz, jako wiceminister oświaty w latach 1930-1931, prezentu-
jącego sylwetkę współpracownika Sławomira Czerwińskiego w ministerstwie.

Prof. Ewa Andrysiak wystąpiła z referatem Książka w życiu Sławomira Czerwiń-
skiego. W swoim wystąpieniu prelegentka zwróciła uwagę na to, jak dużą rolę w życiu 
Czerwińskiego odgrywały książki. Minister oświaty w swoich przemówieniach wielo-
krotnie powoływał się na słowa pisarzy. Miał udział w sprowadzeniu do Polski Psałterza 
floriańskiego. Uczestniczył także w pracach komisji do oceny książek dla dzieci. 

Ostatnim wystąpieniem pierwszego dnia konferencji była prelekcja dr. hab. Piotra 
Gołdyna pt. Kontrowersje wokół śmierci i pogrzebu Sławomira Czerwińskiego. Prelegent 
nakreślił obraz niejasności, jakie narosły po śmierci ministra Czerwińskiego, w związku 
ze zmianą przez niego wyznania z rzymsko-katolickiego na ewangelickie kilka lat przed 
śmiercią i powrotem na łono kościoła katolickiego na łożu śmierci.

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji był spacer po „Kaliszu Sławomira 
Czerwińskiego”, który wzbudził szczególne zainteresowanie przyjezdnych uczestników 
konferencji.

Drugi dzień sympozjum rozpoczął się wystąpieniem dr. hab. Elżbiety Magiery 
z Uniwersytetu Szczecińskiego, pt. Organizacja wychowania państwowego w szkol-
nictwie powszechnym okresu międzywojennego (w latach 1932-1939). Prelegentka 
szeroko nakreśliła sposoby realizacji wychowania państwowego w szkołach, zwracając 
szczególną uwagę na rolę organizacji szkolnych.

Kolejny referat, Czasopisma pedagogiczne i oświatowe o wychowaniu państwowym 
w okresie II Rzeczypospolitej dr Teresy Gumuły z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, z powodu nieobecności autorki, odczytała dr Bogumiła Celer. W referacie 
zaprezentowano przegląd zagadnień związanych z wychowaniem państwowym, porusza-
nych na łamach takich czasopism jak „Oświata i Wychowanie”, „Zrąb”, „Muzeum”.

Dr Urszula Wróblewska (Uniwersytet w Białymstoku) wystąpiła z referatem Wycho-
wanie państwowe wśród mniejszości narodowych na przykładzie Tatarów i Karaimów, 
w którym przedstawiła dwie najlepiej wpisujące się w ówczesną politykę etniczną 
państwa polskiego, grupy etniczno-wyznaniowe. Zgodnie z założeniami ministra 
Czerwińskiego bowiem, każdy obywatel niezależnie od pochodzenia, powinien mieć 
wkład w budowanie państwa.

Kolejna referentka, mgr Agnieszka Tys z Uniwersytetu Warszawskiego, zaprezento-
wała referat pt. Stanowisko Stefanii Sempołowskiej (1869-1944) wobec idei wychowania 
państwowego w II Rzeczypospolitej. Prelegentka przedstawiła sylwetkę Sempołowskiej, 
nauczycielki i działaczki oświatowej oraz jej stosunek do polityki rządu, której zarzucała 
brak równouprawnienia w stosunku do mniejszości narodowych.

Ostatnim wystąpieniem konferencji był referat dr Katarzyny Grysińskiej-Jarmuły 
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) pt. Czy Polaków można było 



213

skutecznie zgermanizować i zrobić z nich przykładnych obywateli Państwa Pruskiego? 
Uwagi na temat założeń zawartych w memoriałach hrabiego Bogdana Hutten-Czap-
skiego, w którym autorka przeanalizowała poglądy bohatera na kwestie związane 
z polityką pruską wobec Polaków.

Obrady zostały zakończone interesującą dyskusją, podczas której uczestnicy konfe-
rencji doszli do wniosku, że z perspektywy pedagogicznej, międzywojnie jest okresem 
wciąż nie do końca zbadanym. Organizatorzy spotkania poinformowali także, że władze 
KTPN podjęły starania o ogłoszenie roku 2015, rokiem Sławomira Czerwińskiego.

Anna Wojtynka

Anna Wojtynka – Konferencja naukowa „Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe”
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KONFERENCJA NAUKOWA „ZAKONY I ZGROMADZENIA ZAKONNE 
NA ZIEMI KOLSKIEJ – ICH DZIEJE, ROLA I ZNACZENIE” 

Koło, 6 maja 2014 r.

W dniu 6 maja 2014 roku w kolskim klasztorze Ojców Bernardynów odbyła się 
sesja popularnonaukowa pt. „Zakony i zgromadzenia zakonne na Ziemi Kolskiej – ich 
dzieje, rola i znaczenie” zorganizowana przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 
przy współpracy z: Zakonem Braci Mniejszych OFM, Starostwem Kolskim, Urzędem 
Miejskim w Kole oraz Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Kole. 

Zebranych w kościele klasztornym uczestników i prelegentów m.in. członków 
Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą powitał Sekretarz Miasta Koła  
– Tomasz Nuszkiewicz. Następnie Urszula Pękacz – Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Kole, w towarzystwie Wieńczysława Oblizajka – Starosty Kolskiego, dra Krzysztofa 
Witkowskiego – dyrektora Muzeum Technik Ceramicznych oraz Aleksandry Kowalskiej 
– dyrektorki Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, dokonała otwarcia 
sesji naukowej.

Starosta Kolski na wstępie podkreślił fakt, iż obecna konferencja jest jednym 
z wielu organizowanych w ostatnim czasie na ziemi kolskiej spotkań mających za cel 
propagowanie lokalnego dziedzictwa historycznego wśród mieszkańców. Aktualnie 
w powiecie funkcjonują dwa klasztory – w Brdowie i Kole, w przeszłości był jeszcze 
trzeci – w Kłodawie. Miejsca te były ostoją patriotyzmu.

Jako pierwszy głos zabrał ojciec prof. dr hab. Janusz Zbudniewek OSPPE. W swym 
referacie pt. „Z przeszłości paulinów w Brdowie w latach 1436-1864” zwrócił uwagę 
na obszerność tematyki w nim poruszonej. Zaakcentował szczególną rolę inicjatorów 
sprowadzenia zakonu paulinów na Ziemię Brdowską – fundatora Krystyna z Koziegłów 
herbu Lis, biskupa kujawskiego Władysława Oporowskiego. W Brdowie zaczęło się 
rozwijać szkolnictwo elementarne, kult maryjny. Klasztor stał się schronieniem dla 
powstańców z 1863 roku.

Dr hab. Piotr Gołdyn w referacie pt. „Działalność Sióstr Małych Misjonarek 
Miłosierdzia (orionistek) w Kole” przedstawił pokrótce historię tego zgromadzenia 
zakonnego i jego działalność na terenie Koła. Za rok obchodzony będzie jubileusz 
50-lecia przybycia sióstr do Koła oraz 100-lecie założenia zakonu. Pierwotnie siostry 
katechizowały przy kolskiej farze oraz przy kaplicy na Bliznej w trudnych warunkach. 
W zamian za opiekę nad ludźmi otrzymały w zapisach notarialnych nieruchomości, 
dzięki czemu pod koniec 1986 roku ruszyły prace przy budowie domu pomocy społecz-
nej. Dom został oddany do użytku w 1993 roku przy ulicy Blizna.

Konferencja jest próbą analizy obszernej tematyki, stąd pominięte zostały wątki 
niektórych zgromadzeń zakonnych działających na ziemi kolskiej m.in. sióstr euchary-
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stek z Dąbia nad Nerem, sercanek z Osieka Wielkiego, albertynek działających w Kole, 
czy felicjanek z Umienia.

Dr Krzysztof Witkowski w prezentacji multimedialnej pt. „Spisy zmarłych ojców 
i braci kolskiego klasztoru bernardynów jako źródło do poznania jego struktury 
wewnętrznej w okresie do 1795 roku” zwrócił uwagę na walory poznawcze nekrolo-
gów zmarłych zakonników na przykładzie kolskiego klasztoru. Archiwalia te mogą 
być pomocne w badaniu struktury wewnętrznej zakonu np. w Kole proporcja braci do 
ojców zakonnych przedstawiała się odpowiednio 65% do 35%. Ponadto można było 
dokonać analizy przyczyn zgonów np. zakazy, utonięcia. Na ich podstawie możliwe jest 
również ukazanie funkcji poszczególnych zakonników oraz zapoznanie się ze strukturą 
wiekową po przydomkach braci bądź ojców np. „starzec”, „staruszek” itp. 

Siostra dr Laurencja – Marianna Jędrzejczak ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej 
Pracy od Niepokalanej Maryi (ZSNM) nakreśliła historię i działalność tego zgroma-
dzenia żeńskiego na terenie Babiaka i Kłodawy. Zakon rozpoczął swą działalność we 
Włocławku w początkach XX wieku. Opiekunem był m.in. Sługa Boży ksiądz bp 
Wojciech Owczarek. W Babiaku cztery siostry rozpoczęły pracę w dniu 20 lipca 1954 
roku w skromnych warunkach, od pomocy w zakrystii, elementarnej pomocy chorym 
oraz opieki nad biednymi. Od 1990 roku katechizują w szkole m.in. organizują konkursy, 
opiekują się chórem parafialnym. Dom zakonny w Kłodawie powstał w listopadzie 
1945 roku przy ulicy Przedeckiej (cztery siostry). Siostry zorganizowały kuchnię dla 
biednych oraz przedszkole i świetlice dla dzieci. Po 1949 roku władze komunistyczne 
zmusiły zgromadzenie do zamknięcia kuchni i przedszkola. Zaczęło ono wówczas 
opiekować się chorymi i pomagać w prowadzeniu parafii. Darowizną z 1958 roku 
otrzymało murowany dom oraz ogród owocowy. W 1975 roku powstał nowy dom 
zakonny z kaplicą dla sióstr. Zakonnice katechizowały także dzieci, a obecnie posługują 
w zakrystii kościoła (trzy siostry).

Ojciec dr Aleksander Krzysztof Sitnik OFM nakreślił działalność religijną, kultu-
ralną i patriotyczną bernardynów w Kole nad Wartą od drugiej połowy XV wieku do 
chwili obecnej, począwszy od 1466 roku i fundacji kasztelana Jana Hińczy z Rogowa. 
Już od założenia klasztoru w Kole śpiewano tam pieśni religijne w języku polskim, 
odbywały się manifestacje religijne, adoracje dzieciątka Jezus, powstawały ozdobne 
Groby Pańskie. W klasztorze angażowali się świeccy (trzeci zakon). W 1669 roku 
szlachta z Koła ofiarowała do klasztoru obraz Matki Boskiej – cudami słynący (spalił się 
podczas II wojny światowej). Przy klasztorze w Kole w I połowie XIX wieku funkcjo-
nowała szkoła elementarna. Pomocą w pracy kaznodziejskiej służyła biblioteka zakonu. 
W latach 1863-64 naturalnymi sprzymierzeńcami dla powstańców były klasztory na 
ziemi kolskiej. W bitwie pod Kołem w dniu 6 maja 1863 roku klasztor pełnił funkcję 
lazaretu. Bohaterską postawą wsławił się gwardian Walenty Tercjak. Zaborca zemścił 
się na społeczności zakonnej. Mimo, iż klasztor w Kole nie uległ kasacie, nie mógł 
w nim funkcjonować nowicjat. Ponadto klasztor musiał być domem dla zakonników 
z okolicznych zlikwidowanych konwentów. Podczas II wojny światowej zakonnicy 
organizowali pomoc charytatywną dla okolicznych mieszkańców. Niektórzy zostali 

Bartosz Kiełbasa – Konferencja naukowa „Zakony i zgromadzenia zakonne na ziemi kolskiej ...”
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aresztowani i wywiezieni do obozów koncentracyjnych m.in. do Dachau. Obecnie 
w klasztorze odbywają się msze św. za ojczyznę, zakonnicy znani są z gościnności – 
pielęgnują oni spuściznę i dziedzictwo kulturalne po swych poprzednikach.

Pracownik Muzeum Technik Ceramicznych w Kole – mgr Batłomiej Grzanka 
przedstawił losy fundacji klasztoru karmelitów w Kłodawie i jego uposażenie (referat pt. 
„Fundacja klasztoru karmelitów w Kłodawie i jego uposażenie w okresie staropolskim”). 
Zakonnicy – karmelici trzewiczkowi obecni byli w Kłodawie przez 250 lat (od 1623 roku 
do 1878 roku – wtedy to miejscowość opuściło dwóch ostatnich zakonników w związku 
z ukazem carskim). Źródłami do badań są zasoby archiwalne diecezji włocławskiej. 
Znana jest osoba fundatora Franciszka Krzykowskiego z Krzykos. Uczynił to z pobudek 
religijnych (dla ratowania duszy swojej). Klasztor zwiększał swe uposażenie, mimo że 
następcy Krzykowskiego nie chcieli na niego łożyć. 

Całość sesji uświetnił swym koncertem pieśni religijno-patriotycznych chór farny 
„Lutnia” im. Stanisława Moniuszki pod dyrekcją Jana Kordylewskiego. 

Bartosz Kiełbasa
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ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ CARLA GUSTAFA 
MANNERHEIMA W KALISZU

Kalisz jest miastem, w którym zaczynał swoją karierę wojskową, jako kornet 
w 15 Aleksandryjskim Pułku Dragonów, baron Carl Gustaf Emil von Mannerheim.  
Przyszły marszałek i prezydent Finlandii urodził się 4 czerwca 1867 w miejscowości 
Askainen (ówczesne Villnäs) w Wielkim Księstwie Finlandii należącym wówczas do 
Imperium Rosyjskiego, w arystokratycznej rodzinie hrabiego Carla Roberta Manner-
heima i jego żony Heleny von Julin. Uczęszczał do Szkoły Kadetów i studiował na 
Uniwersytecie Helsińskim. Od roku 1887 był słuchaczem Mikołajewskiej Szkoły 
Oficerskiej Kawalerii w Petersburgu. 

Służbę wojskową rozpoczął w Kaliszu w latach 1889-1890. Odnotował to w swoim 
pamiętniku: Tak więc rozpocząłem służbę jako kornet w 15 Aleksandryjskim Pułku 
Dragonów, w polskim mieście Kalisz, koło niemieckiej granicy. Na pamiątkę czasów, 
kiedy należał do huzarów, pułk nazywano wciąż „huzarami śmierci”; dosiadał karych 
koni. Mundur składał się z czarnego dolmanu ze srebrnymi guzami i galonami. Pocią-
gało to moją młodzieńczą wyobraźnię, toteż nie miałem nic przeciwko stacjonowaniu 
w Polsce, do której później zawsze chętnie wracałem. Im bliżej poznawałem Polaków, 
tym lepiej ich rozumiałem i lepiej się wśród nich czułem.

Z Kalisza Mannerheim został przeniesiony do Sankt Petersburga. Później służył 
w Azji Środkowej i na Dalekim Wschodzie. Uczestniczył w wojnie rosyjsko-japońskiej 
(1904–1905). W latach 1906–1908 był szefem Misji Wojskowej w Chinach. W 1909 
został przeniesiony do Mińska Mazowieckiego w Królestwie Polskim, gdzie objął 
dowództwo 13 Włodzimierskiego Pułku Ułanów, a dwa lata później został dowódcą 
Lejb-Gwardyjskiego Pułku Ułanów Jego Wysokości w Warszawie.

