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OD REDAKCJI

Trzynasty numer „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Naukowego” zatytułowany 
„W kręgu badań czasopiśmienniczych i prasoznawczych” poświęcony został pracom 
badawczym prowadzonym na obszarze powyższej tematyki, ze szczególnym uwzględ-
nieniem ich regionalnego wymiaru. W „Zeszycie” zaprezentowano teksty, w których 
autorzy omawiają zarówno poszczególne tytuły i ich znaczenie dla rozmaitych środo-
wisk, jak również szersze zjawiska prasowe, kształtujące w swoim czasie nowe tendencje 
i wartości prasy. Szczególną uwagę zwracamy na fenomen prasy regionalnej i lokalnej, 
której Kalisz ze swoimi tradycjami historycznymi w tym względzie, jest doskonałym 
przykładem.

Przedstawione w „Zeszycie” teksty – zgodnie z zamierzeniem redakcji – mają ukazać 
bogactwo form czasopiśmienniczych oraz rozmaitość treści, zwracając szczególną uwa-
gę na zjawisko prasy prowincjonalnej i lokalnej, zauważane – i co istotne – coraz bar-
dziej doceniane ze względu na swoje specyficzne wartości przez badaczy. Z jednej stro-
ny znaczenie ma ich aspekt bibliologiczny, a zatem morfologia periodyków, ich kształt 
edytorski, wreszcie dzieje poszczególnych tytułów. Coraz większego jednak znaczenia 
nabiera także zawartość poszczególnych czasopism, i to nie tylko w kontekście histo-
rycznym. Coraz wyżej ceni się prasę – zarówno regionalną jak i lokalną – ze względu na 
treści, jakie niesie; w przypadku dawnych tytułów to cenne źródło, w wielu przypadkach 
nie tylko uzupełniające zasoby informacji archiwalnej, lecz także często zastępujące bra-
kujące źródła prymarne. Nowsze periodyki z kolei dają wgląd w życie opisywanych 
społeczności i ich problemy, stanowiąc doskonały materiał m.in. badań socjologicznych.

Po raz pierwszy w „Zeszytach KTPN” zamieszczamy tekst ukraiński, przygotowany 
w lwowskim środowisku bibliotekarzy i księgoznawców i wpisujący się w interesującą 
nas tematykę. Pozwala to w pewnym stopniu porównać zarówno czasopiśmiennicze, jak 
i prasoznawcze aspekty produkcji, zawartości i oddziaływania polskich i ukraińskich pe-
riodyków regionalnych, choć dyskurs ten, dziś prowadzony równolegle, dopiero w przy-
szłości można będzie nazwać naukowym dialogiem.

Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak
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Iwona Barańska 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

INFORMACJE O ARCHITEKTURZE, URBANISTYCE 
I INFRASTRUKTURZE KALISZA ZAWARTE W PRASIE KALISKIEJ 
W LATACH 1871-1918

Wiadomości zawarte w archiwalnej prasie kaliskiej z lat 1871-1918 były już niejed-
nokrotnie przedmiotem badań i opracowań. Interesowano się przede wszystkim mate-
riałami historycznymi zawartymi w „Kaliszaninie” i „Gazecie Kaliskiej”. Ten kierunek 
zainteresowań jest zrozumiały, ze względu na charakter badań regionalnych – w pierw-
szym rzędzie obejmują one właśnie badania historyczne, to one są podstawą ustalenia 
tożsamości regionu. Interesowano się również zagadnieniami życia literackiego, dzieja-
mi książki i druków kaliskich, teatru, co z kolei wynika ze specyfiki zainteresowań na-
ukowych kaliskich regionalistów. Niewiele zainteresowania, jak dotychczas, poświęcono 
wykorzystaniu informacji prasowych do badań dotyczących sztuki, życia artystycznego, 
rozwoju form artystycznych, dziejów architektury, badań nad różnorodnymi formami 
rozwoju i absorpcji kultury artystycznej, czy wreszcie kaliskim artystom – malarzom, 
rzeźbiarzom i architektom. Sytuacji nie zmienia, występujące od początku badań regio-
nalnych, zainteresowanie dawnymi budowlami czy zabytkami ruchomymi, co również 
jest udokumentowane na łamach prasy. Miało ono najczęściej charakter historyczny. 
Przedstawiano historię obiektu, wkładając wiele wysiłku w badania nad dziejami dane-
go zabytku, zupełnie natomiast pomijano kwestię badań artystycznych, stylistycznych, 
formalnych, nie mówiąc już o metodologii badań nad sztuką, wynikającą z zastosowania 
warsztatu badawczego historyka sztuki. Wykorzystując informacje prasowe, przywoły-
wano w tym wypadku powszechnie przyjęte atrybucje stylistyczne i nie stosowano ocen 
estetycznych. Taką postawę dodatkowo sankcjonowała jeszcze tradycja, sięgająca po-
czątków badań regionalnych w czasach zaborów, nakazująca w stosunku do zabytkowej 
spuścizny przede wszystkim postawę patriotyczną a nie metodologiczno-estetyczną. 

W ostatnich latach to się zmienia. Rozwija się środowisko naukowe historyków sztuki 
i kultury artystycznej, a badania nad sztuką tworzoną w Kaliszu wchodzą w dyskurs me-
todologiczny polskiej historii sztuki. Dzięki temu powstają nie tylko prace o charakterze 
historycznym, korzystające z zasobów informacji gazetowych, ale również uwzględnia-
jące warsztat badawczy historyka sztuki1. Na uwagę zasługuje tu zwłaszcza wykorzy-

1 Wyrazem tej nowej postawy są teksty A. Tabaki i M. Błachowicza zawarte w Nowym Ka-
liszaninie, dotyczące m.in. treści ideowych kaliskich ambon: Ambony – rzeźbione Słowo Boże. 
W: Nowy Kaliszanin, Kalisz 2010, s. 70 i n., praca doktorska Joanny Bruś – Kosińskiej na temat 
kaliskiego architekta Alberta Nestrypke, przygotowywana do druku praca Makarego Górzyńskie-
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stanie zasobów prasowych przez Annę Tabakę i Macieja Błachowicza w publikowa-
nych przez nich regularnie popularnonaukowych artykułach zamieszczanych w „Kalisii 
Nowej”. Także i autorka często wykorzystuje w swoich opracowaniach teksty zawarte 
w kaliskich gazetach, bo tylko one pozwalają, niejako na gorąco, śledzić przebieg in-
teresujących wydarzeń i odzwierciedlają panujące wówczas poglądy na sztukę. Warto 
byłoby zatem spojrzeć na zawartość prasy kaliskiej pod kątem znajdujących się w niej 
materiałów, dotyczących architektury, urbanistyki i infrastruktury Kalisza w II połowie 
XIX i początków XX wieku.

 „Kaliszanin” powstał w momencie gdy gazety lokalne zaczynają być drukowane, 
niemal jednocześnie, w wielu miastach gubernialnych2. Ich pojawienie się jest wyrazem 
ożywienia życia społeczności lokalnych, także w sferze kultury. Łamy prasy wypełnia-
ją się informacjami dotyczącymi najmniejszych nawet spraw partykularza. Dla badacza 
jest to sytuacja jedyna i wyjątkowa w swoim rodzaju. Zamiast żmudnych, archiwalnych 
poszukiwań, często kończących się fiaskiem, konieczności czytania specyficznych doku-
mentów prawnych i urzędowych, pośrednio tylko odnoszących się do badanych proble-
mów, dostaje do ręki gotowy materiał, dokumentujący szczegółowo omawiane przez sie-
bie zjawiska, często już opracowany przez dziewiętnastowiecznego pasjonata – literata. 
Czyż można marzyć o bardziej komfortowej sytuacji poznawczej? Niestety, jest w tym 
dobrostanie pewien problem – brak wszystkich numerów i roczników eksplorowanych 
gazet. Tym niemniej, badając jakiekolwiek zagadnienia z dziejów miasta, począwszy od 
lat 70. XIX wieku mamy wyjątkową sytuację, korzystania z nieocenionych wprost źródeł 
informacji.

„Kaliszanin” i „Gazeta Kaliska” dostarczają nam mnóstwa wiadomości o rozwijają-
cym się życiu artystycznym, rozbudowywanej infrastrukturze miejskiej, rozwoju prze-
strzennym Kalisza. Udokumentowane są niemal wszystkie zjawiska związane z roz-
wojem inteligencji miejskiej i podejmowanymi przez nią inicjatywami w sferze sztuki. 
Otrzymujemy zarówno drobne informacje o codziennych wydarzeniach, jak i artykuły 
szerzej traktujące różnorodne problemy. Stają się one dla nas podstawą do całościowego 
spojrzenia, udokumentowania ogólnych zjawisk i tendencji. 

Analizując zawartość gazetowych szpalt po kątem badań nad kaliską architekturą 
i  urbanistyką, zauważamy określone grupy tematyczne podawanych wiadomości. Spo-
tykamy informacje dotyczące powstania nowych budynków mieszkalnych, kaliskich fa-
bryk, jak również szeregu budowli użyteczności publicznej. Znajdujemy również teksty 

go na temat Negocjowanie nowoczesności. Architektura ratusza kaliskiego z przełomu XIX/XX 
wieku. W przededniu samorządu miejskiego w Królestwie, czy artykuł I. Barańskiej, Poglądy na 
sztukę w środowisku kaliskej inteligencji końca XIX i początków XX wieku – wybrane przykłady. 
W: Rola elit społecznych w ochronie dziedzictwa kulturowego w społecznościach lokalnych, red. 
S. Kowalska, Poznań-Kalisz 2010.

2 „Kurier Lubelski” w 1866 roku, „Gazeta Kielecka” w 1873, „Tydzień Piotrkowski” 
w 1873, „Korespondent Płocki” w 1876, cyt. za: E. Polanowski, Kształtowanie się świadomości 
regionalistycznej w II połowie XIX wieku na przykładzie Kalisza. W: Problemy życia literackiego 
w Królestwie Polskim drugiej połowy XIX wieku, red. S. Frybes, Wrocław 1983, s. 159. 
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o rozwoju przestrzennym Kalisza, tworzeniu nowych dzielnic i kłopotów z ich zagospo-
darowaniem. Pojawiają się notatki o rozwoju infrastruktury miejskiej – założeniu wodo-
ciągów, instalacji gazowych, oświetlenia ulic, a nawet telefonów. Podaje się informacje 
o naprawach i brukowaniu ulic, remontach bądź budowie mostów. Większość tych mate-
riałów ma charakter krótkich, czasem wręcz jednozdaniowych notatek. Niektóre jednak 
zagadnienia są na łamach gazet prezentowane w sposób bardzo szczegółowy. 

Przyjrzyjmy się zatem informacjom dotyczącym powstawania różnego rodzaju bu-
dowli, zarówno publicznych jak i prywatnych.

Jedną z takich spraw, przedstawionych bardzo dokładnie, jest problem budowy ka-
liskiego ratusza. Już w lutym 1876 roku pojawił się tekst ubolewajacy nad brakiem bu-
dowli municypalnej w tak dynamicznie rozwijającym się mieście3. Sprawa musiała być 
najwyraźniej dyskutowana wśród miejscowej inteligencji, bo w 1877 roku rozważano 
zasadność budowy nowego gmachu4. W grudniu 1879 roku podano nawet dość precyzyj-
ne informacje o konkursie na projekt ratusza5. Wzięło w nim udział 5 architektów, w tym 
3 z zagranicy. Niestety, nie podano informacji o dalszych losach tego przedsięwzięcia. Po-
nownie sprawa budowy nowej siedziby władz miejskich pojawiła się w 1888 roku, po raz 
pierwszy w styczniu, notatka o ogłoszeniu przetargu na roboty budowlane6. Od tej pory, 
regularnie, przez cały rok ukazywały się informacje o postępie prac, od momentu wmu-
rowania kamienia węgielnego w obecności gubernatora Daragana i projektanta inżyniera 
Józefa Chrzanowskiego7, poprzez wznoszenie murów8, aż do położenia więźby dacho-
wej w lipcu i założenia pokrycia dachowego w sierpniu9. W następnym roku donoszono 
o prowadzeniu prac wykończeniowych10, i otwarciu nowego ratusza 12 VII 1889 roku11. 
Mimo oficjalnego udostępnienia gmachu, w dalszym ciągu trwały tam prace wykończe-
niowe, o czym również informowano w „Kaliszaninie”12. W lipcu 1914 roku, dosłownie 
kilkanaście dni przed zniszczeniem miasta, „Gazeta Kaliska” podała informację o rozpo-
częciu remontu jego fasady13. Ponowna wzmianka, o zniszczonym już ratuszu, ukazała 
się w 1916 roku – ubolewano, że władze nic nie zrobiły w kwestii jego odbudowy, nie 
zabezpieczono, ani nie wykorzystano resztek murów14. Dzieje gmachu ratuszowego pod 
zaborami ostatecznie dopełniają informacje o rozebraniu spalonych murów i działaniach 
podjętych wokół wzniesienia nowego budynku15. Ostatnia już informacja, z września 

3 „Kaliszanin” 1876, nr 13.
4 „Kaliszanin”, 1877, nr 79, 99.
5 „Kaliszanin”, 1879, nr 98, 101.
6 „Kaliszanin”, 1888, nr 5.
7 Ibidem, 1888, nr 27,28.
8 Ibidem, 1888, nr38.
9 Ibidem, 1888, nr 58, 66.
10 „Kaliszanin”, 1889, nr 14.
11 Ibidem, 1889, nr 55.
12 „Kaliszanin”, 1890, nr 57, 81.
13 „Gazeta Kaliska” (dalej GK) 1914, nr 153.
14 GK 1916, nr 19.
15 GK 1918, nr 93.
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1918 roku, mówiła o prezentacji w Warszawie projektów konkursowych przyszłej siedzi-
by władz miejskich16.

