
STO DOKUMENTÓW NA STULECIE: WYBÓR MATERIAŁÓW ARCHI-
WALNYCH Z ZASOBÓW ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KALISZU, 
pod redakcją Grażyny Schlender, Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 
2019, ss. 251, faks., fot., mapy, portr.

Rok jubileuszu setnej rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości był dla wie-
lu z nas doskonałym pretekstem do przypo-
mnienia sobie historii naszego narodu i tych 
wiekopomnych dni. Pamięć o tamtych cza-
sach pozwala nam dzisiaj docenić trud minio-
nych pokoleń, które oddały życie za wolność 
swojej ojczyzny. Istotne jest zatem, abyśmy 
przekazywali kolejnym pokoleniom wiedzę 
na temat dziejów naszego narodu, miast i wsi.

Z pomocą przychodzą nam tutaj takie in-
stytucję jak archiwa państwowe, które w roku 
jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości świętują także stulecie 
powołania sieci archiwów państwowych.

Tak ważna rocznica skłania wiele insty-
tucji dbających o dziedzictwo piśmiennicze 
minionych pokoleń, w tym  także archiwa, do 
zaprezentowania wybranych zbiorów, które 
niejako ukazują dzieje danych miejscowości, 

miasteczek i wsi na przestrzeni tych stu lat, publikując wydawnictwa i albumy okolicz-
nościowe. Przykładem takiej publikacji jest album pt. Sto dokumentów na stulecie. Wybór 
materiałów archiwalnych z zasobów Archiwum Państwowego w Kaliszu pod redakcją 
dr Grażyny Schlender – dyrektor kaliskiego archiwum. Jego głównym celem, jak za-
znacza w wprowadzeniu redaktor, jest ukazanie archiwum, jako miejsca dostępnego dla 
wszystkich, a nie tylko dla naukowców i badaczy, odkrywających porastające kurzem 
dokumenty. 

Album składa się z trzech części wprowadzających – wstępu autorstwa dr Paw-
ła Pietrzyka, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, wprowadzenia autorstwa  
dr Grażyny Schlender – dyrektor kaliskiego archiwum oraz przedmowy pióra Anny Be-
stian-Zając – pracownika placówki. 

We wstępie dr Paweł Pietrzyk wskazuje na nieprzecenioną wartość takich instytucji, 
jak archiwa we współczesnym świecie i na ich rolę w dbaniu o naszą historię, a tym sa-
mym tożsamość narodową i lokalną.
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Wprowadzenie stanowi niejako przegląd dokumentów zawartych w albumie wzbo-
gacony o komentarz historyczny. 

Przedmowa ukazuję historię archiwum począwszy od 1825 roku, skupiając się na 
charakterystyce przechowywanych zbiorów i zmianach strukturalno-lokalowych placów-
ki. Ponadto A. Bestian-Zając omawia rodzaje dokumentów zamieszczonych w publikacji 
z zastosowaniem danych statystycznych. Zapoznaje też czytelników z kryteriami wyboru 
stu dokumentów upamiętniających setną rocznicę powstania sieci archiwów państwo-
wych. Były to: temat, atrakcyjność formy zewnętrznej oraz niepowtarzalność danego 
dokumentu.

Dokumenty zamieszczone w wydawnictwie zostały przedstawione w porządku 
chronologicznym. Podzielono je na siedem okresów historycznych: okres staropolski, 
okres zaborów, I wojna światowa, okres międzywojenny, II wojna światowa, Polska Lu-
dowa oraz III Rzeczpospolita, dzięki czemu czytelnik może w łatwiejszy sposób dotrzeć 
do interesującej go epoki.

W rozdziale zatytułowanym „Okres staropolski” znalazło się 5 dokumentów z zaso-
bów Archiwum Państwowego w Kaliszu, wśród których na uwagę zasługuje dokument 
pergaminowy z 1527 roku dotyczący wytyczenia granic miedzy Długą Wsią, a Jaran-
towem. W zamieszczonym obok opisie wyczytać możemy, iż jest to najstarszy doku-
ment w zasobie kaliskiego archiwum, do którego trafił w 1988 roku. Dodatkowo dzięki 
przetłumaczeniu dokumentu z języka łacińskiego przez Zofię Wojciechowską czytelnik 
może zapoznać się z fragmentem jego treści. Opis ten jak i pozostałe zamieszczone w pu-
blikacji zostały uzupełnione o numer sygnatury danej jednostki archiwalnej oraz krótką 
bibliografię.