Brał udział w I wojnie światowej, został wyróżniony Krzyżem Świętego Jerzego 
i mianowany do stopnia generała-lejtnanta. Po wybuchu rewolucji październikowej Carl 
Gustaf Mannerheim wrócił do Finlandii, która walczyła o niepodległość i został naczel-
nym dowódcą wojsk fińskich. Od 1918 r. pełnił funkcję regenta Królestwa Finlandii. 
Po przegranych wyborach prezydenckich wycofał się z życia politycznego w 1919 r. 
Do działalności państwowej powrócił w 1931 r. Objął funkcję przewodniczącego Rady 
Obrony Państwa, którą piastował do 1939 r. W 1933 r. został mianowany marszałkiem 
polnym. Zreorganizował wówczas armię. Z jego inicjatywy zbudowano na Przesmyku 
Karelskim linię umocnień zwaną Linią Mannerheima.

W czasie II wojny światowej był naczelnym dowódcą armii fińskiej. W celu odzy-
skania ziem utraconych na rzecz Związku Radzieckiego w 1940 r. wszedł w sojusz 
z Niemcami, ale odmówił uczestnictwa wojsk fińskich w działaniach niemieckich 
przeciw Związkowi Radzieckiemu.
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W sierpniu 1944 został wybrany prezydentem Finlandii, podpisał zawieszenie broni 
z ZSRR i skierował wojska fińskie do walki z Niemcami. W celu umożliwienia ułoże-
nia stosunków powojennych z ZSRR i krajami zachodnimi ustąpił z urzędu w 1946 r. 
i osiadł w Szwajcarii.  Carl Gustaf Mannerheim zmarł w Lozannie w 1951 r. Został 
pochowany na cmentarzu Hietaniemi w Helsinkach.

Był żonaty z Rosjanką Anastazją Arapową, z którą miał dwie córki: Anastazję 
(1893–1977) i Zofię (1895–1963). Małżeństwo rozwiodło się w 1919 r. Jego wielką 
miłością była Polka, księżna Lubomirska.

W 2013 r. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Kaliszu wystąpiło do Ambasady 
Finlandii w Polsce z propozycją ufundowania tablicy pamiątkowej wybitnego Fina, 
uważanego w swoim kraju za największego fińskiego męża stanu. Sprawa ufundowania 
tablicy powróciła w 2014 r. i w ciągu miesiąca Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
przy pomocy Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przygotowała zarówno pamiąt-
kową tablicę, jak i uroczystość jej odsłonięcia.

Uroczystość odbyła się 6 czerwca 2014 r. w 125 rocznicę pobytu Mannerheima 
w Kaliszu w gmachu Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława 
Wojciechowskiego przy ul. Nowy Świat 4. W budynku tym mieściły się w czasach 
zaborów koszary 15 Aleksandryjskiego Pułku Dragonów. Mannerheim mieszkał praw-
dopodobnie w nieistniejącym już Hotelu Europejskim.

W odsłonięciu pamiątkowej tablicy wzięła udział delegacja fińska z ambasado-
rem Finlandii w Polsce Jari Vilĕnem na czele. Ambasadorowi towarzyszyła żona oraz 
były przewodniczący parlamentu fińskiego, minister handlu i przemysłu Ilkka Olavi 
Suominen, radca – minister ambasady Vesa Hakkinen oraz attaché wojskowy ambasady 
Finlandii Kimmo Tarvainen. 

Na uroczystość przybyli licznie kaliszanie, pracownicy naukowi i studenci Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Zebranych przywitał w auli prof. Czesława 
Glinkowskiego rektor PWSZ prof. zw. dr inż. Jan Chajda. Z postacią marszałka Carla 
Gustafa Mannerheima zapoznał zebranych prof. dr hab. Krzysztof Walczak, prezes 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. O fińskim bohaterze narodowym mówił 
także ambasador Finlandii w Polsce Jari Vilĕn. Następnie wszyscy przeszli do głów-
nego hallu na parterze budynku, gdzie na jednym z filarów umieszczono pamiątkową 
tablicę. Uczestnicy uroczystości otrzymali małe flagi fińskie, a Chór Kameralny 
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego pod dyrekcją Beaty Szymańskiej wykonał 
hymny Polski i Finlandii. Potem nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy, na której 
widnieje napis:

WiElKi PrZYjaciEl POlSKi
PREZYDENT
MARSZAŁEK FINLANDII
C. G. E. MAANNERHEIM
1867-1951
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W KALISZU ROZPOCZĄŁ
SWOJĄ KARIERĘ OFICERSKĄ
I TU STACJONOWAŁ W LATACH
1889-1890

Odsłonięcia dokonali: były przewodniczący parlamentu fińskiego Ilkka Olavi 
Suominen, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. zw. dr inż. Jan Chajda, 
ambasador Finlandii w Polsce Jari Vilĕn, prezydent Kalisza dr inż. Janusz Pęcherz oraz 
prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – prof. dr hab. Krzysztof Walczak. 
Następnie złożono kwiaty i ponownie wystąpił chór. Ambasador Jari Vilĕn podzięko-
wał władzom Kalisza i uczelni za możliwość upamiętnienia w Kaliszu największego 
fińskiego męża stanu. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy zostali zapro-
szeni przez prezydenta Kalisza dra inż. Janusza Pęcherza na lampkę wina i słodki poczę-
stunek, w czasie którego kontynuowane były rozmowy o kontaktach polsko-fińskich.

Tablica pamiątkowa umieszczona w hallu głównym Rektoratu Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Kaliszu będzie przypominała kaliszanom postać wybitnego fińskiego 
marszałka i męża stanu, którego przyjaźń z Polakami narodziła się w Kaliszu.

Jadwiga Miluśka-Stasiak

Jadwiga Miluśka-Stasiak – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Carla Gustafa Mannerheima w Kaliszu
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II OGÓLNOPOLSKIE FORUM BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH  
„KOLEKCJE W ZBIORACH BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH” 

Kraków, 12-13 czerwca 2014 r.

Po bardzo udanym I Ogólnopolskim Forum Bibliotek Pedagogicznych w Krako-
wie, podczas którego poruszono wiele ciekawych tematów, ukazując miejsce bibliotek 
pedagogicznych w zmieniającej się przestrzeni edukacji i informacji, przyszedł czas 
na ponowne spotkanie, które odbyło się 12-13 czerwca 2014 r., tym razem pod hasłem 
„Kolekcje w zbiorach bibliotek pedagogicznych”. Organizatorem II Forum była Peda-
gogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut 
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie; honorowy patronat nad konferencją objął Marsza-
łek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, a także Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich i Ośrodek Rozwoju Edukacji, zaś patronat medialny sprawowały „Lustro 
Bibliotek”, „Biblioteka w Szkole”, „Hejnał Oświatowy” oraz „Elektroniczna Biblio-
teka Pedagogiczna”. Forum skupiło ponad 70 uczestników z całej Polski, wygłoszono  
21 referatów, a podczas jego trwania można było zapoznać się z ofertą wydawnictw: 
Egis Media, EPIDEIXIS, Fraszka Edukacyjna, Wydawnictwo Edukacyjne, Wolters 
Kluwer i Difin oraz obejrzeć przygotowaną przez pracowników gościnnej biblioteki 
wystawę książek z dedykacjami autorów.

Obrady otworzyła Wanda Dudek, dyrektor PBW w Krakowie wraz z Michałem 
Rogożem dyrektorem IINiB UP witając przedstawicieli 34 bibliotek pedagogicznych 
z całego kraju, jak również przedstawicieli władz, ośrodków akademickich, stowa-
rzyszeń itp. Jako pierwszy głos zabrał dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia 
Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Dariusz Stryna, 
mówiąc o przygotowywanych projektach i działaniach na rzecz bibliotek pedagogicz-
nych, zmierzających w kierunku digitalizacji zbiorów, szkół cyfrowych i doskonalenia 
nauczycieli. Po tym wystąpieniu rozpoczęto obrady, które zostały podzielone na cztery 
panele, po dwa w każdym dniu i tak w panelu pierwszym przewodniczącym został  
dr hab. Andrzej Kaliszewski z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecz-
nej Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zaprosił do wypowiedzi prof. Uniwersy-
tetu Wrocławskiego i dyrektora Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu Krzysztofa 
Walczaka. 

Prof. Walczak wprowadził słuchaczy w tematykę konferencji omawiając ideę 
kolekcji w dziejach i współczesnej działalności polskich bibliotek pedagogicznych. Jak 
stwierdził, kolekcje w bibliotekach pedagogicznych tworzyły się zasadniczo poprzez 
starzenie się księgozbiorów; dopiero od niedawna formowane są także za przyczyną 
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wzbogacania zbiorów cennymi nabytkami. Inną formą historycznych zespołów 
bibliotecznych są kolekcje historyczne, jednoczące w sobie różne rodzaje materiałów 
bibliotecznych. We współczesnych bibliotekach można spotkać inne jeszcze rodzaje 
kolekcji, np. w formie cyfrowej. 

Kolejną referentką była dr Agnieszka Fluda-Krokos z Instytutu Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i współorganizatorka 
Forum, przedstawiając badawczą wartość kolekcji sprawozdań krakowskich gimnazjów, 
przechowywanych w zasobach PBW w Krakowie. W swoim wystąpieniu zaznaczyła, 
że w zbiorze tym liczącym ponad 300 dokumentów (i datowanym począwszy od roku 
1850 po lata współczesne) znaleźć można wiele cennych informacji, takich jak: dane 
liczbowe, wykazy osobowe, wykazy podręczników itp.

Następna prelegentka, prof. Uniwersytetu Łódzkiego i wicedyrektor Książnicy 
Pedagogicznej w Kaliszu Ewa Andrysiak, omówiła księgozbiory historyczne w zaso-
bach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego podkreślając znaczenie znaków 
proweniencyjnych. Do największych kolekcji biblioteka kaliska może zaliczyć księgo-
zbiór przejęty od Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale posiada ona też inne mniejsze 
zbiory, które są opracowane i wydane w katalogach takich jak: „Księgozbiór Gimna-
zjum im. A. Jagiellonki...”, „Księgozbiór Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie...”, 
„Księgozbiór Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego...”, „Dawne polskie podręczniki...”, 
czy oczekujący na ukazanie się katalog „Druki podziemne i emigracyjne...”. Ostatnia 
w tym panelu przemawiała Sylwia Czacharowska, dyrektor Warmińsko-Mazurskiej 
Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie i członek Krajowej Rady Bibliotecznej, przed-
stawiając coraz trudniejszą sytuację bibliotek pedagogicznych w Polsce i omawiając 
ich stan na podstawie przeprowadzonych badań. Jak zauważyła, podając przykłady 
z poszczególnych województw, działania restrukturyzacyjne powodują niekorzystne 
przekształcenia bibliotek pedagogicznych, ulegających marginalizacji, a nawet likwi-
dacji. Po tym ważnym wystąpieniu rozgorzała burzliwa dyskusja, która przeniosła się 
do kuluarów. 

Nad drugą częścią obrad czuwała dr hab. Maria Konopka z Rady Naukowej 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie udzielając, jako pierwszej głosu 
Marii Golly-Nowak z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. Referentka 
skupiła się na historycznych kolekcjach i zbiorach specjalnych znajdujących się w wyżej 
wymienionej placówce, charakteryzując ich zawartość i znaczenie. Kolejnym mówcą 
był dr Sławomir Iwasiów, reprezentujący Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli, który zmierzył się z problemem zbiorów biblioteki pedagogicznej wobec 
kryzysu prasy w Europie. Jak zauważył, załamanie rynku pracy w dziennikarstwie, 
zamykanie tytułów itp. można rozpoznać po zbiorach czasopism. Kryzys ten dotyczy 
również bibliotek, ponieważ coraz więcej czytelników przegląda zasoby internetowe 
zamiast sięgać po książkę czy prasę drukowaną. 

Justyna Chylak i Marcin Laskowski z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Łodzi omówili księgozbiór mroczeński i starodruki PBW im. T. Kotarbińskiego 
w Łodzi. Prelegenci dali przykłady najważniejszych ze 129 starodruków, które posiada 

Ewa Obała – II Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych „Kolekcej w zbiorach ...” 
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książnica, wydanych w latach 1519-1800 r., a do najcenniejszych z nich zaliczyli 
14 woluminów starodruków z kolekcji znanego bibliofila Feliksa Wężyka z Mroczenia. 
Inne, równie ciekawe zbiory scharakteryzowała dr Sabina Kwiecień z Instytutu Informa-
cji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przy-
pominając księgozbiór Wyższych Kursów dla Kobiet im. A. Baranieckiego, działający 
w latach 1868-1925. Kolekcja ta znajduje się w PBW w Krakowie, a sam założyciel A. 
Baraniecki przekazał z prywatnych zbiorów ponad 2000 dzieł, w tym książki z zakresu 
nauk przyrodniczych, historii polskiej, literatury polskiej i obcej. 

Przedstawicielki Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie, 
Joanna Kacprzak i Hanna Tomaszewska-Reich omówiły kolekcje zaczynając od starej 
książki pedagogicznej i przechodząc do elektronicznych baz oświatowych w zasobach 
biblioteki, którą reprezentowały. Wystąpienie to przypomniało powstanie książnicy 
w 1946 r. na terenach dawnych Prus Wschodnich i gromadzenie księgozbioru poprzez 
dary i przejmowanie książek z niemieckich bibliotek (np. Biblioteki Progimnazjum 
Miejskiego w Giżycach i Nauczycielskiej Powiatowej Biblioteki w Mrągowie). 
Omówiono także współczesne działanie tejże biblioteki pracującej w systemie informacji 
oświatowej. Ostatnie w tym dniu wypowiedziały się Maria Wodzyńska i Wanda Golec 
z biblioteki w Siedlcach, omawiając dzieje prezentowanej placówki i pokazując przy-
kłady książek wydanych przed 1945 rokiem. Najstarszy z egzemplarzy, jakie posiada 
ta książnica, to „Kazania na niedziele i święta” Piotra Skargi z 1793 r. 

Po tak interesujących obradach przyszedł czas na obejrzenie „Arteteki” w Woje-
wódzkiej Bibliotece Publicznej, zwiedzanie miasta oraz obejrzenie kabaretu w „Piwnicy 
pod Baranami”. 