Innym, równie szczegółowo przedstawionym na łamach kaliskiej gazety budynkiem, 
był teatr wzniesiony w 1900 roku. Pierwsze zabiegi wokół jego powstania podjęto jesz-
cze w 1892 roku17. W kolejnych wydaniach „Gazety Kaliskiej” ukazał się szereg in-
formacji dokumentujących te działania. I tak, w 1896 roku podjęto ostateczne decyzję, 
wybrano projekt Józefa Chrzanowskiego i ustalono miejsce, gdzie stanie nowy gmach18. 
W lipcu tego roku wytyczono zarys budynku19, a we wrześniu rozpoczęto kopanie fun-
damentów20. Rok później nieoceniona redakcja podała informację o wmurowaniu aktu 
erekcyjnego21. Krótkie wzmianki z 1899 roku mówią o kontynuacji prac22. Prawdziwy 
nawał informacji mamy w 1900 roku, gdy kończono budowę gmachu. Redakcja opisy-
wała postęp prac wykończeniowych, nie szczędząc zachwytów nad nowoczesnym wypo-
sażeniem23, informowała o otwarciu i wspaniałościach nowego teatru24.

Spośród budowli publicznych, na łamach prasy wspomniano jeszcze o innych, po-
wstałych w tym czasie. W 1886 przeniesiono Ochotniczą Straż Pożarną do nowej sie-
dziby wzniesionej przy Nowym Rynku według projektu Chrzanowskiego25. Na jesie-
ni 1894 roku donoszono o pracach wykończeniowych i wyposażaniu nowej siedziby 
Towarzystwa Cyklistów, mieszczącej się przy Al. Józefiny26. Została oddana do użytku 
w styczniu 1895 roku, o czym również poinformowała redakcja, opisując od razu cały 
kompleks sportowo - rekreacyjny27. W tym samym roku Chrzanowski opracował projekt 
przystani dla Towarzystwa Ratowania Tonących, położonej w parku nad Prosną28. W rok 
później planowano wzniesienie przy szosie tynieckiej budynku Zarządu Akcyzy czyli 
Monopolu29. W 1904 roku wydano Salomonowi Berlinerowi zezwolenie na budowę no-
wych jatek z 18 sklepami, usytuowanych na rogu ul. Złotej i Nadwodnej30.

Możemy prześledzić w „Gazecie” również historię innej inicjatywy społecznej 
– wzniesienia nowej siedziby Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego, o co władze Towa-
rzystwa starały się już od 1895 roku31. Dopiero w 1900 roku zwrócono się z bezpośrednią 

16 Ibidem, 1918, nr 102.
17 GK, 1900, nr 168.
18 GK, 1896, nr 49,50, 54.
19 Ibidem, 1896, nr 58.
20 Ibidem, 1896, nr 80.
21 GK, 1897, nr 60.
22 GK, 1899, nr 113.
23 GK, 1900, nr 138, nr 154.
24 Ibidem, 1900, nr 158, nr 169.
25 GK 1904, nr 314.
26 GK 1894, nr 76, nr 89, nr96.
27 GK 1895, nr 9.
28 Ibidem, 1895, nr 27, GK 1896, nr 19.
29 GK, 1895, nr 19, 46, 69.
30 GK 1904, nr 138.
31 GK 1895, nr 23.
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prośbą do władz o wydanie zezwolenia na budowę gmachu zaprojektowanego przez in-
żyniera Stachlewskiego przy ul. Parkowej32. Swoją drogą, analizując te doniesienia, wi-
dać jak trudne było uzyskanie akceptacji władz zaborczych dla takich inicjatyw, a jedno-
cześnie udźwignięcie ciężarów budowy, możliwej jedynie dzięki finansowemu wsparciu 
wąskiej grupy elit miejskich. Ci sami ludzie pracowali społecznie w wielu instytucjach 
i towarzystwach, wspierając je zarazem datkami pieniężnymi. Biorąc pod uwagę te czyn-
niki, nie dziwimy się, że tak długa była droga od pomysłu do jego realizacji, co trwało 
czasem latami. Budowa teatru czy przytułku blokowała ponadto inne przedsięwzięcia. 
Tym większy szacunek budzi wielka aktywność społeczna i, jednak mimo wszystko, 
mnogość zrealizowanych projektów. Zdawali sobie z tego już sprawę ówcześni, a re-
dakcja podkreślała, że budowa nowej siedziby kaliskich miłośników muzyki nie byłaby 
możliwa, gdyby nie niestrudzona aktywność Bronisława Bukowińskiego i Władysława 
Leszczyńskiego w organizacji koncertów na ten cel33. Z dumą donoszono o pierwszej 
zabawie sylwestrowej, jaka odbyła się w nowym gmachu, a jednocześnie pisano jasno, 
że to jeszcze nie koniec i potrzeba jeszcze wielkiego finansowego wsparcia, aby całko-
wicie dokończyć tę realizację34. Ostatecznie prace ukończono dopiero w październiku 
1902 roku35. Ostatnim, wspomnianym przed 1918 rokiem gmachem publicznym, służą-
cym stowarzyszeniu był budynek Stowarzyszenia Rzemieślników Chrześcijańskich przy 
ul. Piekarskiej, który zaczęto budować w 1911 roku według planów architekta Hermana36. 
Po zniszczeniu Kalisza w 1914 budynek również uległ destrukcji, ale postanowiono go 
odbudować, korzystając z pożyczki państwowej, o czym także informowała niezawodna 
redakcja, wlewając może w ten sposób otuchę w serca zdruzgotanych mieszkańców37. 
Odbudowany gmach otwarto w 1918 roku38.

Wspomniano także o kilku budynkach szkolnych. Budowa nowego gmachu Szko-
ły Realnej przy ul. Nowoogrodowej również znajduje odbicie w gazetowych notatkach 
– zachwycano się zwłaszcza nowoczesnością planowanych rozwiązań technicznych np. 
użyciem żelaza, piecem parowym, bieżącą wodą i kanalizacją39, pisano o postępie prac40, 
a wreszcie o oddaniu tej nowoczesnej szkoły do użytku w listopadzie 1902 roku41. Wkrót-
ce obok tego budynku zaczęto wznosić kolejny – siedzibę Kasy Gubernialnej, przyczy-
niając się w ten sposób do rozwoju całej dzielnicy42. W 1905 roku donoszono o budowie 
kolejnej szkoły - handlowej43. Postawiono ją zaledwie w pół roku, o czym również po-

32 GK 1900, nr 118.
33 GK 1901, nr 197, 1902, nr 3, nr 287.
34 GK 1902, nr 3.
35 Ibidem, 1902, nr 281.
36 GK 1911, nr 194, nr 196.
37 GK 1917, nr 37, nr 66, nr 74, nr 78.
38 GK 1918, nr 104, nr 127.
39 GK 1901, nr 107.
40 Ibidem, 1901, nr 197.
41 GK 1902, nr 297, nr 347.
42 GK 1905, nr 107, nr 210.
43 Ibidem, 1905, nr 106.
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informowała redakcja44. W 1911 roku zakupiono plac nad Prosną przy ul. Szopena dla 
budowy nowego gmachu Szkoły Handlowej45, rok później zorganizowano konkurs archi-
tektoniczny na jej projekt46, a w 1913 roku została uroczyście otwarta47. Wzniesienie ko-
lejnej szkoły, tym razem gimnazjum żeńskiego, planowano na początku 1914 roku przy 
ul. Towarowej, obok istniejącej tu Szkoły Realnej48. Ostatnią szkołą, o budowie której 
informowała prasa kaliska przed odzyskaniem niepodległości, była szkoła elementarna 
im. Emila Repphana wzniesiona przy ul. Wrocławskiej w 1917 roku49.

Znajdujemy także informacje o budowlach związanych z działalnością społeczną 
i charytatywną. Tak np. przedstawiono budynek wzniesiony przez Towarzystwo Do-
broczynności z przeznaczeniem na przytułek i salę zajęć dla dzieci. Tą sprawę również 
monitorowano od samego początku, od momentu podjęcia decyzji o budowie i zakupie 
odpowiedniej działki na Przedmieściu Stawiszyńskim w 1895 roku50. Informowano na-
stępnie o zatwierdzeniu projektu przez władze w 1897 roku51 i postępującej w ciągu 
kolejnego roku budowie, aż do ukończenia prac i opisu nowo wzniesionego budynku, 
o czym donoszono w specjalnym dodatku52.

Wśród kolejnych realizacji odnajdujemy projekt ochronki dla dzieci żydowskich im. 
E. Orzeszkowej projektu biura budowlanego Chrzanowskiego, Heymana i Dzierżawskie-
go53 oraz wzniesiony w tym samym roku, według planów inżyniera Oppmana, przytułek 
ewangelicki na Piskorzewiu, posiadający wszelkie nowoczesne rozwiązania techniczne 
zgodne z zasadami higieny54. Takie rozwiązania posiadała również nowa łaźnia, powsta-
jąca przy ul. Babinej z fundacji Towarzystwa Higienicznego55. Równie nowoczesny był 
budynek żydowskiego domu starców wybudowany z prywatnej fundacji na Chmielniku 
– posiadał nie tylko kanalizację, c.o. i wodę bieżącą, ale nawet łazienki, toalety i balkony, 
o czym z dumą pisano56. Podobne zalety i nowoczesne rozwiązania miał dom parafialny 
gminy ewangelickiej przy ul. Niecałej, w którym znalazło miejsce mieszkanie pastora, 
pracowników parafii, kancelaria i szkoła elementarna57. Zachwycano się również nowo-
czesnością kaliskiej Hydropatii, która została całkowicie przebudowana, a właściwie 
wybudowana od nowa w 1912 roku i wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia58. 

44 GK 1906, nr 10.
45 GK 1911, nr 5.
46 GK 1912, nr 76, nr 77, nr 78.
47 GK 1913, nr 200, nr 203.
48 GK 1914, nr 15.
49 GK 1917, nr 100.
50 GK 1897, nr 13.
51 Ibidem, 1897, nr 11.
52 GK1900, nr 23, nr 39, Dodatek Specjalny.
53 GK 1909, nr 159.
54 Ibidem, 1909, nr 262.
55 GK 1910, nr 267.
56 GK 1911, nr 254.
57 GK 1913, nr 142.
58 GK 1912, nr 105.
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Charakterystyczne jest, że przy budowie gmachów szkolnych, ochronek i przytułków, 
coraz większą uwagę przywiązywano do stworzenia w nowych budynkach warunków 
umożliwiających przestrzeganie zasad higieny oraz zastosowania nowoczesnych roz-
wiązań technicznych, sprzyjających zachowaniu zdrowia. Za każdym razem redakcja 
Gazety zwracała na to uwagę, piętnując zarazem brak tego typu rozwiązań w ogólnej 
infrastrukturze miasta i budynkach mieszkalnych.

„Gazeta Kaliska” przynosiła również informacje o budynkach powstających dla in-
stytucji finansowych – oddziału kaliskiego Banku Państwa przy Al. Józefiny59, Towa-
rzystwa Oszczędnościowo – Pożyczkowego przy ul. Nowoogrodowej60, Towarzystwa 
Wzajemnego Kredytu przy Al. Józefiny61, czy kaliskiego oddziału Banku Handlowego 
na ul. Wrocławskiej, który zaczęto budować, nie bacząc na zimową porę62.

Stosunkowo mało informacji podawanych w prasie dotyczyło wznoszenia obiektów 
sakralnych. Powstawało ich wówczas po prostu niewiele, co wynikało z mniejszych po-
trzeb w tym zakresie. Jest to wyraźnie dostrzegalne w analizowanych publikacjach i tym 
bardziej zauważalne, gdy porównamy je z informacjami o licznych renowacjach już ist-
niejących kaliskich kościołów. Wśród wiadomości o takich pracach mamy jedną, o bu-
dowie wieży przy kościele Św. Mikołaja63. Pojawiają się doniesienia o budowie kaliskiej 
cerkwi64. W 1907 roku podano informację o budowie według projektu Józefa Chrzanow-
skiego neogotyckiego kościoła św. Gotarda na Rypinku65. A w 1910 roku doniesiono 
o budowie nowej synagogi przy ul. Krótkiej66. Jak z tego widać, informacje prasowe 
miały dość „ekumeniczny” charakter i solidarnie informowały o pracach budowlanych 
dotyczących wszystkich wyznań obecnych w Kaliszu.

Wiele informacji w prasie dotyczyło wznoszenia budynków mieszkalnych. Dość 
szczegółowo, aczkolwiek tylko na zasadzie krótkich wzmianek, podawano wiadomo-
ści o nowo powstających kamienicach. Trudno wręcz wymienić wszystkie, zazwyczaj 
ograniczały się one do podania nazwiska właściciela, adresu i ewentualnych zalet, bądź 
cech szczególnych wznoszonych obiektów67. Z ich chronologii wyraźnie widać ożywie-

59 GK 1910, nr 107.
60 Ibidem, 1910, nr 265, 1911, nr 228.
61 GK 1912, nr 165, 166, 265, 1913, nr 246.
62 GK 1912, nr 285.
63 „Kaliszanin”1876, nr 8, nr 41, nr 54, nr 78, 1877, nr 48.
64 Ibidem, 1876, nr 42, 1877.
65 GK 1907, nr 268.
66 GK 1910, nr 133.
67 Np. informacja o skanalizowanym budynku pani Schmidt przy ul. Ogrodowej – GK 1896, 

nr 87; 10-osiowej elewacji nowego budynku pana Biedrzyńskiego przy Przedmieściu Stawiszyń-
skim, – GK 1899, nr 87; kamienicy Krauzego na rogu ul. Browarnej i Sukienniczej – GK 1899, 
nr 119; efektownej kamienicy z balkonami wznoszonej w dzielnicy Ogrody dla Tarchalskiego, 
– GK 1900, nr 117; kamienicy Silbersteina przy ul. Nowej, – GK 1900, nr 178; w 1901 rozpo-
czyna się budowa kamienic Bettiga, Witowskiego, Engela, Seida – GK 1901, nr 18, nr 33, nr 67, 
nr 76, nr 105, nr 108, nr 221; w 1903 wspomina się o kilku kamienicach: secesyjnej inż. Szrajera 
przy ul. Ogrodowej, przy ul. Ciasnej, Blumela i in. – GK 1903, nr 45, nr 84; w 1904 planowa-
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nie w ruchu budowlanym, począwszy od 2 połowy lat 90. Przejawiało się to w imponu-
jących liczbach podawanych na łamach prasy – w 1898 roku powstały 23 budynki68, na 
1901 planowano wzniesienie, bądź rozbudowę 25 budynków mieszkalnych, fabrycznych 
lub gospodarczych69. W maju 1902 roku wspomniano tylko o 8 planowanych budowach, 
głównie w obszarze starego centrum70, ale w 1903 znowu pisze się o wielu budynkach71. 
Wręcz nieprawdopodobnie brzmiała informacja z 1911 roku o zatwierdzeniu przez wła-
dze projektów nowych i remontów starych budynków w liczbie 18072. Mimo przeświad-
czenia o istotnej roli kolei i spekulacyjnym handlu ziemią w jej pobliżu, dużo nowych 
kamienic powstawało przy starych ulicach, w obszarze historycznego śródmieścia. Po-
wtarzała się sytuacja, analogiczna do I połowy XIX wieku, gdy w ramach funkcjonowa-
nia Funduszu Pożyczkowego wznoszono nowe budynki głównie na obszarze średnio-
wiecznego centrum. Choć miasto zwiększyło swój obszar, to zarówno domy mieszkalne, 
jak i sklepy, gabinety lekarskie, adwokackie i inne lokale usługowe były najchętniej lo-
kowane w rejonie dawnego centrum lub w okolicy Alei Józefiny, która przecież nie była 
nową ulicą73. Taka koncentracja mieszkań i usług sprzyjała drożyźnie wynajmu i nawet 
pewnemu terrorowi właścicieli, pewnych, że wynajmą każdy lokal. 