Kolejny rozdział omawianego albumu prezentuje, aż 40 dokumentów z zasobów 
kaliskiego archiwum pochodzących z okresu zaborów. Dla Kalisza okres zaborów rozpo-
czyna się w 1793 roku, kiedy to Prusacy zajęli miasto, nadając mu nowy herb. Jak zazna-
cza we wprowadzeniu Grażyna Schlender – w herbie tym nad murami miasta z otwartą 
bramą unosił się orzeł pruski z monogramem królewskim na piersi „FWR- Fridericus 
Wilhelmus Rex” (s. 8). Spośród tych 40 dokumentów ukazujących losy miasta Kalisza 
i okolic w czasie zaborów należy wymienić dokument z odciskiem pieczęci magistratu 
kaliskiego z 1793 roku. Pieczęć ta została ustanowiona przez władze pruskie po zajęciu 
Kalisza i nawiązywała do herbu miasta z otwartą bramą z 1725 roku.

Kolejnym ważnym dokumentem z tej epoki jest akt notarialny z 1824 roku dotyczą-
cy spłaty pożyczki, którą Bonawentura Niemojowski, poseł na Sejm z powiatu wieluń-
skiego, właściciel dóbr  Chutek z przyległościami i dóbr Marchwacz z przyległościami, 
zaciągnął od swojej żony Wiktorii z Lubowickich Niemojowskiej na zakup owiec hisz-
pańskich.

Okres zaborów w Kaliszu i okolicach to także czas powstania szkół elementarnych. 
Dowodem na to jest zamieszczone w albumie pismo z dnia 12 lipca 1810 roku  w sprawie 
utworzenia szkoły w mieście Koźminku. Z opisu dowiadujemy się, że szkoła ta powstała 
w 1811 roku i z niewielką przerwą w funkcjonowaniu działa po dzień dzisiejszy.

Dziewiętnastowieczny Kalisz to miasto wielonarodowościowe, czego dowody dają 
kolejne dokumenty. Warto wspomnieć chociażby o Beniaminie Repphanie, twórcy prze-
mysłu sukienniczego w Kaliszu. W zbiorach kaliskiego archiwum po dzień dzisiejszy 
znajduje się akt notarialny z 1827 roku dotyczący zaciągnięcia przez niego pożyczki 
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z funduszu budowlanego miasta Kalisza na wystawienie nowego domu fabrycznego na 
Przedmieściu Warszawskim.

Nie sposób też nie wspomnieć o kaliskich Żydach, którzy przybyli tu w XII wieku. 
W omawianym wydawnictwie znalazł się protokół z zebrania dotyczącego powołania 
Komitetu Szpitala dla Starozakonnych w Kaliszu. Szpital otworzono 1 stycznia 1836 
roku i przetrwał on aż do 1941,  czyli do momentu likwidacji kaliskiego getta.

Dziewiętnastowieczny Kalisz to także miasto prężnie rozwijającego się ruchu kultu-
ralno-literackiego, związanego m.in. z Marią Konopnicką, Adamem Asnykiem czy Ma-
rią Dąbrowską. W albumie znalazły się dokumenty związane z ich życiem osobistym, 
na przykład intercyza przedślubna Marii Konopnickiej z domu Wasiłowskiej i Jarosława 
Konopnickiego z 1862 roku. 

Czas I wojny światowej to czas ogromnego zniszczenia Kalisza przez wojska nie-
mieckie, co także ma swoje odzwierciedlenie w przedstawionych w albumie dokumen-
tach. Wymienić tu  należy m.in. pismo Naczelnika Powiatu Kaliskiego Konrada Hahna 
z dnia 18 listopada 1916 roku do Szefa Administracji przy Generalnym Gubernatorstwie 
Warszawskim dotyczące finansowania odbudowy niesłusznie spalonego, jak uważał na-
czelnik  Hahn, miasta Kalisza. 

Warto także zaznaczyć, że w wyniku konferencji w Pszczynie dnia 5 listopada 1916 
roku władze niemieckie i austro-węgierskie wydały proklamację zawierającą obietnicę 
powstania Królestwa Polskiego, co pozwoliło na oficjalne uczczenie 125 rocznicy Kon-
stytucji 3 Maja. Namacalnym dowodem tych uroczystości jest zdjęcie z opisem informu-
jącym, iż inicjatywa tych obchodów wyszła od miejscowej Rady Opiekuńczej, w skład 
której wchodzili m.in. Stanisław Bulewski, Józef Dąbrowski czy Kazimierz Scholtz. 