Drugi dzień konferencji przyniósł kolejne interesujące referaty; tu prowadzącą 
obrady została dr hab. prof. UP Grażyna Wrona z Instytutu Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Sesję zainauguro-
wał dr hab. Marek Nahotko reprezentujący Instytut Informacji Naukowej i Bibliote-
koznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem jego rozważań była „Biblioteka 
cyfrowa – lokalna czy globalna?” Prelegent rozwijając to zagadnienie stwierdził, że 
technologie sieciowe pozwalają na masowe dostosowanie się do indywidualnych 
potrzeb, istnieje łatwość upubliczniania swoich zasobów i tworzenia stron. Wstawiane 
do Internetu treści globalne i lokalne nie eliminują się nawzajem, następuje konwer-
gencja: dodanie do treści lokalnych przetworzonych elementów zewnętrznych. Dlatego 
biblioteki cyfrowe spowodowały globalizację na poziomie treści i usług, a tworzone 
w nich kolekcje są wykorzystane przez wiele społeczności. Kolejna referentka – Dorota 
Witczak z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie –  opowie-
działa o kolekcji Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej, działającej dla potrzeb nauki, 
edukacji i kultury. Mówczyni dała do zrozumienia, że specyfika tej biblioteki polega 
na jej misji, jako biblioteki akademickiej i dziedzinowej. Te dwie funkcje odróżniają ją 
od innych polskich bibliotek cyfrowych i są widoczne w utworzonych przez nią kolek-
cjach i wyborze priorytetowych zadań. Wśród kolekcji tej biblioteki można znaleźć: 
prace monograficzne, materiały naukowe, dydaktyczne, konferencyjne, sprawozdania, 



223

prace magisterskie, wykłady lub wideo wykłady itp. BPC współpracuje także z różnymi 
bibliotekami o podobnym profilu zbiorów, a do ważniejszych z nich należy współpraca 
z Książnicą Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Następna na Forum głos 
zabrała Anna Radoszewska, reprezentująca Wydawnictwo Naukowe PWN, przed-
stawiając ofertę pierwszej w Polsce platformy książek elektronicznych dla bibliotek, 
nazwaną Konsorcjum IBUK libra. Na platformie tej znajduje się już ponad 12 tys. 
tytułów i zbiór ten ciągle rośnie. Jest on łatwy w obsłudze i funkcjonuje na stronie 
podzielony na kategorie takie jak: literatura akademicka i specjalistyczna (informatyka, 
medycyna, prawo, słowniki itp.) oraz literatura popularna (albumy, literatura piękna, 
podręczniki, poradniki, przewodniki, książki obcojęzyczne itp.). Portal ten chętnie 
współpracuje z bibliotekami, oferując im swe usługi. Podobną działalność omówiła 
kolejna prelegentka, Magdalena Pilińska z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we 
Wrocławiu, zapoznając uczestników z formami zarządzania zasobami cyfrowymi wyżej 
wymienionej biblioteki. Jak powiedziała „należymy do społeczeństwa informacyjnego, 
które zapewnia obywatelom powszechny dostęp do technologii teleinformatycznych 
i umiejętności korzystania z nich w działalności zawodowej i społecznej”, dlatego 
bibliotekarz musi być przewodnikiem po świecie informacyjnym, a dzisiejsze biblioteki 
muszą ulegać cyfryzacji. W ten nowoczesny system włączone są na dzień dzisiejszy 
wszystkie biblioteki pedagogiczne Dolnego Śląska, a czytelnik korzystając z nich, na 
swoim koncie może tworzyć kolekcje gromadząc potrzebne przez niego wydawnictwa 
i trzymać je bez ograniczeń.

Kolejna mówczyni, dr Bogumiła Celer z Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczew-
skiego w Kaliszu przekazała informacje na temat zbiorów specjalnych, jakie posiada 
reprezentowana przez nią biblioteka oraz wyjaśniła, w jaki sposób są one wykorzystane 
w dydaktyce i badaniach regionalnych. Do najważniejszych kolekcji kaliskiej książnicy 
należą książki i pamiątki Eligiusza Kor-Walczaka, Władysława Kościelniaka oraz Anto-
niny i Oskara Meysztowiczów (rodziny Alfonsa Parczewskiego). Mniejsze, lecz równie 
ważne zbiory, to: starodruki, rękopisy, grafiki, kartografie, zdjęcia itp., które często służą, 
jako źródła wiedzy w badaniach regionalnych, wykorzystywane są w publikacjach, jak 
również służą jako pomoc w zajęciach edukacyjnych i dydaktycznych, prowadzonych 
w ramach oferty usług bibliotecznych dla nauczycieli. Ostatni przed przerwą ofertę 
firmy ATA-INT. LTD Gestetner Kraków zaprezentował Wiesław Śliwa omawiając 
rozwiązania RICOH (Autoryzowanego Partnera Handlowego), będące wsparciem dla 
procesów administracyjnych i edukacyjnych funkcjonowania bibliotek i placówek 
naukowo-oświatowych. Firma ta oferuje sprzedaż, serwis, doradztwo, dzierżawę, leasing 
w dziedzinie archiwizacji, obiegu dokumentów, drukowania, skanowania, kopiowania 
oraz dostarczanie tablic interaktywnych i sprzętu AV i IT z montażem i szkoleniem. 

Moderatorem panelu drugiego w kolejnym dniu konferencji został prof. zw. dr hab. 
Zdzisław Pietrzak z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, udzielając głosu Przemysławowi 
Dudaszowi, który reklamował Wydawnictwo Egis Media, mówiąc o interaktywnym 
e-booku, czyli podręczniku w nowej odsłonie. Sprawozdawca pokaz swój skoncentrował 
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na obsłudze nagrań cyfrowych podręcznika do nauki języka angielskiego, zwracając 
uwagę, w jak przystępny sposób można z niego korzystać. Następnie wystąpił zespół 
bibliotekarzy biblioteki krakowskiej: Karol Baranowski, Katarzyna Mojska, Małgorzata 
Stachurska, przedstawiając wstępne wyniki badań nad kolekcjami w zbiorach PBW 
w Krakowie, czyli księgozbioru Stowarzyszenia Nauczycielek w Krakowie oraz kolekcji 
płyt winylowych. Wśród informacji można było wysłuchać rysu historycznego wspo-
mnianego stowarzyszenia, które powstało w 1873 r. w Galicji z zamysłem wspierania 
kobiet oraz historii osiem lat później powstałej biblioteki. W 1960 r. doszło do likwidacji 
stowarzyszenia, którego księgozbiór trafił do PBW w Krakowie, a w 1968 sporządzono 
jego inwentarz. Najstarsza znajdująca się w nim książka to niemieckojęzyczny druk 
z 1828 r. Prelegenci pochwalili się również kolekcją płyt winylowych, liczącą około 
3400 krążków, zawierających dobrze zachowane teksty literackie oraz muzykę. 

Dr Lidia Ippoldt z Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie zaprezentowała zbiór lite-
ratury terapeutycznej pomocnej dzieciom, rodzicom i wychowawcom w radzeniu sobie 
z problemami życiowymi i wychowawczymi. Jak wspomniała referentka, biblioteka 
nastawiona jest na zbiory literatury terapeutycznej, które często służą w warsztatach 
biblioterapeutycznych i bajkoterapeutycznych skierowanych do dzieci, rodziców, 
nauczycieli. W dalszej części obrad portal „Lustro Biblioteki” zareklamowała jego 
założycielka Barbara Morawiec mówiąc o swojej profesjonalnej stronie internetowej, 
otwartej dla bibliotek. Na portalu tym w zakładkach można zobaczyć: kalendarium 
konferencji, artykuły naukowe, prowadzone konkursy, kolekcje cyfrowe, informacje 
o bibliotekach, czytelnictwie, książkach i nowych technologiach. Na zakończenie Forum, 
w imieniu kierownik projektu Krystyny Dynowskiej-Chmielewskiej, Anna Podbiel-
ska z Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli prezentowała system pracy 
z uczniami zdolnymi, jako projekt innowacyjny Diament. Jego celem jest stworzenie 
systemowych rozwiązań programowych i organizacyjnych dla województwa małopol-
skiego, służących wspieraniu uczniów zdolnych w zakresie kompetencji kluczowych. 
Jak stwierdziła prelegentka uczestnictwo w Forum jest okazją, by zachęcić przedsta-
wicieli bibliotek pedagogicznych z całej Polski do współpracy z przedstawianym przez 
nią projektem.

Konferencja była dobrą okazją do wysłuchania interesujących referatów, wymiany 
doświadczeń, poszerzenia wiedzy na temat specyficznych części zbiorów bibliotecznych, 
jakimi są kolekcje, jak i nawiązania kontaktów między uczestnikami. Organizatorzy  
II Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych zapowiedzieli wydanie publikacji 
pokonferencyjnej i zaprosili wszystkich zebranych za rok na kolejne spotkanie, które 
będzie dotyczyło zmian dokonujących się w bibliotekach pedagogicznych, jak i okre-
ślenia nowego, wspólnego modelu funkcjonowania tych placówek.

Ewa Obała
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ZBIGNIEW KLEDECKI 
(1921 – 2014)
Lekarz, działacz społeczny 
i polityczny

12 października 2014 r. zmarł w Kaliszu doktor medycyny Zbigniew Kledecki, 
Honorowy Obywatel miasta Kalisza, prezes Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, 
współzałożyciel Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, darczyńca Książnicy Peda-
gogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu.

Przyszedł na świat 15 listopada 1921 r. w Poznaniu, był synem Kazimierza – arty-
sty grafika i Stanisławy z d. Mikołajczak – nauczycielki tańców. W Poznaniu ukończył 
prywatną sześcioklasową szkołę podstawową, następnie gimnazjum i do wybuchu wojny 
klasę pierwszą liceum przyrodniczego im. Ignacego Paderewskiego. Jako ochotnik brał 
udział w kampanii wrześniowej 1939 r., w szeregach 1 Pułku Piechoty Obrony Pragi 
uczestniczył w obronie Warszawy. Pod koniec września dostał się do niewoli niemiec-
kiej, skąd w październiku podczas transportu zbiegł. W lutym 1940 r. wraz z rodzicami 
wysiedlony został z Poznania do Generalnego Gubernatorstwa (wieś Borzęcin nad rzeką 
Uszwicą), pracował najpierw na roli, później jako robotnik w magazynach zbożowych 
w Proszowicach. W początkach 1942 r. wracając od rodziny trafił w Siedlcach na uliczną 
łapankę, co zakończyło się aresztem i wywiezieniem na roboty do Niemiec, do marca 
1945 r. pracował jako robotnik przymusowy w Greifenbergu iP (Gryfice). Po powrocie 
do Poznania, 13 kwietnia 1945 r. zgłosił się do wojska, służył jako strzelec-telegrafista 
w 16. Brygadzie Pancernej. W czasie służby wojskowej w 1946 r. zdał w Szczecinie 
maturę. 

Po demobilizacji, we wrześniu 1946 r. rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Poznańskiego, które ukończył 9 kwietnia 1952 r. w Akademii Medycz-
nej w Poznaniu, otrzymując dyplom lekarski. W trakcie studiów, w latach 1949-1952, 
pracował jako młodszy asystent w II Klinice Chorób Wewnętrznych kierowanej przez 
prof. Jana Roguskiego. Po ukończeniu studiów wcielony do wojska, przez cztery lata 
(od marca 1953 do kwietnia 1957) pracował jako starszy asystent na oddziale chorób 
wewnętrznych w 107 Wojskowym Szpitalu Garnizonowym w Wałczu. Następnie,  
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po odejściu z wojska, krótko pracował w sanatorium w Dusznikach-Zdroju i Kudowie, 
w październiku 1957 r. rozpoczął pracę w I Klinice Chorób Wewnętrznych Pomorskiej 
Akademii Medycznej w Szczecinie. 29 marca 1961 r. uzyskał specjalizację II stopnia 
z zakresu chorób wewnętrznych.

Dwa lata później, w marcu 1963 r. Zbigniew Kledecki rozpoczął pracę w Kaliszu 
obejmując stanowisko ordynatora oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Miejskiego, 
przekształconego w 1975 r. w oddział kardiologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespo-
lonego im. Przemysła II. 20 marca 1963 r. na podstawie pracy „Fonokardiogramy 
płodowe” otrzymał tytuł doktora medycyny. Od listopada 1975 r. kierował także pracą 
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Medycznych w Kaliszu. 27 maja 1978 r. 
zrobił specjalizację z kardiologii, w latach 1978-1982 pełnił funkcję specjalisty woje-
wódzkiego z zakresu kardiologii. W latach 1982-1984 dr Kledecki wchodził w skład 
Komisji Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej Oddziału PAN w Poznaniu, później 
Komisji Nauk Medycznych PAN (1987-1992). Po przejściu na emeryturę (1989) podjął 
pracę w Poradni Kardiologicznej „Polikliniki” w Kaliszu, gdzie pracował do końca 
1998 r., później prowadził jeszcze praktykę prywatną.

29 listopada 1963 r. został członkiem Stronnictwa Demokratycznego, był kolejno 
przewodniczącym Koła Pracowników Służby Zdrowia, Koła Powiatowego (1973) 
i Komitetu Wojewódzkiego SD (1975). Wystąpił z SD w stanie wojennym.

W roku 1973 został radnym Rady Miasta i Powiatu w Kaliszu, a w 1975 Woje-
wódzkiej Rady Narodowej, pełnił funkcję jej wiceprzewodniczącego (1976-1985).

W latach 1976-1985 był posłem na Sejm; 1 marca 1976 r. został posłem VII kaden-
cji Sejmu, był wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej; funkcję tę 
pełnił w VII i VIII kadencji. Jako poseł interpelował m.in. o zwrot kolekcji waz gołu-
chowskich z Muzeum Narodowego w Warszawie. Interpelacje poselskie w tej sprawie 
składał kilka razy: w styczniu i grudniu 1982 r. oraz w styczniu 1984 r.; w ich wyniku 
do Gołuchowa powróciło 25 waz. Za głosowanie – jesienią 1982 – przeciw ustawie 
rozwiązującej związki zawodowe (NSZZ „Solidarność”) został zawieszony w prawach 
członka Klubu Stronnictwa Demokratycznego i postawiony przed sądem partyjnym SD. 
12 lutego 1984 r. wystąpił z SD, dalej działał jako poseł niezależny. 

Od 1959 r. Z. Kledecki był członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 
najpierw Oddziału Szczecińskiego, następnie Oddziału Kaliskiego (1963). Od roku 
1974 był prezesem Towarzystwa Lekarskiego w Kaliszu, oddziału wojewódzkiego 
PTL, a od roku 1990 Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, które samodzielność 
odzyskało dzięki jego inicjatywie. Towarzystwem kierował przez 33 lata, od 1974 do 
2007 r. W styczniu 1999 r. III Walny Zjazd Delegatów KTL nadał dr. Kledeckiemu 
tytuł członka honorowego, 2 października odbyło się uroczyste wręczenie dyplomu 
Członkostwa Honorowego KTL połączone z 50-leciem pracy zawodowej. Został też 
honorowym prezesem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Od przyjazdu do Kalisza w roku 1963 dr Kledecki od podstaw organizował biblio-
tekę lekarską, do której włączono także kilkadziesiąt egzemplarzy druków z wieku XIX, 
stanowiących fragment dawnej biblioteki KTL. W maju 1982 r. powstał w mieście 
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oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie, której zbiory w 2005 r. liczyły  
13 tys. książek, 4 tys. czasopism (400 tytułów) i 7 tys. mikrofisz czasopism zachodnich. 
Niestety, w roku 2005, bibliotekę oddziału GBL zlikwidowano a zbiory przeniesiono do 
Ciechanowa. Uratowane przez dr Kledeckiego około 150 woluminów, w tym publikacje 
z wieku XIX (z proweniencją historycznej biblioteki KTL), otrzymała w darze Książnica 
Pedagogiczna im. A. Parczewskiego. Zbiór ten uzupełnił dr Kledecki egzemplarzami 
czasopism lekarskich, otrzymywanych przez KTL z uczelni medycznych, a całość 
udokumentowana została w katalogu Księgozbiór Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 
w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, opracowa-
nym przez Henrykę Karolewską i wydanym w 2007 r. 