Ożywiony ruch budowlany odbijał się także w działalności kaliskich cegielni – otwie-
raniu nowych74, rozbudowie już istniejących75, a czasem wręcz brakach w dostępie do 
materiałów budowlanych wykupionych „na pniu”76, o czym również informowano w ga-
zetach. W efekcie, spadły ceny wynajmu mieszkań, nawet o 20%, a wręcz można mó-
wić o ich nadmiernej podaży77. Duży ruch budowlany spowodował również zwiększenie 
kosztów budowy – jak podała Gazeta w 1911 roku, wzrosły one o 100%, z 35000 do 
70000 rubli78. Padła nawet propozycja założenia spółdzielni mieszkaniowej, aby umożli-
wić tańszy dostęp do lokali mieszkalnych79.

Znajdujemy również sporo informacji dotyczących budowy obiektów przemysło-
wych, nowo wznoszonych bądź rozbudowywanych „fabryk”, przede wszystkim haftów. 
W 1894 roku podano informację o budowie przy ul. Ciasnej fabryki pończoch „Mar-

na jest budowa kamienicy Rudzkiego przy ul. Garbarskiej – GK 1904, nr 78; w 1907 Mejer 
Klotz przebudowuje kamienicę przy ul. Mariańskiej zgodnie z wszystkimi wymogami higieny 
– GK 1907, nr 6; w 1913 roku poinformowano o „wściekłej secesji” kamienicy Kurdwanowskie-
go przy ul. Wiejskiej – GK 1913, nr 97;

68 GK 1899, nr 60.
69 GK 1901, nr 105, nr 108.
70 GK 1902, nr 127.
71 GK 1903, nr 45, nr 54.
72 GK 1911, nr 196.
73 Ibidem, 1911, nr 3.
74 GK 1902, nr 138, 1904, nr 148, 1904, nr 148.
75 GK 1908, nr 211.
76 GK 1903, nr 45, nr 54.
77 GK 1902, nr 216.
78 GK 1911, nr 3.
79 Ibidem.
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kus Holtz i Sp.” I fabryki haftów Mejera i Józefa Rawickich powstającej na miejscu po 
rozebranym prowizorycznym budynku teatralnym80. W 1895 roku napisano o budowie 
kilku obiektów: rozbudowie fabryki Repphana, fabryk haftów Parzęczewskiego, Topera, 
Adera i Kopera, Hindemitha, Zenktelera, oraz składu wyrobów garbarskich Fritschego81. 
Rok później rozbudowano fabrykę haftów Frenkla82. W 1899 roku wspomina się o 5 fa-
brykach haftów, z których 1, na ul. Szewskiej miała zatrudniać 100 osób83. W 1900 roku 
rozbudowywano fabrykę Majznera84. W końcu 1902 roku powstała, mimo zimy, kolejna 
fabryka haftów85, a w 1903 następne 286. W 1907 roku poinformowano o budowie wiel-
kiej garbarni za gazownią miejską87, a w 1910 o zamiarach budowy wielkiej przędzalni 
firmy Dagermanna przy ul. Szczypiornickiej88. Przed wybuchem wojny zaczęto budowę 
na ul. Dobrzeckiej nowej fabryki haftów braci Hempel89.

Nieco skromniej wyglądają informacje dotyczące kaliskich architektów. Doniesienia 
prasowe nie są jednak dobrym źródłem informacji zarówno o nich samych, jak i ich pro-
jektach. Jedynym, wyróżnionym w szczególny sposób był Józef Chrzanowski, o którym 
ukazała się obszerna publikacja90. Poza nim wymieniono jeszcze Franciszka Tournelle, 
projektanta nowej wieży na kościele św. Mikołaja91 i Jana Zdzienickiego – architekta 
powiatowego92. Wspomniano także kilkakrotnie o biurze architektonicznym Zenona 
Chrzanowskiego, Marcina Heymana i Janusza Dzierżawskiego i jego projektach w „stylu 
swojskim”93. W 1914 roku poinformowano o dwóch młodych, kaliskich architektach Wi-
toldzie Wardęskim i Kornelu Zieleńskim i ich projekcie „eleganckiej, stylowej willi”94. 
Sporadycznie wspomniano nazwiska Stachlewskiego, Szrajera i Hermanna. Informowa-
no również o otwieraniu nowych biur techniczno – budowlanych, czy firm developer-
skich których powstanie niewątpliwie było związane z ogólnym ożywieniem budowla-
nym związanym z budową kolei95.

80 GK 1894, nr 47, 66.
81 GK 1895, nr 23, nr 66, nr 67, nr 73.
82 GK 1896, nr 19.
83 GK 1899, nr 45, nr 62, nr 119
84 GK 1900, nr 83.
85 GK 1902, nr 331.
86 GK 1903, nr 303.
87 GK 1907, nr 198.
88 GK 1910, nr 151.
89 GK 1914, nr 105.
90 GK 1900, nr 169, Dodatek Ilustrowany.
91 „Kaliszanin” 1876, nr 73.
92 „Kaliszanin” 1892, nr 19, nr 20.
93 GK 1909, nr 125, 159, 161, 1910, nr 9, 1912, nr 1.
94 GK 1914, nr 103
95 Np. Biuro Szczepańskiego, Murzynowskiego i Piestrzyńskiego – GK 1911, nr 35, deve-

loperska spółka budowania domów Bulewskiego, Bukowińskiego, Bzowskiego i in. – GK 1911, 
nr 41.
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Kolejne zagadnienie, które możemy prześledzić na podstawie notatek i artykułów 
prasowych, to niezwykle interesująca sprawa rozwoju infrastruktury miejskiej i rozwo-
ju przestrzennego Kalisza. Zauważyć należy, że informacje na ten temat pojawiały się 
w większej ilości dopiero od lat 90. XIX wieku. Do tego czasu nie ma niemal żadnych 
wzmianek o powstaniu nowych ulic, czy rozwoju infrastruktury. Podobnie zresztą wy-
glądała sytuacja z wiadomościami na temat budowy nowych domów i fabryk. W latach 
70. i 80. powstawało ich bardzo mało. Dopiero od lat 90. ilość zamieszczonych informa-
cji się zwiększyła i, istotnie, świadczyła o niezwykłym i dynamicznym rozwoju miasta 
na przełomie stuleci. Podane informacje dotyczyły wielu aspektów tego zjawiska.

Spotykamy notatki na temat „codziennej” infrastruktury, a raczej licznych kłopotów 
związanych z jej brakiem lub złym funkcjonowaniem – dotyczyło to zwłaszcza braku 
wodociągów i kanalizacji. Pojawiały się też informacje o sukcesach infrastruktural-
nych, umożliwiających podniesienie poziomu życia w Kaliszu. Niewątpliwie jednym 
z nich był pierwszy skanalizowany dom w Kaliszu – była to kamienica pani Schmidt 
przy ul. Ogrodowej96. Mimo to ciągle narzekano, że wznoszone w Kaliszu kamienice 
są pozbawione nowoczesnych udogodnień97. W 1900 roku podjęto pracę przy budowie 
linii telegraficznej, powstającej wzdłuż planowanej kolei98. Na jesieni tego roku ogło-
szono przetarg na budowę tak wyczekiwanych wodociągów, określając, że nowa insta-
lacja powinna dostarczyć 150 000 wiader na dobę99. Jednak ciągle nie podejmowano 
żadnych prac, mimo rozstrzygnięcia przetargu100. Jak się z czasem okazało – o czym 
również szczegółowo informowano – przetarg wygrała nieuczciwa firma i projekt upadł. 
W związku z tym, miasto samo chciało wybudować wodociąg, co nie znalazło uznania 
radnych, ale przy okazji ukazały się informacje o wcześniejszych projektach wodocią-
gów101.  W 1902 roku ustawiono w mieście 15 słupów ogłoszeniowych, co było rzeczą 
może nie najwyższej wagi, ale niewątpliwie wygodną i nowoczesną102. W 1903 roku 
pojawił się w Kaliszu projekt założenia telefonów103. Pomysł zrealizowano w 1904 roku 
– linia ruszyła 21 V104. W dwa lata później, jak donosiła gazeta, Kalisz uzyskał połą-
czenie telefoniczne z Koninem105, a od 1908 roku można było się dodzwonić do Łodzi, 
a nawet do Warszawy106. Mimo tych oznak nowoczesności nadal krytykowano ogólny 
stan zabudowy mieszkalnej, brak domów o wysokim standardzie, wyposażonych już nie 

96 GK 1896, nr 87.
97 GK 1902, nr 108.
98 GK 1900, nr 26.
99 Ibidem, 1900, nr 240.
100 GK 1902, nr 298; GK 1903, nr 294; GK 1905, nr 95.
101 GK1908, nr 245.
102 GK 1902, nr 52.
103 GK 1903, nr 113.
104 GK 1904, nr 26, 56, 140.

105 GK 1906, nr 197.
106 GK 1908, nr 156.
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tylko w wodociągi i kanalizację, ale choćby w podwórkowe studnie107. Na pewno oznaką  
postępu była dbałość o utylizację i zabezpieczenie kaliskich ścieków, o czym także pisa-
no108. Ciekawym, choć nie zrealizowanym projektem, o którym informowała gazeta, był 
pomysł założenia w Kaliszu przez firmę z Petersburga dwóch linii tramwajowych109. Ko-
lejnym unowocześnieniem było wprowadzenie w mieście latarni z numerami domów110. 
W 1911 roku otwarto linię konnych omnibusów jeżdżących na linii Kalisz-Szczypiorno 
i Skalmierzyce111. Ważnym wydarzeniem, o którym poinformowano w prasie, był zamiar 
zakupu przez miasto dawnego foluszu fabryki Repphana. Miała tu powstać elektrownia 
o mocy 100 koni, oświetlająca Aleję Józefiny, teatr, siedzibę Rządu Gubernialnego i inne 
okoliczne budynki112. Miasto w tym wypadku miało wydzierżawić ją prywatnemu wła-
ścicielowi, a dopiero potem przejąć ją we własny zarząd. Władze miejskie zdecydowały 
się również, po złych doświadczeniach nieudanych przetargów, zaciągnąć kredyt na spo-
rządzenie planu i kosztorysu miejskich wodociągów i kanalizacji113. Jako ciekawostkę 
należy odnotować, że w 1914 roku zamontowano elektryczną syrenę strażacką ufundo-
waną przez Repphana114. Po zniszczeniu Kalisza znaczna część infrastruktury przestała 
funkcjonować, tym ważniejsza była informacja, że od 22 I 1917 roku znowu rozpoczęła 
pracę kaliska elektrownia115. Ze względów oszczędnościowych prąd dostarczano z prze-
rwą nocną w godzinach 24.00-5.00.

Ciągłym przedmiotem starań były zabiegi wokół utrzymania i rozwoju kaliskiego 
parku, który przez cały ten okres rozwijał się i zwiększał swój obszar. W 1888 roku, 
jak donosił „Kaliszanin” powstały w nim sztuczne ruiny, które przez lata cieszyły oko ka-
liszan116. W parku podejmowano również prace ziemne przy umacnianiu brzegów rzeki 
i wałów zabezpieczających przed powodzią117. W związku z budową nowego teatru prasa 
donosiła o utworzeniu w pobliżu, na terenie parku, nowych kwietników i klombów oraz 
ustawieniu posążku Amora na wysepce przed teatrem118. Za gmachem, na terenie przy-
łączonego Nowego Parku wytyczano aleje, dbając, aby roztaczały się z nich najpiękniej-
sze widoki119. Planowano również oświetlenie – pierwsze 3 latarnie ustawiono od strony 
ul. Łaziennej120, a następne w alei prowadzącej od teatru do przystani121. W 1903 roku 

107 K. Halinka, Z placu Św. Józefa, GK 1903, nr 157.
108 GK 1903, nr 181.
109 Ibidem, 1903, nr 329.
110 GK 1904, nr 229, 233, 234, 247.
111 GK 1911, nr 12.
112 GK 1913, nr 132, 151.
113 Ibidem, 1913, nr 151.
114 GK 1914, nr 162.
115 GK 1917, nr 7.
116 „Kaliszanin”1888, nr 37.
117 GK 1899, nr111.
118 GK 1900, nr 117, 123.
119 Ibidem, 1900, nr 185.
120 Ibidem, 1900, nr 225, 254.
121 GK 1903, nr 248.
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utworzono nawet Komitet Parkowy, który miał za zadanie dbanie o ten „letni salon” Ka-
lisza122. Po kolejnej powodzi, w 1904 roku utworzono kamienny bulwar przy przystani 
i aleję w nowej części parku123 oraz zbudowano most łączący starą i nową część124.