Okres międzywojenny – czas odrodzenia się państwa polskiego, dokumentuje zdję-
cie Straży Obywatelskiej powstałej w połowie 1918 roku pod  dowództwem podporucz-
nika Juliusza Ulrycha, która w sposób pokojowy przejmowała władzę w mieście. Foto-
grafia zachowana w kaliskim archiwum pochodzi ze zbiorów Tadeusza Martyna.

Odzyskanie niepodległości wiązało się też z walkami zbrojnymi. W naszym regionie 
najwyższą za to cenę zapłacił Jan Mertka, członek Batalionu Pogranicznego – pierwszy 
powstaniec wielkopolski, który zginął w Boczkowie 27 grudnia 1918  roku. Przeglądając 
kolejne karty albumu czytelnik znajdzie jego akt zgonu wystawiony w 1919 roku w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w Przygodzicach.

II wojna światowa to dla mieszkańców Kalisza i okolic czas nie tyle zniszczenia 
miasta, co represji, deportacji i germanizacji. Przykładem represji stosowanych przez 
Niemców z całą pewnością mogą być wywózki do obozów koncentracyjnych, z któ-
rych niewielu więźniom udało się powrócić. W omawianej publikacji znajdziemy tele-
gram przesłany przez Komendanta Obozu Koncentracyjnego Dachau, zawiadamiający 
o śmierci w dniu 23 lutego 1941 roku Henryka Kałużnego z Kościelnej Wsi.

 Najbardziej okrutnym przejawem represji Niemców było utworzenie w Kaliszu 
Gaukinderheim. Z zamieszczonych w albumie notatek autorstwa Marii Pinczewskiej – 
członka AK możemy poznać adresy dzieci, które zostały odebrane rodzicom i wywiezio-
ne do Niemiec z Gaukinderheim w Kaliszu. 

Spośród 14 dokumentów przedstawiających czasy Polski Ludowej nie sposób nie 
wspomnieć o fotografii przedstawiającej wartę honorową milicjantów pod pomnikiem 
funkcjonariuszy władzy ludowej, pochodzącej ze zbiorów Stanisława Perlińskiego, a tak-
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że o dokumentacji technicznej przedstawiającej projekt pomnika książki, opracowany 
przez wybitnego kaliskiego grafika i artystę Władysława Kościelniaka, a zrealizowany 
przez rzeźbiarza Jerzego Sobocińskiego. Pomnik ten powstał, aby upamiętnić zbrodnię 
niemiecką na książce tzn. zasypanie kanału Babinki książkami pochodzącymi z kaliskich 
bibliotek. Projekt pomnika książki w Kaliszu trafił do  kaliskiego archiwum w 1993 roku 
w tece przekazanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Ostatni rozdział albumu ukazuję dokumenty z okresu III Rzeczpospolitej, wśród 
których wymienić można fotografię przedstawiającą eucharystię sprawowaną na placu 
św. Józefa pod przewodnictwem Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymki do Kalisza dnia 
4 czerwca 1997 roku.  Fotografia wchodzi w skład zbiorów Izby Rzemieślniczej i Przed-
siębiorczości w Kaliszu.

Album zamyka zdjęcie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy podczas 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy do Sanktuarium św. Józefa w 2016 roku, pocho-
dzące ze zbiorów Stanisława Perlińskiego.

Zebrane w publikacji m.in. dokumenty, fotografie oraz notatki prywatne wzbogaca 
bogata bibliografia, stanowiąca ostatnią część wydawnictwa.

Ponadto na uwagę zasługuje szczegółowość zawartych w wydawnictwie opisów 
omawiających dany dokument, notatkę czy fotografię.

Dużym walorem albumu jest zastosowanie tzw. żywej paginy umieszczonej na dole 
każdej strony, co w znaczący sposób ułatwia korzystanie z publikacji. Wydawnictwo wy-
różnia się wysokim poziomem edytorskim. Uwagę szczególnie przykuwa twarda oprawa 
i doskonała jakość prezentowanych w albumie materiałów. 

Tekst, napisany przystępnym językiem, oparto na dogłębnej analizie materiałów 
źródłowych.

Reasumując, należy podkreślić, że publikacja Sto dokumentów na stulecie. Wybór 
materiałów archiwalnych z zasobów Archiwum Państwowego w Kaliszu, pod redakcją  
dr Grażyny Schlender jest ze wszech miar godna polecenia i stanowi niejako znak czasu 
i przemian, jakie przez stulecie swojego istnienia przeszły archiwa państwowe w Polsce. 
Tym bardziej autorom i wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania wydawnic-
twa, należą się słowa uznania.

                  Róża Pomiecińska