W latach 1972-2011 dr Kledecki był redaktorem 16 numerów „Zeszytów Nauko-
wych Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego” (ukazujących się regularnie od roku 
1998). Redaktor, poza lekarzami, zapraszał do współpracy m.in. członków Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk i bibliotekarzy Książnicy Pedagogicznej, czasem sam 
proponował temat. W pamięci autorów pozostały uroczyste promocje kolejnych nume-
rów „Zeszytów Naukowych KTL”.

Zbigniew Kledecki od października 1990 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego, 
wychodzącego od stycznia tego roku, „Serwisu Informacyjnego Lekarzy Województwa 
Kaliskiego”, który od lutego 1995 do grudnia 2001 r. ukazywał się pt. „Aesculapius. 
Serwis Informacyjny Lekarzy Województwa Kaliskiego”. 

Poza tym wchodził w skład Komitetu Redakcyjnego Słownika biograficznego 
Wielkopolski południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej (t. 1-3, 1998-2007), w którym 
opublikował kilkadziesiąt biogramów kaliskich lekarzy , podobnie jak w monografii  
w monografii I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu pt. Szkoła 
Kaliska. Pod jego redakcją wyszła księga pamiątkowa 125 lat Kaliskiego Towarzystwa 
Lekarskiego 1877-2002 (2002), a wcześniej pamiętniki z I i II Konferencji Naukowej 
Lekarzy Ziemi Kaliskiej, które odbyły się w 1966 i 1968 r.

Ogłosił drukiem 30 prac klinicznych, przede wszystkim o tematyce kardiologicznej, 
w tym 6 o tematyce fonokardiografii płodowej („Kardiologia Polska”, „Polski Tygodnik 
Lekarski”, „Wiadomości Lekarskie”). Na łamach „Zeszytów Naukowych Kaliskiego 
Towarzystwa Lekarskiego” publikował artykuły na temat historii kaliskich szpitali 
i towarzystwa lekarskiego.  

W roku 1987 dr Kledecki znalazł się w składzie Komitetu Organizacyjnego Kali-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a po jego utworzeniu w listopadzie tego roku 
wszedł w skład Komisji Rewizyjnej.  

Pasją Z. Kledeckiego była filatelistyka, a zbieraniem znaczków zaraził się od ojca. 
W 1952 r. wstąpił do Polskiego Związku Filatelistów. Specjalizował się – tak jak jego 
ojciec – w polskiej poczcie samolotowej i balonowej. Swoje zbiory prezentował na 
wystawach krajowych i zagranicznych: w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, 
Czechosłowacji i Związku Radzieckim, poza tym w Szwajcarii, Austrii, Anglii, Hisz-
panii, Holandii, Rumunii i na Węgrzech, na których zdobywał złote i srebrne medale 
(przekazał je Kaliskiemu Okręgowi PZF). W roku 1994 na indywidualnej wystawie 
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w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej eksponował swoje zbiory i osiągnięcia na 
wystawach filatelistycznych.

Był współautorem monografii Poczta i filatelistyka w Wielkopolsce, wydanej 
w 1993 r. z okazji 100-lecia powstania ruchu filatelistycznego na ziemiach polskich. 
Na temat aerofilatelistyki pisał na łamach „Filatelisty Kaliskiego” i „Aesculapiusa”. 
Dbał by zjazdy lekarskie, odbywające się w Kaliszu upamiętniać okolicznościowym 
datownikiem. Za działania na polu filatelistyki otrzymał m.in. Złotą Odznakę Hono-
rową PZF, Złotą Odznakę „Za zasługi dla Polskiej Filatelistyki”, wyróżniony godnością 
„Zasłużony dla Okręgu kaliskiego PZF”.

Za swoją działalność Z. Kledecki uhonorowany został wieloma orderami, medalami 
i odznakami oraz obdarzony tytułami honorowymi, m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi 
(1946), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1977), Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (1989). W 1981 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela 
miasta Kalisza, w 1997 został członkiem nadzwyczajnym Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej, w 2002 r. otrzymał najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa  
Lekarskiego – Medal Gloria Medicinae, w 2011 medal „Bene Merentibus” w uznaniu 
zasług społecznych i pozycji wśród medyków wielkopolskich i w tym samym roku 
godność członka honorowego Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu w uznaniu 
zasług dla pięknej i wartościowej książki naukowej; w 2012 r. – tytuł i medal „Hono-
rowego Przyjaciela Kalisza”.

W 2013 r. Zbigniew Kledecki opublikował wspomnienia pt. Fragmenty życia . druk 
wydany został w niewielkim nakładzie 110 egzemplarzy, jedną z obdarowanych jest 
autorka niniejszego tekstu, dla której wartość egzemplarza podnosi dedykacja autora.  

Andrysiak E., Kledecki Zbigniew Stanisław Antoni Jerzy. W: 125 lat Kaliskiego Towarzystwa Lekar-
skiego 1877-2002. Księga pamiątkowa, Kalisz 2002, s. 159-163, il.

Kledecki Z., Fragmenty życia, Kalisz 2013.

Ewa Andrysiak
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NADANIE CZŁONKOSTWA HONOROWEGO 
PROF. DR HAB. DZIERŻYMIROWI JANKOWSKIEMU  

W dniu 20 marca 2013 r. Walne 
Zebranie Kaliskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk przyznało godność członka 
honorowego Towarzystwa pedagogowi 
prof. nauk humanistycznych Dzierżymi-
rowi Jankowskiemu.

Uroczyste wręczenie dyplomu 
członka honorowego KTPN Panu Profe-
sorowi Jankowskiemu miało miejsce 
w Kaliszu 14 kwietnia 2014 r. podczas 
otwarcia konferencji „Sławomir Czer-
wiński i wychowanie państwowe”, 
zorganizowanej przez Kaliskie Towarzy-
stwo Przyjaciół Nauk i kaliski Wydział 
Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. 
Działalność naukową Pana Profesora, 
wykładowcy w Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium” w Gnieźnie, 
autora licznych publikacji naukowych przedstawiła Ewa Andrysiak, podkreślając także 
Jego związki z Kaliszem i KTPN.  

Profesor Dzierżymir Jankowski urodził się 24 września 1932 w Szamotułach, ale 
krótko po tym fakcie rodzina przeniosła się do Poznania. W maju 1951 roku ukończył 
szkołę średnią uzyskując dyplom technika administracji gospodarczej, wydany przez 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Poznaniu. W sierpniu tego roku rozpoczął pracę 
zawodową. 

W lipcu 1956 r. ukończył studia wyższe historii na 4-letnich studiach zaocznych 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie. Dyplom magistra historii uzyskał 
w 1965 roku na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. 

W roku akademickim 1966-1967 rozpoczął pracę jako wykładowca akademicki 
na umowę-zlecenie na Międzywydziałowym Podyplomowym Studium Kulturalno-
Oświatowym w Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie w podobnym charakterze 
w Katedrze Etnografii UAM oraz w ogólnopolskim Państwowym Zaocznym Studium 
Oświaty i Kultury Dorosłych. 

Prof. dr hab. Dzierżymir Jankowski
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Pracę na etacie akademickim rozpoczął w roku 1973 w Instytucie Pedagogiki 
UAM. Poza tym, dodatkowo od roku 1975 przez 8 lat pracował w wymiarze ½ etatu 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie.

Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskał w roku 1975 na 
Wydziale Filozoficzno-Historycznym UAM. Przewód habilitacyjny z kolei odbył na 
Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w czerwcu 1989. W kwietniu 
2002 roku otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych nadany przez prezydenta 
rP . 

Po skończeniu 70. roku życia stał się emerytowanym profesorem Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza – Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego z siedzibą w Kaliszu, 
w którym pełnił funkcję kierownika Zakładu Pedagogiki. 

Profesor Jankowski przewodniczył Zespołowi Edukacji i Kultury Narodowej Rady 
Kultury w Warszawie (1986-1989), był członkiem Rady Naukowej Instytutu Kultury 
w Warszawie, a w latach 1999-2002 członkiem Senatu UAM w Poznaniu.

W latach 2002-2006 był profesorem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej 
w Łodzi; od 2005 do 2012 roku profesorem Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla 
Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie oraz profesorem Wyższej Szkoły Humanistycz-
no-Menedżerskiej „Milenium” w Gnieźnie, w której nadal pracuje.

Profesor uczestniczy w pracach Zespołu Edukacji i Kultury Komitetu Prognoz 
„Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk; przy Komitecie Nauk 
Pedagogicznych w pracach Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej 
oraz Zespołu Pedagogiki Dorosłych. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego rocznika 
„Pedagogika Kultury” UMCS w Lublinie.

W grudniu 2012 roku w Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej „Mile-
nium” w Gnieźnie odbył się jubileusz z okazji 80. rocznicy urodzin Profesora, w którym 
brała udział delegacja KTPN (prezes dr. hab. Krzysztof Walczak, dr Danuta Wańka,  
dr. hab. Ewa Andrysiak). Prezes KTPN prof. K. Walczak przypomniał na tym spotkaniu 
działalność prof. Jankowskiego w Kaliskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.

Członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Jankowski został w roku 
1991, i w niedługim czasie wiceprezesem Towarzystwa. Pamiętamy go zawsze obec-
nego na posiedzeniach Zarządu Towarzystwa i walnych zebraniach, bardzo rzetelnie 
traktującego swoje obowiązki (choć mieszkał w Poznaniu). Ale pamiętamy go także 
jako człowieka bardzo życzliwego Towarzystwu i ludziom.

Specjalności naukowe profesora Dzierżymira Jankowskiego to: pedagogika 
społeczna, pedagogika kultury, andragogika.  Profesor jest autorem około 200 publika-
cji, w tym 9 monografii (ostatnia Edukacja i autoedukacja. Współzależność, konteksty 
i twórczy rozwój, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2012). Z innych prac wymienić 
należy także: Dom kultury. Studium socjologiczno-pedagogiczne (Warszawa, COMUK 
1977), Wychowawcze perspektywy działalności kulturalno-oświatowej (Poznań, Wydaw-
nictwo UAM 1989),  Autoedukacja wyzwaniem współczesności (Toruń, Wydawnictwo 
Adam Marszałek 1999, 2000), Edukacja wobec zmiany (Toruń, Wydawnictwo Adam 
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Marszałek 2001 i wznowienia 2002, 2004), Pedagogika kultury. Studia i koncepcja 
(Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls 2006, II wyd. poprawione 2010).

Profesor jest autorem 4 podręczników i skryptów, redaktorem naukowym i współ-
autorem 8 prac zbiorowych, autorem ponad 160 artykułów naukowych i popularno-
naukowych, z których do ważniejszych sam zaliczył 63 (patrz strona Wikipedii).  
Spis ważniejszych publikacji profesora Jankowskiego znajduje się w: Wikipedia.pl 
(Dzierżymir Jankowski) oraz na stronie internetowej www.jan.dzie.pl.

Profesor Dzierżymir Jankowski może poszczycić się wieloma odznaczeniami,  
m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi; Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski; Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, Honorową Odznaką M. Poznania.

Profesor Jankowski dołączył do grona pięciu członków honorowych Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nadal służąc swoim autorytetem środowisku naukowemu 
Kalisza i ziemi kaliskiej. 

Oprac. Ewa Andrysiak

Z życia towarzystwa
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WYDAWNICTWA  
KALISKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK

anTczak monika

Druki podziemne i emigracyjne w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa 
Parczewskiego w Kaliszu 1976-1989 : katalog / Monika Antczak – Kalisz : Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014 (Kalisz : Edytor). – 133 s., : il. ; 21 cm. – (Katalogi 
i Bibliografie ; nr 17). – Indeksy. – ISBN 978-83-62689-21-7.

Sto pięćdziesiąte czwarte wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

Bieniecki ryszard, celer Bogumiła

Katastrofa kaliska 1914 : materiały źródłowe : wybór / Ryszard Bieniecki, Bogu-
miła Celer. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014 (Kalisz : PRINT@
GRAM). – 499, [1] s. : il. ; 25 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-62689-22-4.

Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
Sto pięćdziesiąte piąte wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

drewicz maciej 
Wypadki kaliskie 1914 : reinterpretacja obrazu zdarzeń. – Kalisz : Kaliskie Towa-

rzystwo Przyjaciół Nauk, 2014 (Kalisz : Dangraf). – 155 s. : il. ; 25 cm. – Bibliogr. 
– ISBN 978-83-62689-26-2.

Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz Wydziału Kultury, Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
Sto sześćdziesiąte piąte wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

gołdyn PioTr

Obrazki z dziejów oświaty w Wielkopolsce Wschodniej. Z. 1. – Kalisz : Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014 (Konin : LeonStudio). – 151 s. : il. ; 21 cm. – 
Bibliogr. przy poszcz. obrazkach. – ISBN 978-83-62689-32-3.

Sto pięćdziesiąte dziewiąte wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

górzyński makary 
Dziewiętnastowieczny ratusz w Kaliszu : architektura i niezrealizowany projekt nowo-

czesności / Makary Górzyński. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014 
(Kalisz : Dangraf). – 241 s. : il. kolor. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-62689-15-6.

Sto czterdzieste ósme wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
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Hansen geORg

Kiedy Kalisz był niemiecki… : córka na tropach okupantów : powieść dokumen-
talna / Georg Hansen ; przekł. z niem. Maria Wasilewska-Antczak. – Kalisz : Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014 (Kalisz : Dangraf). – 188 s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. 
– ISBN 978-83-62689-13-2.

Sto czterdzieste dziewiąte wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.  
Rec.:  Kordes Robert, Kalisz w oczach Niemców // Życie Kalisza. – 2014, nr 16 s. 35 : fot. 3.
Rec.: Szal-Truszkowska Bożena, Kalisz niemiecki? // 7 Dni Kalisza. – 2014, nr 14, s. 18.

niewiadomski arkadiusz

Oddziaływanie górnictwa siarki na środowisko przyrodnicze : na przykładzie 
KiZPS „Siarkopol” w Machowie / Arkadiusz Niewiadomski. – Kalisz : Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014 (Konin : LeonStudio). – 116 s. : il. kolor , mapy ;  
25 cm. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. – ISBN 978-83-62689-19-4.

Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.
Sto pięćdziesiąte drugie wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

pOwstanie styczniOwe we wscHOdniej wielkOpOlsce : 
150-lecie narodowego zrywu i tragedii / red. Elżbieta Steczek-Czerniawska, Piotr 

Gołdyn. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2013 (Kalisz : Edytor). – 108 
s. : il. ; 25 cm. – ISBN 978-83-62689-18-7.

Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Kultury, Sztuki, Sportu  
i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu 
Sto pięćdziesiąte pierwsze wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.  

ProBlemy i sukcesy Polskiej rodziny w Przeszłosci i Teraźniejszości : 
studia historyczno-społeczne / pod red. Jarosława Durki. – Kalisz : Kaliskie Towa-

rzystwo Przyjaciół Nauk, 2013 (Konin : LeonStudio). – 182 s. : il. ; 23,5 cm. – Bibliogr. 
przy poszcz. artykułach. – ISBN 978-83-62-689-30-9

Sto sześćdziesiąte trzecie wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

walczak krzyszTof, andrysiak ewa, oBała ewa

Józef Radwan (1858-1936) : prawnik, wydawca i działacz społeczny / Krzysztof 
Walczak, Ewa Andrysiak, Ewa Obała. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 
2014 (Kalisz : Dangraf). – 76, [3] s., il. ; 20 cm. – (Kaliszanie ; nr 9). – Bibliogr. – ISBN 
978-83-62689-17-0.

Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Kultury, Sztuki, Sportu  
i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu 
Sto pięćdziesiąte wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Rec.: Szal-Truszkowska Bożena, Prawdziwy Pan Redaktor // 7 Dni Kalisza. – 2014,  
nr 34, s. 15 : fot. 2.

Wydawnictwa KTPN w latach 2010 – 2011
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w kręgu Badań czasoPiśmienniczych i Prasoznawczych /
 red. Ewa Andrysiak i Krzysztof Walczak – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 

Nauk, 2013 (Konin : LeonStudio). – 237 s. : fot. – (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk ISSN 1426-6547 ; nr 13). 

Wydawnictwo ukazało się dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Kultury, Sztuki, Sportu 
i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu. 
Sto trzydzieste ósme wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
 
Treść: Od redakcji. ARTYKUŁY. Iwona Barańska, Informacje o architekturze, urbanistyce 

i infrastrukturze Kalisza zawarte w prasie kaliskiej w latach 1871-1918; Viktorija Kmet’, Студії 
про чарівництво на сторінках часопису „Київська Старовина” кін. XIX – початку XX ст. 
(Studia o czarach w czasopiśmie „Kijewskaja starina” na przełomie XIX – XX w.); Elżbieta 
Pokorzyńska, „Polska Gazeta Introligatorska”. Dzieje czasopisma i analiza zawartości; Jarosław 
Durka „Gazeta Ostrzeszowska” w dwudziestoleciu międzywojennym; Ewa Obała, Kaliskie pismo 
„Tajemnica Zdrowia”; Katarzyna Kubiak, Biuletyn „Poznaj Ziemię Kaliską” jako zwiastun prasy 
regionalnej w okresie PRL-u; Ewa Karolewska, „Aeskulapius” – pismo kaliskiego środowiska 
lekarskiego; Piotr Gołdyn, Prasowa działalność wydawnicza jako element aktywności społecz-
no-politycznej Komitetów Obywatelskich „Solidarność” województwa konińskiego w latach 
1989-1990; Aldona Zimna, Współczesne czasopisma szkolne Kalisza w zbiorach Książnicy 
Pedagogicznej im. A. Parczewskiego; Dominika Płócienniczak, Prasa w działalności Konstan-
tego Dmitriewicza Daniłowa. 

RECENZJE I OMÓWIENIA. Markiewitz Nikolaus, Freude ins Herz bringen. Wege 
eines osteuropäischen Priesters durch Länder und wirre Zeiten. Berlin 2011 (Dominika 
Płócienniczak). 

SPRAWOZDANIA. Trzecia międzynarodowa konferencja naukowa „Książka, biblio-
teka, informacja – między podziałami a wspólnotą” Kielce 23-24 kwietnia 2012 (Ewa Obała);  
XV edycja Dni Polskich w Suczawie 5-7 września 2013 r. (Ewa Andrysiak); I Kongres Towa-
rzystw Naukowych w Warszawie 17-18 września 2013 r. (Ewa Andrysiak). 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY. Jan Jajor (1939-2012), historyk, pedagog, regionalista, działacz 
społeczny (Tadeusz Krokos);  Edmund Jakubek (1925-2013). Żołnierz AK, nauczyciel, działacz 
społeczny (Krzysztof Walczak); Prof. Andrzej Niekrasz (1934-2013) (Iwona Barańska). 

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA. Wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
(Henryka Karolewska); Bibliografia Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Henryka Karo-
lewska); Kronika KTPN (Ewa Obała); Lista członków Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
(Ewa Obała); Noty o autorach; Oferta wydawnicza KTPN. 

Henryka Karolewska
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KALISKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK

(ab) Z W kręgu badań … // Życie Kalisza. – 2014, nr 19, s. 16 : fot. 1.
Informacja o ukazaniu się 13. numeru Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
W kręgu badań  czasopiśmienniczych i prasoznawczych i jego zawartości.

Bieniecki Ryszard, Zdarzyło się życie // Kalisia Nowa. – 2014, nr 1-3, s. 50 : fot. 2.
Recenzja książki B. Celer Eligiusz Kor-Walczak. Autor baśni i legend kaliskich z serii 
„Kaliszanie”.

(eb) Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk z nowym „honorowym” // Życie Kalisza . 
– 2014, nr 16, s. 7 : fot. 

Informacja o przyznaniu prof. Dzierżymirowi Jankowskiemu członkostwa honorowego 
KTPN podczas konferencji „Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe”, współor-
ganizowanej przez KTPN, która odbyła się 14-15 kwietnia 2014 r. 

(eb) Niemiecki Kalisz // Życie Kalisza. – 2014, nr 13, s. 16.
Zaproszenie na promocję książki G. Hansena Kiedy Kalisz był niemiecki... w MBP  
w Kaliszu oraz notka o autorze.

Hansen Georg, Można rozmawiać o wspólnej przyszłości, jeżeli będzie można rozma-
wiać o wspólnej przeszłości / rozm. przepr. Grzegorz Pilecki // Życie Kalisza. – 2014, 
nr 19, s. 28 : fot. 1.

Wywiad z prof. G. Hansenem, autorem książki Kiedy Kalisz był niemiecki… na temat 
powstania i recepcji jego książki. 

Kurzajczyk Mariusz, Prawdziwy pan prezes i redaktor // Ziemia Kaliska. – 2014,  
nr 43, s. 12 : fot.

Relacja z promocji książki Józef Radwan (1858-1936). Prawnik, wydawca i działacz 
społeczny K . Walczaka, E. Andrysiak i E. Obały.

Kurzyński Andrzej, Kaliskie ślady fińskiego pogromcy Armii Czerwonej // Ziemia 
Kaliska. – 2014, nr 24, s. 17 : 2 fot.

Relacja z uroczystości odsłonięcia w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Kaliszu tablicy upamiętniającej pobyt w Kaliszu w latach 1889-1890 marszałka Carla 
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Gustava Mannerheima, prezydenta Finlandii. Podczas spotkania (7 czerwca 2014 r.) 
sylwetkę bohatera przedstawił prezes KTPN K. Walczak.

Szal-Truszkowska Bożena, Samotność pośród książek // 7 Dni Kalisza. – 2014, nr 32, 
s. 15 : fot.

Recenzja książki B. Celer Eligiusz Kor-Walczak (1913-2000). Autor baśni i legend kali-
skich.

Szal-Truszkowska Bożena, Stąd rozpoczął swą drogę do sławy // 7 Dni Kalisza. – 2014, 
nr 23, s. 12 : fot.

Relacja z uroczystości odsłonięcia w gmachu PWSZ w Kaliszu tablicy upamiętniającej 
pobyt w Kaliszu w latach 1889-1890 marszałka Carla Gustava Mannerheima, prezydenta 
Finlandii. Podczas spotkania (7 czerwca 2014 r.) sylwetkę bohatera przedstawił prezes 
KTPN K. Walczak.

Ścisły Krzysztof, Postać szczególna dla Kalisza // 7 Dni Kalisza. – 2014, nr 17, s. 16 : 
fot. 3.

Relacja z wystąpienia Macieja Klósaka z Ostrowa na 46. sesji Rady Miasta Kalisza poświę-
conego sprawozdaniu z podróży śladami Stefana Szolc-Rogozińskiego. Także informacja  
o książce M. Jarneckiego Stefan Szolc-Rogoziński (1861-1896). Z Kalisza do Kamerunu. 

Henryka Karolewska
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KRONIKA  
KALISKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK

ROK 2014

7 stycznia – w nowej siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk miało 
miejsce posiedzenie Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej z przewodniczącą 
dr Iwoną Barańską, w celu omówienia dalszych działań przy organizacji konferencji 
dotyczącej odbudowy Kalisza, zaplanowanej na kwiecień 2015 r.

22 stycznia – odbyło się posiedzenie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej 
oraz Sądu Koleżeńskiego, na którym omówiono sprawy towarzystwa, a także przyjęto 
w szeregi członków rzeczywistych: Mateusza Halaka, Dominikę Płócienniczak i Annę 
Wojtynkę. 

29 stycznia – w mroźne zimowe popołudnie w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk odbyło się spotkanie naukowe z mgr. Mateuszem Halakiem pt. „Domi-
nium brzezińskie za czasów ostatnich jego właścicieli - rodziny Schlőesser. Obraz 
majątku w początkach ubiegłego wieku. Pojęcie kontaktu kulturowego”. Ten ciekawy 
temat o przemysłowcach w Ozorkowie i posiadaczach dóbr ziemskich w Opatówku 
i Brzezinach, przedstawił młody obiecujący naukowiec, autor kilku publikacji oraz 
sekretarz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i członek Kaliskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk. Na spotkanie przybyło wielu miłośników historii Kalisza i regionu.

30 stycznia – wyszła z druku kolejna edycja Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk zatytułowana „Kiedy Kalisz był niemiecki... Córka na tropach okupantów” 
autorstwa prof. Georga Hansena. Jest to przekład wydanej w 2005 r. powieści doku-
mentalnej pt. „Als Kalisch deutsch war...”  Książka przedstawia historię rodziny opartą 
na dzienniku ojca Siglindy Wagner i jej osobistych wspomnieniach, zachowanych 
dokumentach i rekonstrukcji wydarzeń z dzieciństwa, którą autor uzupełnił dokumen-
tacją, tłumacząc przyczyny i sposoby rozprzestrzeniania się reżimu nacjonalistycznego 
w Europie. Georg Hansen stworzył powieść dokumentującą czas II wojny światowej 
w Kaliszu, widzianej z niemieckiej perspektywy, opisującą nastroje i warunki życia 
okupantów w Polsce. Autor związany jest również z Kaliszem, gdyż urodził się w tym 
mieście, lecz dzieciństwo i młodość przeżył na południu Dolnej Saksonii. Studiował 
w Tybindze, Tours i Bochum i jest profesorem Uniwersytetu w Hagen. Polecamy  
tę ciekawą literaturę, ukazującą realia życia w okupowanym Kaliszu.  
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5 lutego – w siedzibie KTPN przy ul. Bankowej miało miejsce spotkanie Komi-
sji Wydawniczej z przewodniczącym prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofem Walczakiem 
i sekretarzem dr Bogumiłą Celer oraz z przybyłymi zainteresowanymi tą tematyką 
osobami, na którym omówiono plany wydawnicze towarzystwa.

11 marca – w Kaliskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk odbyło się posiedzenie 
Pracowni Bibliografii Kalisza pod przewodnictwem prof. nadzw. dr hab. Ewy Andrysiak, 
na którym na nowego sekretarza wybrano mgr Monikę Sobczak-Waliś. Na spotkaniu 
omawiano projekty i plany wydawnictw bibliograficznych, które są przewidziane 
w przyszłości do druku. W rozważaniach ujęto wydanie suplementu do 4 tomowej 
„Bibliografii historii Kalisza”, wznowienie (wraz z uzupełnieniami) „Bibliografii prasy 
kaliskiej”, a także dalsze prace nad „Bibliografią ikonografii Kalisza”, czy „Bibliografią 
bibliologiczną Kalisza 1981-1990”.

18 marca – miało miejsce spotkanie naukowe w siedzibie KTPN z mgr. Makarym 
Górzyńskim, zorganizowane przez Pracownię Historii Sztuki i Kultury Artystycznej, 
kierowaną przez przewodniczącą dr Iwonę Barańską. Tematem wystąpienia była histo-
ria architektury i jej społecznej funkcji, stanowiąca raport z przeprowadzanych badań, 
bardzo ciekawie przedstawionego przez doktoranta Wydziału Historycznego Uniwer-
sytetu Warszawskiego, mającego już na swoim koncie szereg publikacji naukowych 
i popularnonaukowych, w tym wydanej w trzech częściach książki pt. „Zabytki miasta 
Turku i powiatu tureckiego”.

19 marca – członek zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Piotr Gołdyn 
uzyskał na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocław-
skiego stopień naukowy doktora habilitowanego. Cieszy nas ten sukces, gdyż w ocenie 
dorobku brana była także pod uwagę książka habilitacyjna pt. „Pogarda dla zawodu litość 
dla człowieka : społeczno-edukacyjne formy działalności wobec kobiet zagrożonych 
prostytucją w Polsce (1918-1939)”, wydana przez KTPN i oceniona w 2013 r. jako 
jedna z dziesięciu najlepszych naukowych książek historycznych w Polsce. Piotr Gołdyn 
pochodzi z Konina, jest historykiem, historykiem oświaty i regionalistą, a w swoim 
dorobku ma ponad dwieście artykułów naukowych, popularnonaukowych i popularnych 
oraz kilkanaście wydanych książek, których jest autorem lub redaktorem. Wśród nich 
znalazł się również tomik z serii „Kaliszanie” pt. „Sławomir Czerwiński (1885-1931). 
Minister oświaty, przyjaciel Kalisza”. 

25 marca – odbyło się posiedzenie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz 
Sądu Koleżeńskiego, na którym omówiono sprawy towarzystwa, a także przyjęto 
w szeregi członków rzeczywistych Aldonę Zimną. Podjęto także decyzję o kontynuacji 
wcześniej zaplanowanego cyklu promocji książek przeznaczonych do sprzedaży i są 
to dwa kolejne tytuły (do wyczerpania zapasów) „Księga Kaliska. W stulecie urodzin 
Marii Dąbrowskiej” i „Pół wieku Technikum Budowy Fortepianów im. Gustawa Arnolda 
Fibigera w Kaliszu (1954-2004)”.  

Z życia towarzystwa
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26 marca – miało miejsce XXVI Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które odbyło się w Villi Calisia. Podczas obrad na prze-
wodniczącą wybrano prof. Ewę Andrysiak, a na protokolanta mgr. Mateusza Halaka. 
Prezes KTPN prof. Krzysztof Walczak złożył sprawozdanie z działalności towarzystwa, 
jak również wysłuchano sprawozdań Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz 
omówiono budżet i plan pracy na rok 2014. W trakcie Walnego Zgromadzenia można było 
także zapoznać się z najnowszym wydawnictwem KTPN, czyli nr 13 „Zeszytów Kali-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” pt. „W kręgu badań czasopiśmienniczych” pod red. 
Ewy Andrysiak i Krzysztofa Walczaka i z innymi wydawnictwami stowarzyszenia.

26 marca – swoją premierę miało 138 wydawnictwo KTPN „Zeszyty Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk” pt. „W kręgu badań czasopiśmienniczych i praso-
znawczych”, gdy pierwsze egzemplarze tego periodyku pojawiły się podczas Walnego 
Zgromadzenia Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Trzynasty tom „Zeszytów”, 
wydany pod redakcją Ewy Andrysiak i Krzysztofa Walczaka poświęcony jest pracom 
badawczym w obszarze prasy regionalnej i lokalnej. Wśród autorów znaleźli się: Ewa 
Andrysiak, Iwona Barańska, Jarosław Durka, Piotr Gołdyn, Henryka Karolewska, 
Viktorjia Kmet`, Tadeusz Krokos, Katarzyna Kubiak, Dominika Płócienniczak, Elżbieta 
Pokorzyńska, Ewa Obała, Krzysztof Walczak i Aldona Zimna. Przypominamy, że 
periodyk Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk został ostatnio wpisany na listę 
czasopism punktowanych. 