Mamy również szereg informacji o kaliskich ulicach – zarówno tych starych, jak 
i nowo powstałych. W tym czasie przechodziły one intensywną modernizację związa-
ną z poprawą ich nawierzchni oraz założeniem, bądź wymianą oświetlenia. Dawną na-
wierzchnię wymieniano na bruk, lub jeszcze trwalszy bruk kostkowy z granitu, a w la-
tarniach ulicznych montowano palniki gazowe. Tylko w 1899 roku remontowano ulice 
Szklarską, Babiną125. W 1900 przebrukowano ulicę Sukienniczą i Rynek, ulicę Grodzką 
oraz położono instalację gazową na Warszawskim i Wrocławskim Przedmieściu i ulicy 
Ogrodowskiej126. W 1901 roku ukończono brukowanie Przedmieścia Stawiszyńskiego127, 
a w 1902 brukowano ul. Kanonicką i gazyfikowano ulicę Sukienniczą128. Wymieniano 
także oświetlenie uliczne na gazowe129. W styczniu 1903 roku poinformowano o całko-
witej wymianie lamp przy wszystkich kaliskich ulicach130, co jednak było stwierdzeniem 
trochę na wyrost, bo i potem ciągle pojawiają się informacje na ten temat. Cały czas trwa-
ły prace brukarskie i remontowe131. W 1904 roku nadal brukowano wiele ulic i zakładano 
chodniki132. W 1906 roku założono ostatecznie oświetlenie gazowe na ul. Wrocławskiej, 
od rogatki do dworca kolejowego, usuwając jedną z największych bolączek podróżnych 
udających się na dworzec133, a w 1908 na ulicy Wrocławskiej założono granitową kostkę 
oraz wybrukowano nową ulicę Lipową134. Na 1910 rok przedstawiono plany brukowania 
i naprawy kilku ulic, zwłaszcza w nowych dzielnicach135. Podobne plany realizowano 
w  1911136 i w 1912 roku137. Mimo tego, ciągle narzekano na fatalny stan ulic pozbawio-

122 Ibidem, 1903, nr 84.
123 GK 1904, nr 46.
124 Ibidem, 1904, nr 251.
125 GK 1899, nr 117, 131.
126 GK 1900, nr 126, 130, 232, 240, 277.
127 GK 1901, nr 148.
128 GK 1902, nr 170, 293.
129 Ibidem, 1902, nr 344 – wspomniano ul. Mariańską, Warszawską, Łazienną, Kanonicką, 

Kolegiacką, Rzeźniczą, Sukienniczą, Wrocławską, Aleję Józefiny, Plac Św. Józefa, Rynek.
130 GK 1903, nr 16.
131 Ibidem, 1903, nr 84 – ul. Babina, nr 178 – ul. Nowa i Majkowska, nr 181 – ul. Nowo-

grodzka, nr 209 – szosa do Szczypiorna, 210 – droga do dworca, nr 242, nr 286, nr 335 – część 
ul. Nowoogrodowskiej

132 GK 1904, nr 101 – część ul. Wrocławskiej, nr 185 – Nowy Rynek 
133 GK 1906, nr 288.
134 GK 1908, nr 186, 210.
135 GK 1909, nr 263 – min. Lipowej, Majkowskiej, Nowej, Piskorzewskiej, naprawy studni 

miejskich i nawierzchni mostów, „Gazeta Kaliska”1910, nr 166 – założenie sprowadzonego z za-
granicy bruku kostkowego na ul. Warszawskiej i części Rynku.

136 GK 1911, nr 40, 178, 230 – Rynek, ul. Mariańska, Lipowa, Wrocławska.
137 GK 1912, nr 70, 190, 205, 238, 246.
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nych nawierzchni, chodników i oświetlenia138. Ogólnie, krytykowano brak regulacji ulic 
– nawet te nowo założone były wąskie, kręte, zabudowane chaotycznie139. Zdarzyła się 
nawet sytuacja, gdy sami mieszkańcy wytyczyli nową ulicę w rejonie ul. Nowoogrodo-
wej140. Za wzorcową podano ulicę Udziałową, założoną przez właścicieli spółki budow-
lanej, prowadzącą na Dobrzec – wytyczono szeroką arterię, z chodnikami, zadrzewioną, 
pozostawiono miejsca na przecznice, wydzielono odpowiednie parcele. Wszystkie te za-
biegi skutkowały zwiększeniem sprzedaży wytyczonych tutaj działek141. W 1912 roku 
pojawił się pomysł zasypania kanału wzdłuż ul. Babinej i utworzenia tu eleganckiego 
bulwaru, ale felietonista, anonimowy autor Wczasów kaliskich uważał, że pilniejszą 
potrzebą jest, ogólnie, zadbanie o stan ulic i infrastruktury miejskiej142. Według niego, 
część miasta od szosy tureckiej była pozbawiona wody i studzien, ulicom brakowało 
oświetlenia, pojawiło się dużo ulic zabudowanych bez ładu i składu wspaniałymi kamie-
nicami, ale pełnych dziur i wybojów – jako przykład podał ul. Podgórze, która do dzisiaj 
zachowała swój unikatowy już charakter z początków XX stulecia. Ogólnie, panował 
chaos i nieład, nie było przemyślanych koncepcji. Wydaje się, że im więcej się robiło 
dla polepszenia stanu miasta, tym bardziej mieszkańcy dostrzegali to, czego się jeszcze 
nie zrobiło i krytyka była bardziej ostra. Rok 1913 surowy felietonista gazety rozpoczął 
w lepszym nastroju, ponieważ zauważył, że stan ulic i zabudowy kaliskiej jest jednak co-
raz lepszy143, choć np. ulica Nowy Świat ciągle wyglądała wręcz katastrofalnie. Wkrótce 
jednak doniesiono, że właśnie rozpoczęło sie jej brukowanie144, a potem ruszyły prace na 
innych kaliskich ulicach145. Z początkiem roku 1914 przygotowywano sie do brukowania 
kolejnych ulic146. Mimo tragedii, jaką było zniszczenie Kalisza, pod koniec 1916 roku 
podano informację o brukowaniu ul. Wrocławskiej147.

Z siecią uliczną wiązały się remonty lub wymiany licznych kaliskich mostów, bez 
których to miasto nie mogłoby istnieć. Stan mostów bezustannie wymagał napraw 
i zmian. Nawet najważniejsze znajdowały się czasem w złym stanie, np. most kamienny 
w 1872 roku148. W 1884 roku powstał murowany most z przyczółkami z kamienia cioso-
wego wzniesiony obok cukierni149. W 1894 roku remontowi poddano most Trybunalski150. 
Z kolei w 1899 roku oddano do użytku zupełnie nowy most, który połączył centrum z pla-

138 GK 1911, nr 4, „Gazeta Kaliska”1912, nr 79 – krytyka fatalnego stanu ul. Dobrzeckiej, 
Wiejskiej, Nowego Światu.

139 Wczasy kaliskie, GK 1912, nr 79.
140 GK 1911, nr 238.
141 GK 1912, nr 132.
142 Wczasy kaliskie, GK 1912, nr 157.
143 Wczasy kaliskie, GK 1913, nr 97.
144 GK 1913, nr 103.
145 Ibidem, 1913, nr 132, 180, 184, 186.
146 GK 1914, nr 34, 103, 159.
147 GK 1916, nr 13.
148 „Kaliszanin”1872, nr 38.
149 „Kaliszanin” 1884, nr 27.
150 GK 1894, nr 30, 55, 59.
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cem targowym na Nowym Rynku151. Jeszcze w tym samym roku poddano naprawie mosty 
na Przedmieściu Wrocławskim, przy fabryce Repphana i w parku, obok cukierni Wehne-
ra152. Zapewne w związku z budową teatru, donoszono w 1900 roku o remoncie mostu 
prowadzącego z Alei Józefiny do parku153. Kolejny most – żelbetonowy, o rozpiętości 18 m 
zaczęto wznosić w 1902 roku na Przedmieściu Wrocławskim154. Harmonogram pracy był 
tak napięty, że pracowano do grudnia, nawet nocą, aby zdążyć wraz z ukończeniem torów 
kolejowych. W 1903 roku powstał drewniany most na Prośnie, między ul. Ciasną a Nowo-
grodzką i most przy gmachu więzienia155. Z kolei w 1906 roku donoszono o pracach przy 
budowie nowego, żelaznego mostu obok fabryki Repphana156. Zachwycano sie jego kon-
strukcją i dekoracją z dwoma świecznikami gazowymi w stylu secesyjnym. W 1907 roku 
przystąpiono do naprawy mostu na przedmieściu Stawiszyńskim, przy kościele pobernar-
dyńskim157, a w 1908 przedstawiono projekt nowego, żelaznego mostu Trybunalskiego, 
którego budowę rozpoczęto rok później158. Niestety, nowa konstrukcja nie przypadła re-
dakcji do gustu. W 1913 roku poinformowano o planach powstania nowego, żelaznego 
mostu rypinkowskiego159. Prace miały się rozpocząć na wiosnę 1914 roku160. W 1916 roku 
podano jedynie informacje o remoncie mostu prowadzącego z Al. Józefiny do parku161.

Z rozwojem sieci ulicznej ściśle wiąże się rozwój przestrzenny Kalisza. Znaczna część 
nowych ulic była wynikiem przemyślanego, planowego działania władz, mającego na 
celu powiększenie obszaru miasta i przyłączenie do niego nowych terenów, stopniowo 
i tak włączanych, poprzez intensywną zabudowę, w obszar metropolitalnego Kalisza. 
Kwestia rozwoju przestrzennego miasta była przedmiotem wielu trosk i rozważań co 
światlejszych obywateli. Już w 1871 roku Chodyński wskazywał na zagrożenia jakie niósł 
brak rozwoju przestrzennego, nazywając trwanie w dotychczasowych granicach „zaklętą 
obręczą”. Postulował w artykule Dlaczego Kalisz się nie rozprzestrzenia162  nowe kierun-
ki rozwoju urbanistycznego w stronę Świńskiego Targowiska (późniejszy Nowy Rynek), 
co mogło pociągnąć za sobą aktywizację nowych terenów. Postulowano również, nie 
po raz pierwszy, regulację i uporządkowanie dzielnicy żydowskiej163. Po wybudowaniu 
ratusza pojawiły się głosy, aby zdecydowanie zmienić otoczenie gmachu – to jest Rynek, 
którego wygląd pozostawał w rażącej sprzeczności ze wspaniałością nowej budowli164. 

151 GK 1899, nr65.
152 GK 1899, nr 131, 137.
153 GK 1900, nr 150.
154 GK 1902, nr 199, 259, 269, 286, 300.
155 GK 1903, nr 25, 73.
156 GK 1906, nr 240, 353.
157 GK 1907, nr 250.
158 GK 1908, nr 192, GK 1909, nr 100, 201, 276.
159 GK 1913, nr 273.
160 GK 1914, nr 37.
161 GK 1916, nr 9.
162 „Kaliszanin” 1871, nr 26.
163 Ibidem, 1871, nr 39.
164 „Kaliszanin”1889, nr 81
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W 1899 roku zrealizowano wreszcie postulaty Chodyńskiego i zdecydowano o utwo-
rzeniu nowej dzielnicy, której osią miała być ul. Nowa i Majkowska – ulica Nowa, na 
której właśnie powstał most, miała połączyć centrum z placem targowym (dawnym 
Świńskim Targowiskiem). Wytyczono tutaj 19 działek, o czym informowano w Gazecie, 
załączając nawet plan projektowanej dzielnicy165. Rok później zaczęły tu już powstawać 
pierwsze domy166. Przebudowano również ulicę prowadzącą z Nowego Rynku do gazow-
ni, w związku z intensywną gazyfikacją miasta167. Rozwój ulicy Nowoogrodowej i po-
bliskich jej powodował konieczność połączenia tego obszaru mostem z ulicą Ciasną168. 
W związku z tak dynamicznym rozwojem przestrzennym stary plan Kalisza Ottomara 
Wollego się zdezaktualizował, a sporządzenie nowego postanowiono polecić Bronisła-
wowi Bukowińskiemu, o czym również informowano w prasie169. 

W 1906 roku poinformowano o ważnej decyzji przyłączenia do miasta podmiejskich 
terenów Czaszek, Wydorów, Dobrca Małego, Ogrodów, Chmielnika, części Tyńca i drogi 
do dworca170. W ten sposób obszar miasta powiększył się 3,5 razy, a zarazem formalnie 
przyłączono tereny, które i tak dynamicznie zabudowywano. Ludność miasta wzrosła z 25 
do 37 tys. mieszkańców, a liczba nieruchomości o 424. Niestety, znowu dały o sobie znać 
plagi kaliskich ulic – brak oświetlenia i błoto. Latarnie uliczne pojawiły się dość szybko, 
ale błoto niestety nie zniknęło171. W związku z przyłączeniem nowych dzielnic zreorgani-
zowano podział parafialny, dołączając tereny po lewej stronie szosy szczypiornickiej do 
parafii Św. Józefa, a po prawej do parafii Św. Mikołaja172. W 1908 roku B. Bukowiński 
wreszcie opracował swój plan miasta, co w związku ze zwiększeniem jego obszaru stało 
sie pilną potrzebą. Dołączono go jako premię do Kalendarza na 1908  rok173, a przy oka-
zji jego publikacji w „Gazecie” ukazał się artykuł o wszystkich wcześniejszych planach 
Kalisza174. Pełna edycja ukazała się w 1910 roku – wydana przez W. Borettiego i barona 
Graeve175. 