2 kwietnia – licznie zgromadzona w Bibliotece Głównej MBP im. Adama Asnyka 
publiczność uczestniczyła w promocji książki wydanej przez Kaliskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk pt. „Kiedy Kalisz był niemiecki... Córka na tropach okupantów” autor-
stwa prof. Georga Hansena. Spotkanie rozpoczęto fragmentami publikacji, czytanymi 
przez kaliskiego aktora Szymona Mysłakowskiego, zaś autor, kaliszanin z urodzenia, 
opowiedział o kulisach powstania tej niezwykłej książki, stanowiącej połączenie wątków 
dokumentalnych z literaturą.

Autor publikacji urodzony w Kaliszu w 1944 r., dzięki odnalezionym pamiętnikom 
ojca i odszukanym w archiwach dokumentom zrekonstruował fragment trudnej, wojen-
nej historii rodzinnej, przypadającej na pobyt rodziców w okupowanej Polsce. Podczas 
promocyjnego wieczoru nie zabrakło pytań od czytelników i miłośników historii oraz 
zainteresowanych tą tematyką mieszkańców Kalisza, na które gość z Niemiec chętnie 
odpowiadał. 

Polskie tłumaczenie książki zawdzięczamy Marii Wasilewskiej-Antczak, druk firmie 
Dangraf, zaś edycja, ukazująca Kalisz czasów okupacji widziany oczami Niemców, 
powinna na trwałe wpisać się w historiografię naszego miasta.

4 kwietnia –w rozstrzygniętym konkursie na najlepszy artykuł poświęcony historii 
polskiej kultury popularnej w nowym numerze kwartalnika naukowego poświęconego 
zagadnieniom historycznym pt. „Kultura Popularna”, nagrodę przyznano mgr. Maka-
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remu Górzyńskiemu, historykowi architektury, doktorantowi w Instytucie Historii Sztuki 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkowi Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
za publikację pt. „Dziewiętnastowieczny park miejski w Kaliszu. Historia, władza 
i komercja w przestrzeni kultury popularnej”. 

14-15 kwietnia – w gmachu uniwersyteckim w Kaliszu odbyła się konferencja 
naukowa pt. „Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe”, poświęcona uczniowi 
kaliskiego Gimnazjum Klasycznego i organizatorowi strajku szkolnego 1905 r., później 
zaś wybitnemu organizatorowi oświaty, ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego II Rzeczypospolitej oraz jego idei wychowania państwowego. Organiza-
torem konferencji był kaliski Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Książnica 
Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. Po uroczystym otwarciu, doko-
nanym przez prodziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, prof. Monikę 
Kostrzewę oraz prezesa KTPN, prof. Krzysztofa Walczaka, wiceprezes towarzystwa 
naukowego prof. Ewa Andrysiak wygłosiła laudację, poprzedzającą wręczenie dyplomu 
członka honorowego KTPN profesorowi Dzierżymirowi Jankowskiemu. Po tej cere-
monii rozpoczęto interdyscyplinarną debatę naukową, która skupiła referentów, wśród 
których znaleźli się: prof. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Wrocławski), dr Joanna 
Król (Uniwersytet Szczeciński), dr Jarosław Durka (Uniwersytet Opolski), prof. Ewa 
Andrysiak (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Piotr Gołdyn (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk), dr hab. Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński), dr Urszula Wróblewska 
(Uniwersytet w Białymstoku) oraz mgr Agnieszka Tys (Uniwersytet Warszawski). 
Referaty nieobecnych prelegentów odczytane zostały przez dr Bogumiłę Celer i prof. 
Ewę Andrysiak. Dzięki przedstawionym ciekawym referatom i staraniom organizato-
rów (w tym przewodniczącego komitetu organizacyjnego konferencji dr. hab. Piotra 
Gołdyna) konferencję tę można zaliczyć do bardzo udanych. Jej efekty zostaną utrwalone 
w postaci publikacji pokonferencyjnej.  

14 kwietnia – z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków podczas wielu 
zorganizowanych imprez w grodzie nad Prosną, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
miało również swój udział prezentując przed kaliskim ratuszem publikacje dotyczące 
zabytków i historii miasta Kalisza.

30 kwietnia – w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie została otwarta wystawa 
pt. „Skarby doliny Prosny” prezentująca najcenniejsze kaliskie znaleziska archeolo-
giczne (głównie numizmatyczne) z okresu starożytności i średniowiecza. Współorga-
nizatorem tej robiącej wrażenie ekspozycji był archeolog i muzealnik Leszek Ziąbka 
reprezentujący Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej (st. kustosz Działu Archeologii, 
kierownik Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu w Kaliszu, kierownik i uczestnik 
prac wykopaliskowych dotyczących okresu epoki brązu, okresu lateńskiego i wpływów 
rzymskich oraz wczesnego średniowiecza i współodkrywca mennicy celtyckich Bojów 
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pod Kaliszem, a także członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Stowarzysze-
nia Naukowego Archeologów Polski i Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego). Wystawa ta 
przyciągnęła wielu znakomitych gości, w tym przedstawicieli Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. 

10 maja – w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie Klub „Kali-
szanie w Warszawie” świętował jubileusz 25-lecia swojej działalności. Uroczystość 
uświetnił występ chóru „Polonia” im. Ignacego Paderewskiego, prelekcja Wiesława 
Depczyńskiego ilustrowana pokazem multimedialnym zatytułowana „Stulecie zburzenia 
Kalisza przez wojsko pruskie”, po czym prezes klubu dr Bogdan Bladowski przyjął wiele 
listów gratulacyjnych w tym: od prezydenta Miasta Kalisza Janusza Pęcherza, prezesa 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Krzysztofa Walczaka, prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Książki w Kaliszu Ewy Andrysiak oraz prezesa Stowarzyszenia Wychowan-
ków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka Adama Borowiaka.  

26 maja – do rąk autorek prof. Ewy Andrysiak i dr Elżbiety Steczek-Czerniaw-
skiej (oraz wiceprezesek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk) dotarła przesyłka 
z czeskim pismem naukowym „Slovanský přehled”, w którym m.in. znajduje się ich 
interesujący artykuł pt. „Dopisy Adolfa černého Melanii a Alfonsovi Parczewským” 
(Listy Adolfa Czernego do Melanii i Alfonsa Parczewskich). Publikacja ta przedstawia 
korespondencję, świadczącą o przyjaznym kontakcie, jaki wybitny czeski slawista 
i polonofil Adolf Czerny utrzymywał z Melanią i Alfonsem Parczewskimi w latach 
1889-1919. Listy, odnalezione w litewskim Archiwum Historycznym przez prof. 
Andrysiak, stanowią nie tylko znakomitą ilustrację serdecznych związków pomiędzy 
zaprzyjaźnionymi ludźmi, lecz także ukazują działania wspólnie podejmowane na 
rzecz literatur – polskiej i czeskiej – a także na rzecz Łużyc, z którymi korespondenci 
byli związani m.in. wspólnymi pracami, mającymi na celu wsparcie tego bratniego 
słowiańskiego narodu. 

7 czerwca – w siedzibie Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu odbyły się uroczystości zwią-
zane z odsłonięciem tablicy pamiątkowej wybitnego polityka, prezydenta i marszałka 
Finlandii Carla Gustafa Mannerheima, który jako młody oficer w latach 1889-1890 
właśnie w tym budynku rozpoczął swoją karierę wojskową służąc w 15 Aleksandryj-
skim Pułku Dragonów. Na uroczystość przybyli m.in. ambasador Finlandii w Polsce 
Jari Vilen z małżonką, były przewodniczący fińskiego parlamentu oraz minister handlu 
i przemysłu Ilkka Suominen, radca-minister Ambasady Finlandii w Polsce Vesa Hakki-
nen, attache wojskowy Kimmo Tarvainen, prezydent Kalisza dr Janusz Pęcherz oraz 
prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof Walczak. Gości powi-
tał rektor PWSZ prof. zw. dr inż. Jan Chajda, zaś prezes KTPN prof. nadzw. dr hab. 
Krzysztof Walczak przybliżył sylwetkę bohatera uroczystości. Spotkanie to uświetnił 
Chór Kameralny WPA UAM pod dyrekcją Beaty Szymańskiej, a po odsłonięciu tablicy 
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uczestnicy uroczystości spełnili toast za przyjaźń polsko-fińską, który wzniósł dr inż. 
Janusz Pęcherz, Prezydent Miasta Kalisza.

7-8 czerwca – w Parku Miejskim podczas IV Festiwalu Smaku w Święto Miasta 
Kalisza nie zabrakło kaliskiej książki. Wśród imprez plenerowych oraz stoisk zastawio-
nych z przysmakami i wyrobami rękodzielniczymi swoje wydawnictwa zaprezentowało 
także Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Posiada ono w swoim dorobku około 150 
tytułów, które wyszły z druku ciesząc wielu czytelników, a wśród nich miłośników histo-
rii miasta Kalisza i regionu. Na tegorocznym Kiermaszu Książki Kaliskiej prym wiodły 
tytuły: Kiedy Kalisz był niemiecki, Kalisz wielokulturowy oraz seria Kaliszanie .  

 
9 czerwca – w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego odbyła się konfe-

rencja zatytułowana „Miejsce i rola regionalnych towarzystw w życiu naukowym 
środowisk naukowych w Polsce”, której celem była wymiana poglądów na temat form 
działalności, współpracy z władzami samorządowymi i akademickimi oraz efektów 
naukowych i popularyzacyjnych regionalnych (ogólnych) towarzystw naukowych 
w Polsce. Na spotkanie przybyło wielu przedstawicieli bratnich towarzystw, a wśród 
nich prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Krzysztof Walczak. 

  
20 czerwca – pojawiło się sto pięćdziesiąte drugie wydawnictwo KTPN pt. „Oddzia-

ływanie Górnictwa siarki na środowisko przyrodnicze. Na przykładzie KiZPS Siarkopol 
w Machowie”. Jest to praca związana z gleboznawstwem i środowiskiem przyrodniczym, 
dotycząca ważnej dziedziny nauki, zaś autorem jej jest dr nauk o Ziemi w dziedzinie 
geografii, nauczyciel akademicki, gleboznawca Arkadiusz Niewiadomski.  

21 czerwca – podczas VII Zjazdu Wychowanków i Absolwentów Szkoły Dwojga 
Imion „Anny Jagielonki” i „Mikołaja Kopernika” w Kaliszu, Kaliskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk zaprezentowało swoje wydawnictwa, ciesząc swoją obecnością wielu 
przyjezdnych i miejscowych absolwentów i wychowanków tej znamienitej szkoły.

24 czerwca – ukazała się kolejna książka wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, dziewiąty już tomik serii „Kaliszanie”. Tym razem przedstawiono 
postać Józefa Radwana (1858-1936), prawnika, wydawcę i działacza społecznego. 
Autorzy (Krzysztof Walczak, Ewa Andrysiak i Ewa Obała) ożywili znaną postać 
dawnego Kalisza, człowieka nieprzeciętnego, prawnika, redaktora, drukarza, twórcę 
i właściciela „Gazety Kaliskiej”, a także założyciela i wieloletniego prezesa Kaliskiego 
Towarzystwa Wioślarskiego. Życie Józefa Radwana, ukazane na tle rodziny i przyjaciół, 
jego praca i działalność społeczna ponownie przypomniały, że to pokolenie kaliszan 
dobrze przysłużyło się Polsce.

30 czerwca – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyło się 
spotkanie Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej z przewodniczącą dr Iwoną 

Z życia towarzystwa
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Barańską, na którym kontynuowano dyskusje i ustalenia na temat organizacji między-
narodowej konferencji dotyczącej odbudowy miasta Kalisza w 2015 r. 

Również w tym samym dniu miało miejsce posiedzenie Zarządu KTPN, na 
którym m.in. podjęto jednogłośnie decyzję o powołaniu do życia nowego czasopisma 
naukowego pt. „Polonia Maior Orientalis”, pisma poświęconego dziejom Wielkopol-
ski wschodniej, w którym przewidziano działy takie jak: studia, materiały źródłowe, 
biografie Wielkopolan, sprawozdania i recenzje. Edycję pierwszego tomu czasopisma 
zaplanowano w 2015 roku.   

  
10 lipca – wyszła z druku książka uwieczniająca zeszłoroczne obchody 150-rocznicy 

powstania styczniowego, będąca pokłosiem konferencji pt. „Powstanie styczniowe we 
wschodniej Wielkopolsce. 150-lecie narodowego zrywu i tragedii”, redagowana przez 
Elżbietę Steczek-Czerniawską i Piotra Gołdyna. Nawiązuje ona do narodowowyzwo-
leńczego czynu Polaków XIX wieku i oddaje hołd bohaterom tych zmagań w artyku-
łach autorstwa M. Jarneckiego, R. Prejsa, M. Sobczak-Waliś, A. Buławy, M. Kulika,  
J. Miluśkiej-Stasiak i E. Obały.

17 lipca – w domu państwa Janiny i Władysława Kościelniaków miało miejsce 
spotkanie, w którym uczestniczyli: wiceprezydent Dariusz Grodziński, Marzena Ścisła 
– naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz prezes Kaliskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk Krzysztof Walczak. Przedstawiciele władz miasta wręczyli 
nestorowi kaliskich artystów „Album de Kalisch”, publikację ukazującą najstarsze 
fotografie miasta, a także wprowadzili państwa Kościelniaków w projekt „Kalisz-Feniks 
1914-2014”, upamiętniający setną rocznicę zburzenia miasta. Prezes KTPN wręczył 
państwu Kościelniakom najnowsze wydawnictwa, jakie w ostatnim czasie wyszły 
z druku, sygnowane przez kaliskie stowarzyszenie naukowe.  

17 sierpnia – w związku z utrudnieniami, jakie wynikły z korzystania i obsługi 
poczty ktpn@neostrada.pl, został zmieniony adres e-mail, by w lepszych warun-
kach kontaktować się z członkami, sympatykami, klientami i innymi instytucjami. 
Teraz wszelką korespondencję do Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk można 
przesyłać na nowy adres – ktpn.kalisz@wp.pl, jednocześnie wszystkie informacje, 
zaproszenia, czy powiadomienia KTPN, będą wysyłane już z nowego oficjalnego 
adresu poczty. 

20 sierpnia – ukazała się książka pt. „Druki podziemne i emigracyjne w zbiorach 
Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu 1976-1989” autorstwa 
Moniki Antczak. Publikacja ta stanowi siedemnasty tom serii „Katalogi i Bibliografie”, 
wydawanej przez Książnicę Pedagogiczną w Kaliszu i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk. Praca informuje o książkach i czasopismach, jakie posiada kaliska biblioteka, 
wydawanych w drugim obiegu przez nielegalne, podziemne wydawnictwa, a także 
o edycjach powstałych poza granicami kraju i nieposiadających debiutu. 
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Publikacja dokumentuje stan zachowania w zbiorach Książnicy tych rzadkich, 
konfiskowanych niegdyś druków, stanowiących dzisiaj przedmiot zainteresowania 
naukowego i poznawczego. 

25 sierpnia – w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu miało miejsce spotkanie 
Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk z przewodniczącą dr Iwoną Barańską. Omawiano na nim postępy w działaniach 
i dalsze przygotowania przy organizacji Międzynarodowej Konferencji pt. „(Od)
budowa miasta historycznego: naród, polityka, społeczeństwo, a rekonstrukcje ośrod-
ków zniszczonych w czasie I wojny światowej”, która ma się odbyć w dniach 16-17 
kwietnia 2015 r. na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Kaliszu.

6 września – w kaliskim ratuszu podczas ogólnopolskiej akcji „Narodowe czyta-
nie” odbył się kiermasz pod hasłem „Święto Książki”, w którym Kaliskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk przedstawiło swoją ofertę wydawniczą.  

6 września – w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w sali głównej Ratusza 
odbyło się „XV Międzynarodowego Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu”, 
którego prekursorami i organizatorami byli Bożena i Czesław Wosiowie. Na ekspozycji 
można było obejrzeć około 600 prac z całego świata pokazanych przez 375 artystów 
z 43 krajów. Podkreślano wysoką rangę biennale, podczas którego dokonano wyboru 
najlepszych dzieł spośród około 1800 prac 200 twórców. Pierwszą nagrodę uzyskał 
Lembit Lohmus z Estonii. Jako znawca warsztatu graficznego wśród jurorów znalazł 
się Czesław Woś – artysta plastyk i członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
Rangę ostrowskiego przedsięwzięcia i jego międzynarodowy charakter podkreślił 
prezydent miasta Jarosław Urbaniak twierdząc, że Ostrów w tym momencie stał się 
stolicą artystyczną świata.      

9 września – wyszła z druku książka pt. „Problemy i sukcesy polskiej rodziny 
w przeszłości i teraźniejszości. Studia historyczno-społeczne” pod redakcją dr. Jarosława 
Durki, sygnowana przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Edycja ta stanowi zbiór 
studiów obejmujących szeroko rozumianą tematykę rodziny w ujęciu historycznym, 
pedagogicznym i psychologicznym. Publikacja jest podzielona na dwie części: pierw-
sza poświęcona została zagadnieniom rodziny w przeszłości, czyli w XVIII i XIX w., 
druga współczesności, podejmując m.in. tematy poświęcone problematyce samotnego 
rodzicielstwa.

12 września – ukazała się kolejna interesująca pozycja wydawnicza Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk pt. „Dziewiętnastowieczny ratusz w Kaliszu. Architektura 
i niezrealizowany projekt nowoczesności” pióra Makarego Górzyńskiego – historyka 
architektury, pracownika naukowo-badawczego oraz popularyzatora nauki i wiedzy. 

Z życia towarzystwa
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Celem autora była próba spojrzenia na projekt, realizację i funkcjonowanie gmachu 
ratusza w Kaliszu, wzniesionego w latach 1888-1891 i spalonego w tragicznym dla 
miasta sierpniu 1914 r. Książka, oparta na źródłach i wzbogacona wieloma interesu-
jącymi ilustracjami, przybliża dzieje ważnego, aczkolwiek mało znanego przedsię-
wzięcia architektoniczno-budowlanego, przynosząc wiele nieznanych dotąd faktów 
i interpretacji. Poprzez opis spalenia tej ważnej dla miasta budowli publikacja wiąże 
się bezpośrednio ze stuleciem zniszczenia miasta w sierpniu 1914 r. 

30 września – odbyło się zebranie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz 
Sądu Koleżeńskiego, na którym podjęto decyzję zorganizowania w 2015 r. konferencji 
poświęconej rocznicy strajków szkolnych 1905 roku. 

9 października – ukazały się pierwsze egzemplarze książki autorstwa prof. UAM 
dr. hab. Piotra Gołdyna pt. „Obrazki z dziejów oświaty w Wielkopolsce Wschodniej” 
wydanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Edycja tej niewielkiej publikacji, 
poświęcona jest historii szkolnictwa i oświaty na terenach Wielkopolski Wschodniej 
(współcześnie powiaty: kolski, koniński, słupecki i turecki), opowiada w rozdziałach 
– zwanych przez autora obrazkami – o rozmaitych wydarzeniach oświatowych, zapisa-
nych przez szkolne archiwalia i kroniki, stanowiąc znakomite uzupełnienie oficjalnych 
dziejów oświaty na tym terenie.     

12 października – zmarł dr med. Zbigniew Kledecki członek założyciel Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Był uznanym kaliskim kardiologiem, wieloletnim ordy-
natorem Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. 
Był także wielkiej miary działaczem społecznym, prezesem i członkiem honorowym 
Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, uhonorowanym najwyższym odznaczeniem 
lekarskim Gloria Medicinae, członkiem honorowym Towarzystwa Przyjaciół Książki 
w Kaliszu, członkiem oddziału poznańskiego PAN, Poznańskiego Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Związku Filatelistów. 
Był również redaktorem biuletynu „Aesculapius”, „Zeszytów Naukowych Kaliskiego 
Towarzystwa Lekarskiego”, a także autorem prac naukowych. Organizował kaliski 
oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej, a po rozwiązaniu tej placówki dzięki niemu do 
Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego trafiły uratowane fragmenty zbiorów 
KTL oraz innych wiele cennych materiałów. Zachowamy Go we wdzięcznej i serdecz-
nej pamięci.

21 października – we wtorkowe popołudnie 21 października w Bibliotece Głów-
nej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu miała miejsce promocja 
książki z serii „Kaliszanie” pt. „Józef Radwan (1958-1936). Prawnik, wydawca i działacz 
społeczny” autorstwa Krzysztofa Walczaka, Ewy Andrysiak i Ewa Obały. Na spotkaniu 
została przedstawiona przez twórców publikacji znana postać dawnego Kalisza, pamięt-
nego zwłaszcza poprzez swoją działalność edytorską („Gazeta Kaliska” oraz „Jutrzenka 
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Kaliska”, a także wiele innych wytworów drukarskich), jak również społeczną (zwią-
zaną zwłaszcza z organizacją i patronowaniem działalności Kaliskiego Towarzystwa 
Wioślarskiego). Prof. Krzysztof Walczak wprowadził słuchaczy w dzieje życia Józefa 
Radwana, począwszy od pochodzenia i rodziny po pracę, działalność i dokonania boha-
tera, prof. Ewa Andrysiak omówiła jego działalność drukarską, ukazując Radwana, jako 
redaktora, drukarza i właściciela „Gazety Kaliskiej”, a Ewa Obała pokazała serię zdjęć, 
uzupełniających publikację, a pochodzących m.in. ze zbiorów Kaliskiego Towarzy-
stwa Wioślarskiego, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Książnicy Pedagogicznej  
im. A. Parczewskiego w Kaliszu i prywatnych zbiorów. Przybyli goście na koniec zada-
wali pytania i dyskutowali z autorami, a pasjonat genealogii Jan Marczyński przekazał na 
ręce autorów odnalezione materiały biograficzne, dotyczące bohatera wieczoru. Książka 
poświęcona Józefowi Radwanowi jest dziewiątą edycją w serii „Kaliszanie”.

13 listopada - w związku z setną rocznicą zburzenia Kalisza, tuż przed uroczystą 
sesją w kaliskim ratuszu zwieńczającą obchody przypominające dni tragedii grodu nad 
Prosną, ukazała się książka poświęcona tamtym wydarzeniom pt. „Katastrofa kaliska 
1914. Materiały źródłowe (wybór)”. Zawarte w niej dokumenty chwili, relacje, wspo-
mnienia i artykuły prasowe drukowane w językach polskim, rosyjskim, niemieckim, 
angielskim, francuskim oraz żydowskim, zawarte przez autorów w pracy, zbierają 
trudno dostępne materiały, po części dotąd nieznane, przypominając tamte krwawe dni 
i dramat miasta oraz jego mieszkańców. Twórcy publikacji to mgr Ryszard Bieniecki 
doradca prezydenta miasta Kalisza i dr Bogumiła Celer kierownik działu zbiorów 
specjalnych Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu oraz członek 
zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Publikacja ta, jedna z najważniej-
szych w ostatnich latach książek poświęconych Kaliszowi, stanowi sto pięćdziesiąte 
piąte wydawnictwo KTPN. 

14 listopada – Podczas sesji historycznej w kaliskim ratuszu pt. „Przyodziany 
klęski chmurą i ognia purpurą – kaliski sierpień 1914” podsumowującej obchody setnej 
rocznicy zburzenia Kalisza i efekty projektu „Kalisz-Feniks 1914-2014”, wręczono 
odznaczenie Gloria Artis dr. inż. Mieczysławowi Arkadiuszowi Woźniakowi, autorowi 
pionierskiej książki pt. „Kalisz 1914. Pogrom miasta”. 

Wyróżniony to dr inż. nauk technicznych, były wicewojewoda kaliski oraz wykła-
dowca i wicedyrektor Instytutu Pedagogiczno - Artystycznego UAM w Kaliszu, czło-
nek Głównej Komisji do Badania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu oraz członek 
założyciel (a także długoletni wiceprezes) Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
członek honorowy PTTK i Yacht Klubu Polskiego. Odznaczony wieloma wyróżnie-
niami, orderami i odznaczeniami państwowymi m.in.: Krzyżem Oficerskim i Kawa-
lerskim Polonia Restituta, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznakami 
honorowymi: „Zasłużony działacz kultury”, „Za opiekę nad zabytkami”, „Za zasługi 
dla województwa poznańskiego, kaliskiego, płockiego i piotrkowskiego” i Honorowy 
Obywatel m. Kalisza. 

Z życia towarzystwa
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14 listopada – w kaliskim ratuszu podczas sesji historycznej, organizowanej przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka, odbył się kiermasz książki kaliskiej, 
na którym nie zabrakło wydawnictw Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wśród 
nowości związanych z setną rocznicą zburzenia Kalisza zaprezentowano również 
publikację, która pojawiła się na tę właśnie uroczystość pt. „Wypadki kaliskie 1914. 
Reinterpretacja obrazu zdarzeń”. Jej autorem jest mgr Maciej Drewicz, który podjął 
próbę analizy wydarzeń, które dotknęły świetnie prosperujące miasto doprowadzając 
je do ruiny. W książce zaprezentowano wiele interesujących zdjęć, a sposób przedsta-
wienia przez autora wielowymiarowości i niejednoznaczności tragicznych losów miasta 
pozwala na inne niż dotychczas spojrzenie na katastrofę miasta. Kontrowersyjna treść 
książki, prezentująca także nowe, nieznane dotąd fakty, bez wątpienia wzbudzi dyskusję 
wśród znawców historii i miłośników miasta Kalisza. Książka stanowi sto pięćdziesiąte 
dziewiąte wydawnictwo KTPN.

27 listopada – w siedzibie KTPN odbyło się spotkanie Pracowni Historii Sztuki 
i Kultury Artystycznej z przewodniczącą dr Iwoną Barańską, na którym omawiano szcze-
góły organizacji międzynarodowej konferencji pt. „(Od)budowa miasta historycznego: 
naród, polityka, społeczeństwo a rekonstrukcje ośrodków zniszczonych w czasie drugiej 
wojny światowej”. To znaczące wydarzenie będzie miało miejsce 16-17 kwietnia 2015 r. 
w budynku Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu, w którym władze Wydziału 
Pedagogiczno-Artystycznego będą pełnić rolę współorganizatora razem z Kaliskim 
Towarzystwem Przyjaciół Nauk.

27 listopada – w czwartkowe popołudnie miało miejsce posiedzenie naukowe 
poświęcone wystąpieniu mgr. Makarego Górzyńskiego, zatytułowane „Działalność 
inwestycyjna Kalisza za rządów gubernatora Daragana, a problemy rozwoju miasta 
u progu Wielkiej Wojny” połączone z promocją ostatnio wydanej przez KTPN książki 
pt. „Dziewiętnastowieczny Ratusz w Kaliszu. Architektura i niezrealizowany projekt 
nowoczesności” autorstwa bohatera tegoż spotkania. Makary Górzyński jest historykiem 
sztuki i doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizującym się w historii archi-
tektury i kultury architektonicznej; jest popularyzatorem sztuki dyskutowania i analizy 
opartej na rzetelnych badaniach naukowych. Tematem rozważań stała się działalność 
inwestycyjna Kalisza na przełomie XIX i XX wieku w odniesieniu do powstałych obiek-
tów (ratusz, teatr, szkoła realna, dworzec, straż ogniowa oraz ciąg kamienic i budyn-
ków tworzących nowe dzielnice miasta). Przemyślenia tego utalentowanego młodego 
badacza, oparte o przekonanie, iż architektura oraz rozwiązania urbanistyczne rodzą się 
w określonych warunkach społecznych i ekonomicznych, prowadziły do interesującej 
dyskusji, nawiązującej także do czasów nam współczesnych.

1 grudnia – w gościnnych progach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Kole miała miejsce promocja książki pt. „Obrazki z dziejów oświaty w Wielkopol-
sce Wschodniej” autorstwa prof. UAM dr. hab. Piotra Gołdyna - humanisty, historyka 
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i regionalisty, członka Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Na spotkaniu 
twórca tej ciekawej publikacji, poświęconej historii szkolnictwa i oświaty na wschodnich 
obszarach Wielkopolski (współcześnie powiaty: kolski, koniński, słupecki i turecki), 
omówił poszczególne rozdziały nazwane przez niego obrazkami, czyli opowiadania 
o różnych wydarzeniach oświatowych, zachowanych w szkolnych kronikach i archi-
wach. Promocja była wzbogacona pokazem multimedialnym, a licznie przybyli goście 
wspominali fakty ze swojego życia związane z kolską szkołą.

9 grudnia – we wtorkowe popołudnie w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk odbyło się spotkanie członków i sympatyków Towarzystwa Przyja-
ciół Książki w Kaliszu z panią prezes prof. Ewą Andrysiak na czele. Na zaproszenie 
stowarzyszenia w zebraniu wzięła udział prof. Hanna Tadeusiewicz z Łodzi (w latach 
1987-2010 kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Łódzkiego, od 2004 r. członek honorowy Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz 
członek Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki i sympatyk Towarzystwa Przyja-
ciół Książki w Kaliszu), która przedstawiła wystąpienie pt. „Bibliofilskie zamiłowania 
Polek. Właścicielki bibliotek w dawnej Polsce (XIII – XIX w.)”. Pretekstem spotkania 
był jubileusz 50-lecia pracy zawodowej oraz 75-rocznicy urodzin pani profesor i z tej 
okazji kaliskie TPK wydało również książeczkę pt. „Jan Muszkowski – uczony i miło-
śnik ksiąg” autorstwa Ewy Andrysiak, dedykowanej jubilatce.

16 grudnia – miało miejsce zebranie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej 
oraz Sądu Koleżeńskiego, na którym omawiano zaplanowane na rok 2015 konferencje 
i wydawnictwa, w tym propozycje tematów do kolejnych „Zeszytów KTPN” i nowego 
pisma „Polonia Maior Orientalis”. 