W 1911 roku pojawiły sie projekty przeprowadzenia z tyłu ul. Babinej i Stawiszyń-
skiej nowej arterii łączącej Nowy Rynek z ul. Stawiszyńską – wytyczano tu nad kanałem 
Bernardynka dużo nowych działek, które świetnie nadawały się na cele przemysłowe176. 
Tak dynamiczny rozwój przestrzenny Kalisza mógł ulec katastrofie, ponieważ zaczę-
ły sie pojawiać pogłoski, zapewne nie tylko w prasie, o przeniesieniu siedziby Rządu 

165 GK 1899, nr 8, 40.
166 GK 1900, nr 202.
167 Ibidem, `1900, nr 207
168 GK 1905, nr 107, 210.
169 GK 1901, nr 126.
170 GK 1906, nr 33, 197, 202, 298.
171 GK 1907, nr 129.
172 GK 1910, nr 111.
173 GK 1907, nr 207.
174 Ibidem, 1907, nr 208.
175 GK 1910, nr 110.
176 GK 1911, nr 80; GK 1912, nr 208.
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Gubernialnego z Kalisza do Łodzi177. Między innymi dlatego ukazał się artykuł podwa-
żający zasadność zagospodarowania tego nowego terenu, postulujący raczej skupienie 
się na rozwoju terenów przykolejowych178. Powiększenie obszaru miasta nie wszystkim 
sie podobało – felietonista gazety uważał, że wzrost obszaru nie spowodował wzrostu 
wielkomiejskiej kultury. Jego zdaniem dawny, „mały ale elegancki” Kalisz miał o wiele 
więcej szyku i polotu niż nowy moloch179. Ostatecznie, jak podano, na przyłączonych do 
miasta terenach powstało 18 ulic, którym nadano nazwy180 – znaczna ich część jest za-
chowana do dnia dzisiejszego i odnosi się do szeroko pojętego rozwoju miasta w stronę 
kolei – wiele z tych ulic albo w tę stronę prowadziło, albo ułatwiało połączenia w tym 
kierunku. Około 1912 roku ruch budowlany zaczął słabnąć i zachodziła obawa, że cha-
otyczna zabudowa nowych ulic nieprędko się zmieni181. W tym samym roku poinfor-
mowano również o tym, że Rząd Gubernialny postanowił zamknąć cmentarze kaliskie 
przy rogatce i nabył nowe grunty na ten cel182. Ostatecznie gazeta doniosła, że cmentarz 
katolicki i prawosławny zostaną zamknięte 28 maja 1913 roku, a cmentarz ewangelicki 
miał być jeszcze czynny do stycznia 1914183. Z niewiadomych powodów wstrzymano 
decyzję o ich zamknięciu184. 

Kiedy otrząśnięto się nieco po spaleniu miasta, zaczęto zastanawiać się nad jego dal-
szym losem. W 1916 roku opublikowano anonimowy artykuł Przyszła gospodarka miej-
ska, w którym krytykowano brak jakichkolwiek działań związanych z odbudową Kali-
sza185. Postulowano odbudowę gmachów publicznych – ratusza, teatru oraz jatek, dzięki 
czemu ożywiłoby sie nie tylko wymarłe centrum, ale i ruch budowlany. Nawoływano, 
aby mimo różnic poglądów, wspólnie przystąpić do pracy nad odbudową miasta. Począt-
kiem planowych działań było wydanie decyzji o komasacji gruntów, co miało stanowić 
podstawę dla przyszłej, planowej odbudowy Kalisza w sposób uporządkowany186. Potem 
działania wokół odbudowy zintensyfikowano, a niezawodna prasa jak zwykle skrzętnie 
informowała o wszystkich ważnych dla mieszkańców posunięciach. W następnym roku 
gazeta napisała o przesłaniu przez magistrat planów regulacji i odbudowy miasta do Koła 
Architektów przy Stowarzyszeniu Techników w Warszawie z prośbą o ocenę i poradę187. 
Przedstawiono również skład utworzonego w Kaliszu Komitetu Budowlanego, który 
miał czuwać nad odbudową188. W czerwcu przekazano informację o wyłożeniu na widok 

177 GK 1911, nr 168.
178 Wczasy kaliskie, GK 1911, nr 215.
179 Wczasy kaliskie, GK 1912, nr 90.
180 GK 1912, nr 163.
181 Wczasy kaliskie, GK 1912, nr 182.
182 GK 1912, nr 226.
183 GK 1913, nr 111.
184 GK 1914, nr 12.
185 Przyszła gospodarka miejska, GK 1916, nr 19.
186 GK 1916, nr 24.
187 GK 1917, nr 37, 43.
188 Ibidem, 1917, nr 50.
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publiczny planów regulacji śródmieścia Kalisza189. Już w następnym numerze podano 
wiadomość o przeznaczeniu jeszcze w 1917 roku 2 milionów marek na bezprocentowe 
pożyczki dla tych, którzy przystąpią do odbudowy zniszczonych domów190. Mimo to, 
z powodu drożyzny materiałów budowlanych, najchętniej kupowano istniejące domy 
– była to wówczas najlepsza lokata kapitału191. Z inicjatywy Banku Handlowego powstał 
specjalny związek właścicieli spalonych nieruchomości192.

Niewątpliwie, najważniejszym czynnikiem rozwoju przestrzennego miasta, a zara-
zem najszerzej dyskutowanym w kaliskiej prasie było założenie linii kolejowej i połą-
czenie Kalisza z Warszawą i dalej Cesarstwem oraz z kolejami niemieckimi. Te ważne 
wydarzenia zostały szeroko omówione na łamach „Gazety Kaliskiej”. Zadziwia przy tym 
wieloaspektowość przedstawienia tego problemu i głęboka świadomość ówczesnych, 
co do wielorakich konsekwencji tego wydarzenia. Kampania medialna ruszyła na dobre 
w 1900 roku, gdy zapadły już decyzje o powstaniu kolei. Jeszcze w lutym ukazał się arty-
kuł o ekonomicznym znaczeniu tego połączenia193, w kwietniu donoszono o zatwierdze-
niu budowy kolei warszawsko – kaliskiej, a w czerwcu o wytyczeniu kołkami przebiegu 
trasy, która miała liczyć 220 wiorst194. Już w tym samym miesiącu powstało specjalne 
biuro techniczno – architektoniczne w przewidywaniu ożywionego ruchu budowlanego 
związanego z powstaniem kolei195. 

Kolejną, dyskutowaną na forum gazety, była kwestia usytuowania dworca196. Jego 
obecna lokalizacja wcale nie była taka oczywista. Rozważano zbudowanie stacji na po-
lach na Rypinku, argumentując to w ten sposób, że zaktywizuje to rozwój miasta w tę 
stronę, a tereny w stronę Szczypiorna, prowadzące do granicy i tak będą się rozwijać 
ze względu na wymianę towarową z Niemcami. Władze zdecydowały jednak inaczej. 
W 1902 roku trwały prace wykończeniowe w tym budynku197. 

Zgodnie z przewidywaniami, ożywił się ruch budowlany – jeszcze w lipcu 1900 
roku wytyczono nową ulicę na polu za Wydorami198 – a ceny parceli w tym rejonie 
wzrosły o ponad 50%; we wrześniu zaczęła się tu budowa pierwszego domu199. Wkrót-
ce pojawiły się obawy, również wyrażone w „Gazecie”, że centrum miasta i ruch han-
dlowy przeniesie się w rejon dworca, a śródmieście opustoszeje200. Zauważono, że 
najważniejszą rolę zaczęły pełnić rejony Alei Józefiny, Przedmieścia Wrocławskiego 
i tereny w stronę Rypinka. Obawiano się także, że zasobni klienci zaczną robić zaku-

189 Ibidem, 1917, nr 51.
190 Obwieszczenie, GK 1917, i kolejne informacje o udzielonych pożyczkach: nr 52, 66, 74, 77.
191 GK 1917, nr 59.
192 Ibidem, 1917, nr 82.
193 GK 1900, nr 41.
194 Ibidem, 1900, nr 80, 138, 226.
195 Ibidem, 1900, nr 84.
196 Ibidem, 1900, nr 154.
197 GK 1902, nr 109.
198 GK 1900, nr 185.
199 Ibidem, 1900, nr 195, 206.
200 GK 1901, nr 179, 198.
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py w Łodzi i w Warszawie. Z drugiej strony, rozumiano zbawienny wpływ kolei na 
rozwój kaliskich fabryk – planowano wzniesienie wielu i miano nadzieję na obniżkę 
cen wynajmu mieszkań, co zawsze było bolączką Kalisza201. Ruch budowlany i obrót 
ziemią w rejonie kolei nie słabł także w 1902 roku202, jednak jeszcze przed oficjalnym 
oddaniem linii kolejowej pisano, że wiele lokali stoi pustych, a ruch budowlany prze-
rósł potrzeby203. 

Wreszcie 15 XI 1902 roku otwarto połączenie kolejowe204. W tym momencie zbladły 
wszelkie obawy, a redaktor Józef Radwan w kilku artykułach przedstawiał same zalety 
tego przedsięwzięcia – przede wszystkim umożliwienie rozwoju przemysłu, ale i pro-
dukcji rolnej, ułatwienie rozwoju miast położonych wzdłuż kolei, np. Sieradza. Jedy-
nym negatywnym elementem był brak połączenia ze Skalmierzycami, a co za tym idzie 
i z Niemcami. W pierwszym okresie kolej była po prostu oblężona, a w wagonach bra-
kowało miejsca205. Felietonista Kazimierz Halinka nawet pisał o zwiększeniu, w związku 
z budową kolei, pewności siebie mieszkańców Kalisza206.

Po oddaniu kolei zaczęły się zwykłe bolączki związane z jej użytkowaniem, o czym 
również pisano w prasie. Krytykowano zły stan drogi łączącej miasto z dworcem207, fa-
talny stan placu przed nim i brak wygodnego dojścia dla pieszych208. Trzeba przyznać, 
że cały czas trwały prace nad uporządkowaniem tego terenu209. Już po pierwszym roku 
istnienia kolei pisano, że miasto wyraźnie rozwijało się w tym kierunku210. Powstawały 
tu nowe domy, fabryki, hotel, restauracja. W związku z tym postulowano zamknięcie 
cmentarzy przy Rogatce, które nagle znalazły się w środku miasta, i wytyczenie nowych, 
o czym wspominałam wcześniej. 

W 1904 roku nadzieje na budowę połączenia kolejowego Kalisza z Niemcami oraz 
zawarcie traktatu handlowego Rosji z Niemcami spowodowały ponowne zwiększenie 
popytu na działki w rejonie kolei211. Połączenie stawało się coraz bardziej realne, skoro, 
jak donoszono, rząd pruski szukał już w Skalmierzycach terenu pod budowę dworca212. 
Ukończenie tej linii planowano na 1906 rok, a projektowany dworzec, który miał koszto-
wać milion marek był największym na pograniczu213. Ostatecznie, 28 października, oba 
zabory zostały połączone linią kolejową, co było niezwykle ważnym i korzystnym eko-

201 Np. fabryki posadzek, dachówek cementowych, fabryki cukierniczej – GK 1901, nr 185, 198.
202 GK 1902, nr 35.
203 Ibidem, 1902, nr 216.
204 Ibidem, 1902, nr 310.
205 Ibidem, 1902, nr 311.
206 GK 1903, nr 114.
207 Ibidem, 1903, nr 107.
208 Ibidem, 1903, nr 108.
209 Patrz przypis nr 109, także GK 1903, nr 258.
210 GK 1903, nr 236.
211 GK 1904, nr 221.
212 Ibidem, 1904, nr 254.
213 GK 1905, nr 198.
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nomicznie wydarzeniem214. Rangę tego zdarzenia oddaje podanie informacji, że obroty 
komory celnej wzrosły z 2 do 14 milionów rubli215. 

Mimo upływu czasu, obrót gruntami w rejonie kolei nie słabł, a w ciągu roku ceny 
wzrosły nawet 3 razy216. Pisano wręcz o „gorączce” kupowania domów i placów217. Do-
piero w grudniu 1910 roku ruch spekulacyjny nagle ustał i niektórzy zaczęli wieszczyć 
początek końca tego procederu – jak byśmy dziś powiedzieli - pęknięcie bańki spekula-
cyjnej218. Tym niemniej ruch cały czas się zwiększał i w 1912 roku zaszła konieczność 
rozbudowy budynku dworca za niebagatelną kwotę 250 tys. rubli219.

Jaki zatem przekaz dają nam łamy prasowe odnośnie rozwoju kaliskiej architektury, 
urbanistyki i infrastruktury w latach 1871-1918? Niewątpliwie zauważalne jest, że infor-
macje na temat architektury i urbanistyki, poza sporadycznymi przykładami wcześniej-
szymi, pojawiają się dopiero w latach 90. Ruch budowlany w latach 70. i 80. był zapewne 
niewielki. Dlaczego tak się działo? Po prostu miasto się nie rozwijało tak dynamicznie. 
Architektura i urbanistyka są swoistym barometrem wzrostu gospodarczego, do swego 
rozwoju potrzebują zasobów finansowych. A tych w ówczesnym Kaliszu najwyraźniej 
brakowało. Przywrócenie guberni i metropolitalnego charakteru miasta nie od razu stało 
się kołem zamachowym rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie i architektonicznego. 
Łatwiej było podkreślić metropolitalność ożywieniem życia kulturalnego i artystyczne-
go, zresztą bardziej w sposób bierny niż czynny – jako uczestnictwa w ofercie kulturalnej 
z zewnątrz, niż tworzeniu własnej. Natomiast wznoszenie nowych budynków, budowa 
fabryk, rozwój infrastruktury miejskiej wymagały po prostu pieniędzy. I na to trzeba 
było kilkanaście lat poczekać. Być może, zważywszy na charakter władzy w zaborze 
rosyjskim, osoba gubernatora Daragana również przyczyniła się w jakimś stopniu do 
ożywienia ruchu budowlanego. Od początku istnienia „Kaliszanina” mamy sporo in-
formacji dotyczących życia artystycznego i renowacji zabytków sakralnych, natomiast 
nie ma, w zasadzie, przekazów dotyczących przedstawianych tutaj zagadnień. Jedną 
z pierwszych była informacja o budowie ratusza w 1888 roku. W 1894 roku pojawiła się 
informacja o przebudowie mostu Trybunalskiego. Z tego samego roku pochodzą pierw-
sze informacje o zamiarach budowy nowych fabryk – Haftów Mejera i Józefa Rawickich 
na miejscu starego teatru i pończoch Markusa Holtza i sp. na ul. Ciasnej. W tym samym 
czasie pojawiła się wiadomość o pracach wykończeniowych w nowej siedzibie Towarzy-
stwa Cyklistów. Nieco więcej informacji dostarczył nam tekst zamieszczony w związku 
z 12-leciem sprawowania urzędu przez gubernatora Daragana220. Przedstawiono w nim 
dokonania gubernatora w zakresie programu budowlanego – dotyczą one lat 1883-1895. 
Otóż w Kaliszu wspomniano, poza ratuszem, o budowie aresztu miejskiego, szlachtuzu, 

214 GK 1906, nr 254.
215 GK 1908, nr 213.
216 GK 1910, nr 168.
217 Ibidem, 1910, nr 280.
218 Ibidem, 1910, nr 291.
219 GK 1912, nr 31.
220 GK 1895, nr 21.
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jatek mięsnych, hal do handlu warzywami. Ponadto wymieniono budowle parkowe 
– oranżerię, ruiny, nowe mostki, altankę dla dzieci. Przebudowano również kilka insty-
tucji – ochronki, szpitale, przytułek, więzienie. Z jego rządami wiąże się także założenie 
nowych cmentarzy za miastem – tynieckiego i majkowskiego. Większość tych osiągnięć 
przypadła właśnie na lata 90., czas ożywienia w mieście. Dopiero rok 1895 przyniósł 
zdecydowanie więcej informacji prasowych o podejmowaniu nowych budów, zwłaszcza 
fabryk. Pierwsze informacje o budowie kamienic pojawiły się – ogólna – w 1898 roku 
podano liczbę 23 budynków i szczegółowa - z 1899 roku o wzniesieniu przez pana Bie-
drzyckiego 10-osiowej kamienicy na Przedmieściu Stawiszyńskim. Rok 1900 był nie-
wątpliwie najbardziej obfitujący we wszelkie wydarzenia – praktycznie każdy numer 
gazety przynosił nowe informacje z zakresu architektury, ale i sztuki. Rok 1901 wydaje 
się być pod tym względem o wiele spokojniejszy, tak jakby rozpędzone miasto potrzebo-
wało chwili wytchnienia, mimo tego, jak podano, planowano wzniesienie, bądź przebu-
dowę 25 budynków o różnym przeznaczeniu221. Kolejny rok przyniósł mniej informacji 
o natężeniu ruchu budowlanego, za to w 1903 roku był on tak duży, że zabrakło materia-
łów budowlanych. Najmniej informacji mamy w roku 1905, ale jest to zrozumiałe wobec 
rewolucyjnych wypadków. W kolejnych latach sytuacja wróciła do normy. Nagły kres 
tego dynamicznego rozwoju przyniósł wybuch wojny i jej tragiczne dla Kalisza konse-
kwencje.

Z jednej strony mamy na łamach prasy proste informacje, ułatwiające ustalenie faktów 
w chronologii badanych zjawisk. Z drugiej strony dostarczają nam wiedzy ogólnej, której 
charakter zależy od przyjętej przez badacza postawy metodologicznej. Już choćby prosta 
analiza ilości zamieszczanych materiałów w poszczególnych latach – ile ich było i czego 
dotyczyły, pozwala wysnuć wnioski, co do rozwoju budownictwa kaliskiego oraz co do 
jego tempa w poszczególnych latach. Na podstawie tego mamy rzeczywisty przegląd 
rozwoju kaliskiego przemysłu, budownictwa mieszkaniowego i rozwoju przestrzennego 
miasta. Zamieszczane artykuły, wyrażające opinię o poszczególnych zagadnieniach, dają 
możliwość poznania jakie cele i priorytety wyznaczano sobie w poszczególnych latach. 
Nawet narzekania widoczne np. w felietonach są niezwykle przydatne, bo pozwalają 
zapoznać się z opinią społeczną, która właśnie dzięki prasie, zyskała możność upublicz-
nienia swoich poglądów, zastrzeżeń, alternatywnych propozycji. Rozwój przemysłu, 
architektury, urbanistyki stał się kwestią publiczną, szeroko omawianą i dyskutowaną. 
To właśnie informacje prasowe stanowiły pożywkę dla tej dyskusji. Dzięki nim każdy 
mógł zabrać głos, wyrazić swój pogląd, nawet jeśli był bardzo osobisty i dziwaczny. 
W pozbawionym politycznego bytu kraju prasa pomagała zorganizować prawdziwie 
obywatelskie społeczeństwo, które, choć pozbawione własnego państwa, kształtowa-
ło jednak wszystkie instytucje życia społecznego, mimo że było to bardzo utrudnione. 
Ten przekaz odbieramy właśnie z gazetowych szpalt. Żadne inne informacje archiwalne, 
poza osobistymi wspomnieniami, które jednak skażone są z zasady zupełnym indywi-
dualizmem, nie dają nam okazji poznać, jak wartko płynęło ówczesne życie, jak przeży-
wano i uczestniczono w ważnych i zwykłych wydarzeniach, ile walki, starań i zabiegań 

221 GK 1901, nr 108.
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wymagała codzienność. Dla wnikliwego badacza są nieocenionym wprost materiałem 
poznawczym i punktem wyjścia do tworzenia syntetycznych opracowań. Alina Witkow-
ska swego czasu zarzucała popowstaniowej prasie, że stwarzała nierealny, selektywny 
obraz fikcyjnej normalności222, że zajmowała się błahostkami. Janusz Maciejewski pisał 
o pewnej „nierzeczywistości” i „normalnopodobnym” życiu223. Z pewnością takie dzia-
łania zauważamy i w prasie kaliskiej analizowanego okresu. Nie jest to jednak zjawi-
sko, które należy potępiać. Ludzie chcieli normalnie, lepiej żyć, za coś odpowiadać we 
własnym kraju, czuć się trochę bardziej obywatelami. Codzienność wymagała od nich 
nie lada trudu, ale na ile mogli, starali się normalnie funkcjonować, działać tam, gdzie 
to było możliwe. W sferze architektury i urbanistyki mieli pewien margines przyzwole-
nia na społeczne, publiczne działanie. Z drugiej strony, analizując informacje gazetowe 
pod kątem rozwoju urbanistyki, infrastruktury miejskiej i architektury, zaczynamy sie 
zastanawiać, na ile przekazywane wiadomości oddawały rzeczywistość, a na ile służyły 
realizacji życzeniowego programu, służącego stworzeniu przeświadczenia o metropoli-
zacji Kalisza. Zwraca także uwagę egalitarne informowanie o różnego rodzaju budow-
lach związanych z funkcjonowaniem mniejszości narodowych w Kaliszu. Nie wydaje 
się, czytając doniesienia prasowe, aby jakakolwiek grupa narodowa była w Kaliszu nie-
chciana, czy nieakceptowana. W równym stopniu podaje się informacje o budowlach 
wznoszonych przez Polaków, Żydów, Niemców czy Rosjan. Wszystkie one po prostu 
wzbogacają krajobraz architektoniczny miasta, w równym stopniu przyczyniając się do 
jego upiększenia, a zwłaszcza unowocześnienia, bo właśnie aspekt nowoczesności jest 
szczególnie podnoszony. Nie znaczy to, że dziennikarze kłamali lub świadomie fałszo-
wali rzeczywistość. Myślę, że chodzi tu raczej o pewną intensyfikację omawianych tre-
ści, ich kumulowanie i przekazywanie z nastawieniem, że w Kaliszu tych lat dzieją się 
wielkie rzeczy, które z grodu nad Prosną, po latach posuchy około połowy stulecia, pod 
koniec „pięknego wieku” uczynią prawdziwą, nadgraniczną metropolię.

INFORMATION ABOUT ARCHITECTURE, URBANISM 
AND INFRASTRUCTURE OF KALISZ, DESCRIBED IN THE LOCAL PRESS 
IN 1871-1918

Keywords: architecture, Kalisz, periodical press, press studies, „Kaliszanin”, „Gazeta
Kaliska” 

Kalisz newspapers, „Kaliszanin” and „Gazeta Kaliska” since their first issues were an 
inestimable source of information on the architecture, urban planning and infrastructure 
of the city. In 1871-1918 a great amount of information associated with these topics was 

222 A. Witkowska, Wielkie stulecie Polaków, Warszawa 1987, s.171.
223 J. Maciejewski, Wstęp. W: Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w II po-

łowie XIX wieku, red. J. Maciejewski, Wrocław 1988, s. 8.
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published there. The newspapers document the erection of most important public faci-
lities: the town hall, the theatre, the schools, the banks, the seats of different associations 
and many other buildings. The articles provide information about the erection of houses 
in Kalisz, giving their location, owners’ names and most characteristic formal or con-
structional features. The same way of documenting was adopted for the development of 
local factories which gives a picture of the development of the local embroidery industry 
and collateral industries. One can also find numerous references to the infrastructure 
development in Kalisz: paving the streets, development of gas and energetic networks, 
installing phone network, problems with installing phone network, problems with the 
water supply and sewer system. The complex and wide-ranging information concerns 
the most important factors of the urban development of Kalisz: a natural, gradual city 
development through annexing the suburbs as well as construction of the railway con-
necting Kalisz with the Russian transport system. Both factors were essential for the 
development of Kalisz in the beginning of the 20th century which was widely known by 
the society and discussed in the press.  Most of the information is individual, very short, 
concern only single small details of a problem but assembled constitute unestimate mate-
rial to create the whole view on the architectural, infrastructural and urban development 
of Kalisz. The press information tends to be specific, much of it is subjective but their 
undoubtful advantage is their directness, the plenitude of details and dynamics in the 
events description. Linked to objectivity and research methodology, they can become an 
appropriate basis for many valuable studies as well as for a brand new angle of looking 
at the area and ethnic studies which allows to create an extremely suggestive picture of 
Kalisz as a real frontier metropolis at the turn of the 19th and 20th centuries. 



Вікторія Кметь 
(Львів Україна)

СТУДІЇ ПРО ЧАРІВНИЦТВО НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ 
“КИЕВСКАЯ СТАРИНА” КІН. ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Соціально-політичне та культурне становище України кінця 19 – початку 
20 століття спричинило певне пожвавлення інтересу до її культурно-історичного 
надбання. Усвідомлення своєї місії та покликання, спільні наукові зацікавлення 
наприкінці 19 століття консолідували українську інтелігенцію навколо першого 
наукового культурно-історичного журналу “Киевская старина”. На сторінках цього 
часопису друкувалися матеріали з історії, археографії, етнографії та фольклору, 
бібліографічні джерела, критичні та літературні праці тощо. “Киевская старина” 
поряд із “Літературно-науковим вісником” та “Етнографічним збірником” об’єднала 
цвіт української нації, адже серед авторів, що дописували до журналу були: історик та 
етнограф Володимир Антонович, письменниця Ганна Барвінок, літературознавець 
Олексій Веселовський, громадсько-політичний діяч та письменник Володимир 
Винниченко, письменниця Марко Вовчок, історик та філолог Яків Головацький, 
письменник Борис Грінченко, історик та політичний діяч Михайло Грушевський, 
історик та філософ Михайло Драгоманов, історик та етнограф Петро Єфименко, 
етнограф Петро Іванов, письменниця Ольга Кобилянська, письменник Іван 
Нечуй-Левицький, композитор Микола Лисенко, філолог Олександр Потебня, 
письменниця Олена Пчілка, педагог і громадська діячка Софія Русова, історик та 
музеєзнавець Євфимій Сіцінський, письменники  Михайло Старицький та Іван 
Франко, громадський діяч та меценат Євген Чикаленко та ін. 

Отож “Киевская старина” відіграла неабияку роль у становленні української 
гуманітарної науки. Джерельна та ілюстративна база журналу надала багато 
цінного та різнопланового матеріалу, що дотепер не втратила своєї актуальності 
та ваги у будь-якій галузі українознавства. У 94 томах, які побачили світ за час 
існування журналу, було надруковано 288 статей з археології, 304 з історії церкви, 
1062 статей, заміток і матеріалів, що охоплювали різні питання історичного 
характеру за період 16–18 ст., а також етапи розвитку етнічної культури українського 
народу, матеріали, які висвітлюють сторінки історії Запорізької Січі та козаччини1. 
Не варто також відкидати й культурно-просвітницьку роль журналу. Важливо, що 
більшість матеріалів, які з’являлись на сторінках цього часопису було введено 

1 Матях В. Публікація журналу “Киевская старина”/В. М. Матях//Український 
історичний журнал. – 1991. – № 3. – С. 86. – Режим доступу до статті: http://histans.com/
JournALL/journal/1991/3/11.pdf
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до наукового обігу вперше. Хвилювало також редакторів і питання престижу 
часопису та визнання його науковою спільнотою Російської імперії – В. Науменко 
намагався підтримувати контакти із російськими колегами, отож їхня висока оцінка 
історичних, етнографічних та мовознавчих студій, що з’являлись на сторінках 
“Киевской старины”, підтверджувала актуальність досліджень  наукових кіл Києва, 
Харкова та інших міст України 2.

Діяльність учасників Старої громади та історія журналу “Киевская старина” 
неодноразово ставали предметом зацікавлення вітчизняних дослідників, серед 
яких: М. Кучинський, В. Мацях, Ю. Орел, М. Палієнко. Українська дослідниця 
Марина Палієнко, авторству якої належить ґрунтовне монографічне дослідження 
про історію журналу “Киевская старина”, його роль у суспільному та культурному 
житті України кінця 19 – початку 20 століття, діяльності провідних науковців 
та громадсько-політичних діячів, на основі аналізу публікацій журналу, архіву 
редакції, змін програми та змістовому характеру матеріалів виокремлює три 
періоди функціонування часопису3:

– перший етап пов’язаний із редакторською діяльністю Феофана Лебединцева 
(1882-1887 рр.), коли було розроблено програму й організаційну структуру журналу, 
формувався авторський колектив, було визначено видавничу базу тощо;

– другий період (1888-1892 рр.) авторка пов’язує із реорганізацією журналу 
(зміна двох редакторів – Олександра Лашкевича та Євгена Кивлицького), впливом 
Старої громади на ідейні та суспільні позиції редакції журналу, посиленням 
наукового потенціалу публікацій та колективну безоплатну працю редакційного 
комітету, що сприяло його перетворенню на певний громадський та науковий 
осередок;

– третій період (друга половина 1893-1906 рр.), коли редакцію очолював 
Володимир Науменко, є завершальним в історії “Киевской старины” і відзначений 
посиленням українофільських настроїв, виразним просвітницьким характером 
публікацій, послідовному дотриманню культурно-національної програми Старої 
громади.

Джерельною базою дослідження М. Палієнко послужили комплекс друкованих 
та добірка архівних матеріалів, зокрема найважливішу частину об’єкту дослідження 
становлять публікації “Киевской старины”, зосереджені в 94 томах журналу. До того 
ж, у своїй монографічній праці авторка активно залучає епістолярні матеріали 
та мемуари громадських та культурних діячів кінця 19 ст., шляхи яких прямо чи 
опосередковано перетинались із діяльністю журналу. 