Ewa Obała

Z życia towarzystwa
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REJESTR CZŁONKÓW HONOROWYCH, 
ZWYCZAJNYCH I WSPIERAJĄCYCH 
KALISKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK 
Stan na dzień 31 grudnia 2014 roku

CZŁONKOWIE HONOROWI

Prof. dr hab. Krzysztof Migoń,
Instytut Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

(czł. honor. od 1998)

Prof. dr hab. Tadeusz Poklewski-Koziełł,
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Oddział w Łodzi
(czł. honor. od 2002)

Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz
Uniwersytet Łódzki
(czł. honor. od 2004)

Prof. dr hab. Tadeusz Drewnowski
(czł. honor. od 2007)

Prof. dr hab. Anna Żbikowska-Migoń
Uniwersytet Wrocławski

(czł. honor. od 2011)

Prof. dr hab. Dzierżymir Jankowski
(członek honor. od 2013)
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CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

L.p. Nazwisko i imię Tytuł naukowy
- zawodowy Miejscowość rok 

przyjęcia

1 Anders Paweł mgr inż. Poznań 1988

2 Androchowicz Andrzej mgr Szczecin 2004

3 Andrysiak Ewa prof. nadzw. dr hab. Kalisz 1988

4 Baranowski Tadeusz dr Warszawa 1988

5 Barańska Iwona dr Kotlin 1995

6 Bielska Krystyna mgr Łódź 1988

7 Bladowska Dioniza mgr Kalisz 2003

8 Bladowski Bogdan dr Warszawa 1987

9 Błachowicz Maciej mgr Kalisz 2010

10 Borowiak Adam mgr Kalisz 2002

11 Brodacki Grzegorz dr Sieradz 1997

12 Bruś-Kosińska Joanna dr Kalisz 2006

13 Celer Bogumiła dr Marcjanów 2003

14 Chajda Jan prof. zw. dr inż. Poznań 2012

15 Chojnacki Dariusz dr hab . Kalisz 2005

16 Chojnacki Tadeusz mgr Kalisz 2005

17 Ciesielska Adriana dr Nowe Miasto n/
Wartą 2002

18 Czepik Agata mgr Kalisz 2005

19 Delura Jolanta mgr Kalisz 2011

20 Depczyński Wiesław doc. dr inż. Warszawa 1987

21 Dobak-Splitt Krystyna mgr Kalisz 1987

22 Durka Jarosław dr Myszków 2014

23 Dymkowska Judyta Anna mgr Kalisz 1987

24 Fołtarz Adam prof. nadzw. dr hab. Kalisz 2007
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25 Frąszczak Jan dr Kalisz 1987

26 Gnerowicz Jerzy mgr inż. Kalisz 2002

27 Gołdyn Piotr prof. nadzw. dr hab. Bielawy 2011

28 Górzyński Makary mgr Warszawa 2011

29 Grzesiak Jan prof. nadzw. dr hab. Grodziec 1998

30 Grzesiak Paweł mgr Ostrzeszów 2006

31 Gulczyński Andrzej dr Poznań 1990

32 Halak Mateusz mgr Kalisz 2014

33 Jaeger Marek dr Lutynia 2008

34 Janczewski Janusz mgr Ostrów Wlkp. 1987

35 Jankowska Danuta mgr Kalisz 1989

36 Jarnecki Michał prof. nadzw. dr hab. Ostrów Wlkp. 1989

37 Jeglińska Elwira dr Ślesin 2011

38 Juszczak Jan mgr Sokolniki 2005

39 Kaczmarkiewicz Maria dr Kalisz 1989

40 Karolewska Henryka mgr Kalisz 2011

41 Kędzierski Adam dr Kalisz 2002

42 Kijas artur prof. dr hab. Poznań 
Skórzewo 2001

43 Kłysz Ewa dr Ostrów Kaliski 2001

44 Kolańczyk Aneta mgr Kalisz 2000

45 Kołodziej Andrzej prof. nadzw. dr hab. 
inż. Kalisz 2012

46 Kołodziej Małgorzata mgr Kalisz 2001

47 Kościelniak Władysław art. grafik Kalisz 1987

48 Kowalewska Małgorzata mgr Kalisz 2001

49 Kowalska Samanta dr Jarocin 2008

50 Krokos Tadeusz mgr Kalisz 2008

Rejestr członków...
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51 Kryst Bożena mgr Kalisz 1996

52 Kubiak Katarzyna mgr Pleszew 2000

53 Kubicka Bożena mgr Kalisz 2002

54 Kulik Mariusz dr Konin 2013

55 Łapa Romana dr Kalisz 2011

56 Łuszczykiewicz Piotr prof. nadzw. dr hab. Kalisz 1988

57 Maciejewska Iwona mgr Kalisz 2001

58 Małecki Zdzisław prof. nadzw. dr hab. 
inż. Kalisz 2008

59 Marciniak Marianna mgr Kalisz 2012

60 Marcinkowska Halina mgr Kalisz 2001

61 Marek Anna mgr Kalisz 1999

62 Marszałek Włodzimierz 
Kazimierz mgr Błaszki 1995

63 Matusiak Beata Maria mgr Kalisz 1994

64 Matusiak Kazimierz mgr Kalisz 1987

65 Matuszczak Grzegorz dr Kalisz 2003

66 Matuszczak Maria Jolanta mgr Kalisz 1997

67 Mąkosza Joanna mgr Kalisz 2002

68 Medycki Emil mgr Turek 2003

69 Michalak Zbigniew dr Turek 2007

70 Miluśka-Stasiak Jadwiga mgr Opatówek 1995

71 Miłek Sławomir mgr Kalisz 2008

72 Młodak Andrzej prof. nadzw. dr  hab. Kalisz 2002

73 Molenda Piotr dr Kalisz 1992

74 Morawska Eleonora mgr Kalisz 2001

75 Narewska Anna mgr Nowe Skalmie-
rzyce 2003

76 Nowak Andrzej dr Poznań 1987

Z życia towarzystwa
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77 Nowak Tadeusz dr inż. Kalisz 2009

78 Obała Ewa mgr Kalisz 2009

79 Pałęcki Hubert mgr Kalisz 1997

80 Paszyn Jarosław mgr inż. Kalisz 1998

81 Paszyn  Małgorzata mgr inż. architekt Kalisz 1998

82 Paterski Karol mgr Kalisz 2005

83 Pawlak Karol dr Kalisz 1996

84 Pawnuk Krystyna mgr Kępno 2001

85 Pęcherz Janusz dr inż. Kalisz 1987

86 Piechota Feliksa dr Kalisz 1997

87 Pietras Józef mgr Kalisz 1989

88 Pietrzak Jerzy prof. dr hab. Ostrów Wlkp. 1988

89 Płócienniczak Dominika mgr Kalisz 2014

90 Podlewski Olech mgr Kalisz 1987

91 Poklewska Krystyna prof. dr hab. Łódź 1989

92 Polak Bogusław prof. dr hab. Koszalin 1987

93 Poradzewska - Pietrzak 
Jadwiga mgr Ostrów Wlkp. 1989

94 Przygodzki Sławomir mgr Żelazków 1998

95 Pudełko Edward mgr Kalisz 1987

96 Radziłowicz Helena mgr Kalisz 2002

97 Rezler Marek dr Poznań 1987

98 Rogacki Kazimierz dr med. Kalisz 1988

99 Roth Anna mgr Kalisz 1998

100 Rottermund Krzysztof
prof. nadzw. dr hab., 

Doctor scientiae 
musicae

Szczecin, Berlin 1994

101 Rudnicka Ewa dr Warszawa 2014

102 Rusak Stanisław dr Kalisz 1990
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103 Rybicka Kornelia dr Ostrów Wlkp. 2002

104 Saganowska Ewa mgr Kalisz 2001

105 Schlender Grażyna dr Kalisz 1996

106 Sitarz Kazimiera mgr Kalisz 1987

107 Skoczylas-Stawska Honorata dr Poznań 1988

108 Sobczak-Waliś Monika mgr Lisków 2012

109 Sobczyk Anna dr Kalisz 2009

110 Sobolewski Piotr dr Kalisz 2000

111 Splitt Jerzy Aleksander mgr Kalisz 1987

112 Steczek-Czerniawska 
Elżbieta dr Kalisz 1988

113 Styczyńska Marianna dr Warta 1997

114 Suchocka Hanna dr Poznań 1988

115 Sukienniczak Piotr dr Kalisz 2008

116 Szczepaniak Paweł dr Kalisz 2001

117 Szulc Wita prof. nadzw. dr hab. Wrocław 1997

118 Szurczak Anna dr Kalisz 1987

119 Szymańska Jolanta mgr Kalisz 2002

120 Szymański Andrzej dr Pleszew 1987

121 Szymczak Jan prof. dr hab. Łódź 1991

122 Ścisła Marzena mgr Kalisz 1988

123 Śmiecińska Mariola mgr Blizanów 2000

124 Świdziński Jerzy prof. nadzw. dr hab. Luboń k. 
Poznania 2002

125 Tabaka Anna mgr Kalisz 2010

126 Teske Grzegorz dr Kalisz 1994

127 Tomala Janusz dr Kalisz 1994

128 Tumolska Halina dr hab . Kalisz 1990
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129 Twardowski Andrzej prof. dr hab. Kalisz 1989

130 Urbaniak Marek dr Jastrzębniki 2002

131 Wachelko Marek mgr Krotoszyn 1988

132 Walczak – Niewiadomska 
Agata dr Kalisz 2001

133 Walczak Krzysztof prof. nadzw. dr hab. Szałe 1987

134 Waliś Grzegorz mgr Lisków 2003

135 Wańka Danuta dr Kalisz 1991

136 Wiatrowski Ryszard mgr Kalisz 1996

137 Wieczorek Grzegorz dr Grabów 2012

138 Wiedemann Jerzy Wojciech mgr Grabów 1988

139 Wierzgacz Tomasz mgr Kalisz 2003

140 Witkowski Krzysztof dr Koło 2013

141 Wittich Juliusz mgr Kalisz 1987

142 Wojciechowski Kazimierz mgr Kalisz 1988

143 Wojtynka Anna mgr Wola Droszew-
ska 2014

144 Woś Czesław Kazimierz art. plast. Ostrów Wlkp. 1987

145 Woźniak Anna mgr Kalisz 1988

146 Woźniak Bożena mgr inż. Poznań 1987

147 Woźniak Mieczysław dr inż. Poznań 1987

148 Wypych Jerzy dr Kalisz 2006

149 Zając Celina mgr Wołczyn 2002

150 Zalejski Stanisław mgr inż. Kalisz 1989

151 Zawadzki Janusz dr Poznań 1988

152 Ziąbka Leszek mgr Kalisz 1988

153 Zimna Aldona mgr Włodzimierz 2012

154 Zybura Urszula mgr Kalisz 2001



260 Z życia towarzystwa

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

1 . Adamczewska Joanna mgr Kalisz 2012

2 . Czechowska Barbara mgr Kalisz 2011

3. Kidoń Małgorzata mgr Kalisz 2012

4 . Kijewski Artur mgr Kalisz 2004

5. Konopczyński Jacek mgr Kalisz 2014

6. Tomczak Leszek mgr Kalisz 2011

7. Wasilkowski Jerzy mgr Kalisz 2012

8 . Waszak Damian mgr Kalisz 2011

9 . Zdobych Agata mgr Kalisz 2013

10 . Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Kaliszu Kalisz 2012
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NOTY O AUTORACH

Marek Adamczewski
Prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Łódzki, Katedra Historii Historiografii i Nauk 

Pomocniczych Historii

Ewa Andrysiak
Prof. nadzw. dr hab. Uniwersytet Łódzki, wicedyrektor Książnicy Pedagogicznej im. 

A. Parczewskiego w Kaliszu, wiceprezes zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, prezes Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu

Bogumiła Celer
Dr, kierownik działu zbiorów specjalnych Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczew-

skiego w Kaliszu, członek zarządu KTPN

Paweł Dudziński
Ks. dr, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przewodni-

czący Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Jarosław Durka
Dr, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 

członek KTPN

Piotr Gołdyn
Prof. nadzw. dr hab. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział 

Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, członek zarządu KTPN, członek Towarzystwa 
Historii Edukacji, członek Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Administracji 
i Cyfryzacji

Andrij Greczylo
Dr. hab., Instytut Archeografii Ukraińskiej oraz źródłoznawstwa im. M. Hruszew-

skiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, prezes Ukraińskiego Towarzystwa Heral-
dycznego

Mateusz Halak
Doktorant, Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Kaliskiego Towarzy-

stwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Oddział w Kaliszu
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Henryka Karolewska
Mgr, kierownik działu informacyjno-bibliograficznego Książnicy Pedagogicznej 

im. A. Parczewskiego w Kaliszu, członek KTPN

Bartosz Kiełbasa
Mgr, regionalista, członek Towarzystwa Przyjaciół Konina, współpracownik kilku 

regionalnych towarzystw społeczno-kulturalnych

Mariusz Kulik
Dr, Polska Akademia Nauk w Warszawie, członek KTPN

Jadwiga Miluśka-Stasiak
Mgr, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, 

członek zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Ewa Obała
Mgr, kierownik działu magazynów i konserwacji zbiorów Książnicy Pedagogicznej 

im. A. Parczewskiego w Kaliszu, członek KTPN

Maria Radziszewska
Dr, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tomasz Rosiński
Doktorant, Uniwersytet Łódzki

Wojciech Tutak 
Mgr, członek Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Jarosław Wąsowicz
Ks. dr, salezjanin, kierownik Archiwum Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego 

w Pile.

Anna Wojtynka
Mgr, bibliotekarz Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, 

członek KTPN

Aldona Zimna
Mgr, bibliotekarz Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, 

członek KTPN

Z życia towarzystwa



Dotychczas ukazały się następujące Zeszyty 
 Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Nr 1 
Szkolnictwo wyższe w Kaliszu. Tradycje i perspektywy. (1997) 

Red. Dzierżymir Jankowski, Halina Molenda 
Nr 2 

Pod rosyjskim zaborem i hitlerowską okupacją. (1997) 
Red. Mieczysław Arkadiusz Woźniak 

Nr 3 
Z badań naukowych kaliskich pedagogów. (1997) 
Red. Dzierżymir Jankowski, Andrzej Twardowski 

Nr 4 
Animatorzy, organicznicy, artyści. (1999) 

Red. Piotr Łuszczykiewicz, Halina Molenda 
Nr 5 

W kręgu kaliskiej książki. (1998) 
Red. Krzysztof Walczak 

Nr 6 
Wielkopolanie z obu stron Prosny. (2000) 

Red. Danuta Wańka 
Nr 7 

Z zagadnień społeczno–gospodarczych. (2002) 
Red. Stanisław Rusak 

Nr 8 
Archiwa, biblioteki i muzea. Źródła do dziejów Wielkopolski południowej (2004) 

Red. Ewa Andrysiak
Nr 9 

Miscellanea 
Red. Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak, Danuta Wańka (2006)

Nr 10 
Artyści i literaci. W kręgu badań Edwarda Polanowskiego (2007) 

Red. Halina Molenda
Nr 11 

„Schola Cantorum” 30 lat Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej  
w Kaliszu (2008) 

Red. Tadeusz Krokos
Nr 12 

W kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną (2011) 
Red. Iwona Barańska

Nr 13 
W kręgu badań czasopiśmienniczych i prasoznawczych (2013) 

Red. Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak
Nr 14 

zagadnień heraldyki i nauk pokrewnych (2014) 
Red. Piotr Gołdyn