Однак через фінансові труднощі та малу затребуваність серед читачів журнал 

2 Орел Ю. Тема “Киевской старины” в листах В. П. Науменка до М. Ф. Сумцова 
у фондах ЦДІАК України (до 130-річчя від видання першого номеру журналу “Киевская 
старина”)/Орел Юлія Володимирівна//Архіви України. – 2012. – Вип. 3. – С. 97. – Режим 
доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_3_2012/11.pdf

3 Палієнко М. “Киевская старина” у громадському та науковому житті України (кінець 
XIX – початок XX ст.)/Марина Палієнко. – К.: Вид-во “Темпора”, 2005. – С. 6.
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виходив досить малим тиражем – ледь не у кожному номері редакція закликала 
до продовження передплати. Опісля припинення існування “Киевской старины” 
В. Науменко видавав щомісячник “Україна”, але, як відомо, його було розформовано 
у зв’язку з появою “Записок Українського наукового Товариства”. У 1972 році 
було здійснено спробу відновити часопис, щоправда, як щорічного альманаху 
– редакційна колегія, на чолі із Петром Толочком, ставила за мету публікувати 
наукові матеріали, присвячені дослідженню стародавнього Києва4. Однак світ 
побачив лише один випуск часопису через занепокоєння з боку ідеологічних 
антиукраїнських кіл – видання було визнано шкідливим і таким, що має 
“націоналістичне спрямування”5. У 1992 році у незалежній Україні вийшов друком 
науково-популярний та літературний журнал “Київська старовина” із вітальним 
“Словом до читача” Олеся Гончара та вступною статтею голови редакційної колегії 
Петра Толочка, що й стало початком реанімованої місії часопису. Однак вже у 1996 
році стався розкол у редакційній колегії, відтак світ побачив іще один часопис, 
адепт “Киевской старины”, – під назвою “Пам’ять століть”, який очолив Анатолій 
Денисенко. Декларуючи спадкоємництво національних цінностей та орієнтирів 
часопису “Киевская старина”, автори із прикрістю зазначали, що ідеологічні 
розбіжності у редакційній колегії спонукають їх відстоювати українські інтереси 
на сторінках новоствореного журналу “Пам’ять століть”6. Таким чином, сьогодні 
функціонує два часописи, що постали з одного ґрунту, але різняться за характером 
друку та добору матеріалів.

“Киевская старина” часів Старої громади була не просто науковим часописом, 
але відігравала роль того компромісного простору існування українського осередку, 
наукового, освітнього й національного характеру. На сторінках журналу з’являлися 
докладні розвідки з етнології, етнографії та фольклору. Цікавий пласт цього 
матеріалу становлять дослідження у галузі української демонології, більшість 
з яких вперше було надруковано саме на сторінках “Киевской старины” упродовж 
1882–1905 рр., зокрема в цій статті предметом аналізу є студії про чарівництво. 
Ці матеріали, які до сьогодні залишаються актуальними, дають надзвичайно цінну 
інформацію про інтерпретацію чарівництва у народній традиції, окреслюють його 
соціокультурний контекст. Це праці П. Єфименка, А. Селецького, М. Сумцова, 
М. Стороженка, В. Милорадовича та інших. Загалом ці дослідження умовно 
можна поділити на декілька тематичних груп: народні оповідання про продаж душі 
дияволу та укладення контракту за можливість отримати дар чарування, оповідання 
про відьом, розвідки про діяльність знахарів і тексти замовлянь, матеріали судових 
справ про чарівництво, побутові сцени, що відображають погляд українського 
народу на демонологію.

Досить ґрунтовні розвідки та етнографічні матеріали знаходимо у працях 
4 Київська старовина: щорічник. – К.: Вид-во “Наукова думка”, 1972. – 204 с.
5 Толочко П. Глибинна суть традицій/Петро Толочко//Київська старовина. – 1992. 

– № 1 (січень-лютий). – С. 3– 6.
6 Пам’ять століть. – 1996. – № 1 (липень-серпень). – 160 с.
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Петра Єфименка, зокрема “Суд над ведьмами”, “Попытка околдовать волосной 
суд”, “Околдование начальства” та ін. До речі, сама назва статей автора вказує на 
поширення демонологічних вірувань і носіїв цієї традиції: якщо суд розглядав скаргу 
по факту, то сприймав за можливе склад злочину, тобто ті, хто провадив судове 
слідство та виносив вирок, вірили у можливість нанесення їм шкоди за допомогою 
чарів. На Правобережній Україні до кінця 18 ст. вірування у чарівництво мало “свою 
адміністративно-юридичну санкцію” – в судових справах цього часу можливість 
контакту людини із демонічними силами не піддавалось жодним сумнівам7. 
До того ж, справи про чарівництво не були прерогативою тільки простих селян 
(як безпосередніх носіїв народної традиції, а отже повір’їв і забобонів) – подекуди 
в судових справах, як із боку обвинувачуваних так і позивачів, фігурують особи 
шляхетського роду. Так П. Єфименко описує випадок, що стався у 1709 р. у селі 
Подфіліп’я на Поділлі. Під час посухи селяни, з метою виявити відьом, влаштували 
місцевим жінкам випробовування, змусивши їх носити воду зі Збруча та поливати 
хрест, що знаходився за селом. Однак, витримавши такі тортури, жінки зняли із 
себе підозру8. Відтак винуватців довелося шукати серед дворян. Оскільки власник 
села Подфіліп’я заборгував одній шляхтянці велику суму, щоб не сплачувати борг, 
звинуватив її у відьомстві. Жінку піддали тортурам – за народними віруваннями 
її зв’язали навхрест руки і ноги (автор докладно описує спосіб, у який це було 
зроблено) та кинули у воду. Однак жінка витримала це випробування, чим зняла із 
себе підозру. Також відомий випадок, що стався 1710 року на Чернігівщині у селі 
Олішевка – на село найшла сарана та поширився мор. Отож селяни вбачали у тому 
дію відьомського чарування. Внаслідок бунту, зазначає джерело, було спалено 
велику кількість як простих козачок, так і жінок посполитих. Однак винуватці цієї 
трагедії все ж понесли покарання шляхом ув’язнення, побиття чи страти9. 

Досліджуючи світ української демонології, П. Єфименко висловлює 
спостереження, що український народ є менш забобонним, ніж російський. 
Зокрема лісисті місцевості (Волинь, північ Київщини, Чернігівщина та ін.) сприяли 
витворенню у народній уяві страшних образів потойбіччя, водночас населення 
степової України – більш вільне від забобонів. Особливість духів українського 
демонічного світу, на думку дослідника, в тому, що вони “м’якші”, лагідніші, 
подекуди навіть опоетизовані, а часом і кумедні, чим значно відрізняються від 
злих духів російського фольклору10. Численні історіографічні дослідження 
підтверджують, що на українських теренах полювання за відьмами не набули такого 
масштабу, як у країнах Західної Європи, ставлення місцевого духовенства було більш 

7 Стороженко Н. “Малорусские суеверия, коим мало кто верил, собранные 1776 года” 
(Рукопись А.И.Чепы)/Н.В.Стороженко//Киевская старина. – 1892. – Т.36. – № 1. – С. 121.

8 Ефименко П. Суд над ведьмами/П. Ефименко//Киевская старина. – 1883. – Т. 7. 
– № 11. – С. 384.

9 Ефименко П. Суд над ведьмами/П. Ефименко//Киевская старина. – 1883. – Т. 7. 
– № 11. – С. 388.

10 Там само. – С. 374.
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лояльним до чарівників і відьом, яких трактували, як людей оплутаних тенетами 
гріха, а  покарання часто зводилося лише до накладання епітимії. Коли у Європі 
палали вогнища інквізиції, на яких горіли живцем сотні підозрюваних у відьомстві, 
“наші смиренні пастирі лише змушували своїх грішників бити покаянні поклони”, 
зауважує М. Орлов11. Варто зазначити, що “заняття знахарством (ворожінням) без 
настання негативних наслідків не вважалося деліктом”12. Часто-густо розгляд справ 
про чарівництво навмисно затягували, щоб унеможливити проголошення вироку. 
Справи про відьомство на українських теренах, радше нагадували гумореску, 
аніж похмурі суди над жертвами інквізиції, як зазвичай уявляє широкий загал; 
скептичне ставлення судів до звинувачень у чаклунстві іноді перетворювало 
міський суд на фарс, обговорення пліток та з’ясування дріб’язкових міжусобиць13. 
Отож український контекст народних демонологічних вірувань відзначається 
відносно мирним співіснуванням язичницького та християнського світоглядів, 
а подекуди й контамінацією їхніх окремих елементів. Не менш вагомим є і той 
факт, що українські терени, згідно із результатами історіографічних досліджень, не 
зазнали руйнівного розмаху інквізиційних процесів проти єресі та чарівництва так, 
як це свого часу відбувалось в інших європейських країнах. Окремими факторами, 
що могли впливати на таку “лояльну” інтерпретацію відьомства є – з одного боку 
досить проблемне для міського маґістрату утримання ката, а з другого – відсутність 
прописаних норм судочинства у справах про чарівництво у списках Литовського 
статуту (тобто апріорі юридичні норми виключали факт чарівництва як предмет 
судопровадження)14. Отже провадження справи відбувалося по факту нанесеної 
шкоди здоров’ю чи майну позивача. Однак, не слід забувати, що досить часто 
обвинувачені у магічних практиках ставали жертвами народного самосуду.

Неоднозначною в українській демонології є класифікація осіб, що займаються 
магічними практиками. Згідно із народними демонологічними уявленнями відьмою 
могла стати жінка фертильного або постфертильного стану – жінка похилого віку, 
вдова, молодиця (заміжня жінка), але не дівчина15. Однак подекуди вірили, що 
відьмувати могла і дівчина, так на Поділлі, було зафіксовано випадок звинувачення 

11 Орлов М. История сношений человека с дьяволом/Орлов Михаил Александрович; 
препринт. изд. – М.: Издательство “Республика”, 1992. – С. 213.

12 Білостоцький С. Кримінальне судочинство міста Львова XVI–XVIII ст. (за матеріалами 
війтівсько-лавничого суду міста Львова)/Білостоцький Степан Миронович. – спец.12.00.01 
– теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юридич. наук. Наук керівник Нор Василь Тимофійович, доктор юридич. 
наук, проф. – Львів, 2008. – С. 104.

13 Диса К. Історія з відьмами. Суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої 
XVII–XVIII століття/Катерина Диса. – К.: Критика, 2008. – С. 51.

14 Статути Великого князівства Литовського: у 3 т./за ред. С. Ківалова, П. Музиченька, 
А. Панькова. – Одеса: Юридична література, 2002–2004. – Т. 1–3.

15 Ефименко П. Суд над ведьмами/П. Ефименко//Киевская старина. – 1883. – Т. 7. 
– № 11. – С. 377.
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у відьомстві саме молодої дівчини16.
У народі вважали, що жінка, яка займається чарівництвом, записала душу чорту. 

Ці вірування підтверджують неодноразові випадки судових проваджень щодо 
запису душі чорту. Так Олександр Кістяківський описує випадок, що стався у 1749 
році у Глухові – “Діло про колодника Івана Роботи, що відступив від Бога і передав 
себе демону”17. Згідно з рішенням суду чоловіка відправили відбувати покарання 
у монастирі. Однак найбільш старанними послідовниками чорта вважали все 
ж осіб жіночої статі, а чоловіки рідше ставали відьмаками та чарівниками. Більше 
того, подекуди у народі вірили, що відун головує на відьмами, щоб встановлювати 
рівновагу із демонічним світом, він не чинить людям лиха і навіть стримує 
відьом18. Схожу функцію відігравав і знахар, який у народній уяві був покликаний 
допомагати людям позбутись наслідків магічних маніпуляцій відьми19.

Мало відрізняються від відьми за своїми функціями чарівниці, яких також 
народна демонологія поділяла на родимих та навчених, добрих і злих, однак сфера 
їхньої діяльності була обмежена чаклуванням за допомогою зілля на любов та 
сім’ю, до того ж чарівниця була вільна у своїх діях, а відьма отримувала завдання 
під час шабашу. За словами П. Єфименка, залежно від регіону функції відьми та 
чарівниці накладалися, до того ж у давніші часи сфера діяльності відьми була 
значно ширша, на що вказують її назви – “відьма”, “віщиця”, “віщая жонка” тощо20. 
Таке ситуативне розщеплення чи контамінація образу були спричинені ставленням 
людини до потойбічного світу, страхом перед силами інфернальної сфери, отож 
до когорти чужих, тобто непростих, міг бути зарахований кожен, хто викликав 
щонайменшу підозру. Тому часто в народній демонології відбувалася контамінація 
образів відьми, чарівниці, знахарки, демонічних рис могла набувати будь-яка 
молодиця, вдова, самотня літня жінка. А навіть і баба-повитуха, як особа, що може 
контактувати із потойбічними силами21. Відомо багато переказів про те, як баба-
повитуха приймала пологи у чортиці, “у лешего бабила”22. Коли у селі вирувала 

16 Кметь В. Образ відьми у народно-демонологічних оповідях Східного Поділля: спроба 
реконструкції на матеріалах польових досліджень/Вікторія Кметь//Міфологія і фольклор. 
– 2012. – № 4. – С. 53.

17 Кистяковский А. К истории верования о продаже души чорту/А.Ф.Кистяковский//
Киевская старина. – 1882. – Т. 3. – № 7. – С. 180.

18 Ефименко П. Суд над ведьмами/П. Ефименко//Киевская старина. – 1883. – Т. 7. 
– № 11. – С. 378.

19 Там само. – С. 379.
20 Там само. – С. 379.
21 Шпренгер Я. Молот ведьм/Я. Шпренгер, Г. Инститорис. – Москва: Просвет, 1992. – 

С. 150-151. – (Преступление и наказание в мировой практике).
22 Криничная Н. Крестьянин и природная среда в свете мифологии. Былички, 

бывальщины и поверья русского Севера/Н.А.Криничная; Российская академия наук, 
Карельский научный центр, Институт языка, литературы и истории, Университет Дмитрия 
Пожарского. – Москва: Университет Дмитрия Пожарского: [Русский Фонд Содействия 
Образованию и Науке], 2011. – С. 268–273.
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негода, пошесть, посуха тощо, жертвою ошалілого натовпу міг стати будь-хто, на 
кого могла впасти щонайменша підозра. 

Так народна “симпатія” до людей непростих, у яких можна було шукати 
підтримки чи поради у різних справах, могла перерости у ненависть та 
переслідування. Людина шукала свого місця у дихотомії добра і зла, пізнаючи 
дуалістичну природу навколишнього світу, оживлювала і приборкувала природу, 
надавала їй антропологічних рис. Середовище, кліматичні умови, географічний 
фактор тощо – все це могло впливати на заселення демонічними істотами певного 
етнографічного ареалу. Арсеній Селецький у дослідженні “Колдовство в Юго-
Западной Руси в ХVІІІ ст.” зазначає, що слов’янська демонологія не мала руйнівного 
скерування і фатального характеру: людина могла протистояти інфернальним 
силам, домовлятися, а подекуди і схиляти до потрібного їй результату, а це сприяло 
витворенню цілому комплексу обрядодійства та замовлянь, тобто інстинкт 
самозбереження у ворожому світі природи спонукав людину до чародійства та 
магічних практик23. 

У своєму дослідженні А. Селецький розрізняє поняття “чародійства” 
і “колдовства”: безпосередній контакт із демонічною силою (достатньо лише 
замовлянь, щоб виконати бажання знахаря) автор ідентифікує як “колдовство”; 
опосередкований контакт, коли потрібні додаткові допоміжні заходи чи магічні 
предмети, трави тощо, дослідник кваліфікує як “чародійство”, однак народна уява 
не розрізняє цих понять24. До того ж, сам автор не розмежовує значення чародійника 
та знахаря. Також А. Селецький вирізняє специфічні риси української відьми. 
Автор дотримується традиційного поділу відьом на родимих (народжені від жінки 
й чорта, діти, що були прокляті в утробі матері та в нещасливу годину) і навчених 
(ті, що навчились відьмувати за власним бажанням). Родима відьма, за народними 
віруваннями, не шкодить худобі і займається лише доїнням корів чи овець – цю 
рису А. Селецький вважає притаманною тільки українській відьмі25. 

Змістовним дослідженням української народної обрядовості та комплексу 
вірувань є праця Миколи Сумцова “Культурные переживания”. Автор дослідження 
присвятив кілька розділів поглядам народу на демонологію, серед яких: 
випробовування відьом водою, діяльність знахарів, погляди народу на ромів 
і ототожнення їх із демонічним світом, способи та види ворожіння, відбирання 
відьмою молока у корів та ін. Цікавими є зауваження автора щодо стереотипного 
уявлення про випробовування відьом водою, адже такий звичай існував стосовно 
й інших злочинців – звинувачених у крадіжках, убивстві тощо, отож вода не 
приймала, виштовхувала грішника26. Згідно із народними віруваннями про воду 

23 Селецкий А. Колдовство в Юго-западной Руси в XVIII ст./Арсений Селецкий//
Киевская старина. – 1886. – Т. 15. – № 6. – С. 195.

24 Там само. – С. 196.
25 Там само. – С. 203.
26 Сумцов Н. Культурные переживания/Н.Сумцов//Киевская старина. – 1889. – Т. 24. 

– № 1. – Отд. 1. – С. 83–89.
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як фундаментальну субстанцію світобудови, сакральну стихію, грішник не міг 
потонути, адже вода його не приймала, відштовхувала. А також купання грішника 
у воді символізувало ритуальне омовіння, що повертало людину до первинної 
чистоти27. Вода очищує, отже водночас виказує порушника. 

На підтримку тези прибічників міфологічної школи про походження вірувань 
у спроможність відьом доїти корів М. Сумцов вбачає тісний зв’язок образу відьми 
у фольклорі із уявленнями народу про метеорологічні явища. Зокрема на це вказує 
віра у здатність чарівниці керувати дощем і хмарами, збирати росу та ховати небесні 
світила тощо. Росу, як допоміжний засіб у чаруванні, відьма збирає хустиною, 
витискає її до молока, що п’ють на шабаші28. 

Іще однією з найвідоміших праць про чарівництво, що з’явилась друком на 
сторінках “Киевской старины” і яку досі не оминає інтерес дослідників, є нарис 
“Українська відьма” Василя Милорадовича. На основі власних записів та праць 
П. Чубинського, М. Сумцова, П. Куліша, В. Антоновича та ін. автор реконструює 
уявлення про зовнішність відьми, випробовування перед тим, як перейняти 
знання про магічні практики, уміння чарівниці перевтілюватись у предмети 
і представників тваринного світу, польоти чарівниці на шабаш, діяльність відьми 
та її наслідки, обереги тощо. Однак найцікавішим для українського контексту 
є теза автора про особливість поширення переслідувань відьомства на українських 
теренах. Локалізація найбільших гонінь за чарівницями та покарання через 
спалення чітко вказує, на думку автора, на західноєвропейський вплив. Зокрема 
етнограф зазначає, що у 18 та 19 ст. “купали” відьом на Правобережній Україні, 
але у центральній частині та Лівобережній Україні про це не збереглося жодних 
історичних та етнографічних даних; значно частіше спаленням підозрюваних 
у чарівництві карали у західноєвропейських країнах (відомий випадок спалення 
відьом у 1827 та 1831 роках на Галичині через посуху та епідемію холери, 
який автор пояснює саме польським впливом), у центральній частині України 
в народній розправі над чарівницями превалюють побиття, епітимії та штрафи29. 
Відтак, Василь Милорадович зазначає, що уявлення про відьмацтво у всіх народів 
має багато спільного, однак різняться правові аспекти щодо чарівництва – на 
українських теренах не було масштабних переслідувань відьомства, безапеляційних 
вироків та однозначного вироку через смертну кару. Причину у цьому автор вбачає 
у віруваннях про “ненавмисне” відьмацтво – вроджене, а також слабкий розвиток 
сюжету про договір із дияволом, відсутність поняття єресі, а отже невтручання 
українського духовенства у справи про відьомство30.

27 Аверинцев С. Софія – Логос. Словник/Сергій Аверинцев. – Київ: Дух і Літера, 2004. 
– С. 66 с.

28 Сумцов Н. Культурные переживания/Н.Сумцов//Киевская старина. – 1889. – Т. 24. 
– № 1. – Отд. 1. – С. 602.

29 Милорадович В. Украинская ведьма (Очерк)/В.Милорадович//Киевская старина. 
– 1901. – Т.72. – № 2. – Отд.1. – С. 228–229.

30 Милорадович В. Украинская ведьма (Очерк)/В. Милорадович//Киевская старина. 
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Іще одним тематичним блоком “Киевской старины” можна виокремити 
матеріали про знахарство. Зокрема дослідження П. Іванова “Знахарство, шептанье 
и заговоры (в Старобельском и Купянском уездах Харьковской губернии)”31, 
В. Марковича “Знахарки нового типа” 32, В. Милорадовича “Народная медицина 
в Лубенском уезде Полтавской губернии”33, Ф. Щербини “Наговоры от болезней 
у черноморцев”34, В. Яблоновського “Как молятся наши старики-крестьяне”35 та 
інші. 

Згідно із народними уявленнями хранителями магічних вербальних формул були 
знахарі, знахарки та шептухи, а також люди “начитані”, найчастіше монахи, які 
вірили у силу замовлянь36. Загалом у різних народів, зауважував Федір Щербина, 
знахарі мають багато спільних рис, однак українські все ж різнилися деякими 
деталями: у Росії знахар мав велике значення і був обов’язковим гостем на весіллі, 
однак в Україні перевагу надавали знахаркам37. 

Основну причину захворювання народна уява вбачала у дії злих сил на людину, 
тому зверталися до “компетентної” особи, що володіла таємничим знанням рецепту 
вигнання, обмеження чи протидії злому духові. І хоча у народній демонології знахар 
протистоїть чарам, подекуди відбувалася контамінація понять чарівник і знахар38. 
Однак не слід відкидати той факт, що в арсеналі кожної господині існували 
способи протидії та порятунку від впливу злих духів. Народна магія передбачала не 
тільки знання про дію різноманітних трав та зілля, але й часто супроводжувалася 
замовляннями, які зберігали у секреті й передавали від покоління до покоління, 
язичницькі магічні формули контамінувалися із християнськими. Так, збираючи 
різнотрав’я, жінки примовляли: “святий Оврам, на се зілля орав, Матер Божа ходила, 
своіми сльозами росила і Бога прохала і нам помагала”; “Пречиста поливала, нам 
на поміч давала”; “Матер Божа на престолі, нам на поміч давала, щоб ми се зілля 

– 1901. – Т.72. – № 2. – Отд.1. – С. 233.
31 Иванов И. Знахарство, шептанье и заговоры (в Старобельском и Купянском уездах 

Харьковской губернии)/И.Иванов [Петро Іванов]//Киевская старина. – 1885. – Т. 13. – № 12. 
– С.730–744.

32 Маркович В. Знахарки нового типа/В.В.Маркович//Киевская старина. – 1891. – Т. 35. 
– № 12. – С. 413–429.

33 Милорадович В. Народная медицина в Лубенском уезде Полтавской губернии/В.
Милорадович//Киевская старина. – 1900. – Т.68. – № 1. – Отд.1. – С. 46–61; № 2. – Отд.1. 
– С.192–206; № 3. – Отд.1. – С.373–395; Т.69. – № 5. – Отд.1. – С. 51–65.

34 Щербина Ф. Наговоры от болезней у черноморцев/Ф.Щербина//Киевская старина. 
– 1883. – Т. 6. – № 7. – С. 586–588.

35 Яблоновский В. Как молятся наши старики-крестьяне/Вл. Яблоновский//Киевская 
старина. – 1904. – Т. 87. – № 10. – Одт. 2. – С. 20–22.

36 Щербина Ф. Наговоры от болезней у черноморцев/Ф. Щербина//Киевская старина. 
– 1883. – Т. 6. – № 7. – С. 586.

37 Там само. – С. 281–282.
38 Сумцов Н. Культурные переживания/Н.Сумцов//Киевская старина. – 1889. – Т. 24. 

– № 11. – Отд. 1. – С. 327.
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рвали і всім людям помагали”39. Із метою посилення магічної формули знахарка 
могла закликати й інших святих, яких шанували у народі. Народна пам’ять досі 
утримує і плекає химерні оповідки та забобони про категорію так званих непростих 
– повір’я і перекази про відьом, знахарів, чарівництво та силу магічних замовлянь. 
Ці етнографічні матеріали, що з’являлись друком на сторінках журналу “Киевская 
старина”, продовжують звучати з уст народу і в сьогоденні. 

Аналіз вищезгаданих праць, що увійшли до інтелектуальної скарбниці часопису 
“Киевская старина”, дає можливість зробити наступні висновки: дослідження 
авторів, предметом зацікавлень яких було чарівництво та українська демонологія 
загалом, є цінним матеріалом у сфері уявлень та вірувань народу, що дотепер 
не втрачає наукової актуальності і знаходить підтвердження у працях сучасних 
авторів; багатий етнографічний та фольклорний матеріал цих розвідок дає 
можливість зрозуміти відьомство як соціокультурний феномен; подекуди паралелі 
з демонологічними уявленнями інших народів, що окреслюють автори зазначених 
досліджень, дають змогу простежити варіації та ґенезу явища відьомства 
у широкому контексті. Водночас, слід відзначити, що наприкінці 19 – початку 20 ст. 
культурно-історичний журнал “Киевская старина” не тільки друкував високого 
рівня наукові матеріали, але й  консолідував цвіт української інтелігенції та сприяв 
творенню засад української науки, політичної та громадянської еліти, усвідомлення 
своєї ідентичності. Важливим аспектом актуалізації історичного знання в умовах 
творення позитивістського канону історіографії стали публікації, присвячені 
питанням історії демонологічних уявлень та чарівництва на українських землях. 
Закорінені у народно-християнську свідомість уявлення були не лише підґрунтям 
наукових студій, але й авторсько-редакційним засобом зосередження уваги читачів-
передплатників на сутнісних компонентах національної свідомості та громадської 
самоорганізації. Однак часопис потерпав від недофінансування, іноді під загрозою 
опинявся не лише тираж, але й сам факт публікації – час від часу редколегія змушена 
була заохочувати читачів до передплати, про що свідчать оголошення на сторінках 
журналу про продовження передплати та заклики підтримати видання. 

STUDIA O CZARACH W CZASOPIŚMIE “KIJEWSKAJA STARINA” 
NA PRZEŁOMIE XIX – XX W.

Słowa kluczowe (keyword): czasopismo “Kijewskaja Starina”, folklor, czarownictwo, 
wiedźma.

Artykuł został poświęcony analizie badań nad czarami, opublikowanych na stronach 
jednego z najważniejszych ukraińskich czasopism naukowo-literackich przełomu XIX 
i XX w., kształtujących pozytywistyczny kanon historiografii i etnologii ukraińskiej. 

39 Милорадович В. Народная медицина в Лубенском уезде Полтавской 
губернии/В. Милорадович//Киевская старина. – 1900. – Т.68. – № 1. – Отд.1. – С. 52.
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Prace wybitnych intelektualistów epoki na temat demonologii do dziś są aktualne pod 
względem źródłoznawczym i merytorycznym oraz ukazują ważne aspekty polityki re-
dakcyjnej periodyku w ramach realizacji projektu narodowościowego.

STUDIES ABOUT WIZARDRY IN THE MAGAZINE “KIJEWSKAJA STARINA” 
AT THE TURN OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES.

Keywords: magazine “Kijewskaja Starina”, folklore, wizardry, witch.

The article is devoted to the analysis of wizardry studies, published in one of the 
most important Ukrainian scientific-literary magazines at the turn of the 19th and 20th 
centuries. The magazines created the positivist canons of Ukrainian historiography and 
ethnology. The works on demonology, written by eminent intellectuals of that time, are 
still substantial and valid as the element of source studies. They also show important 
aspects of the magazine’s editorial policy within the nationality project. 
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„POLSKA GAZETA INTROLIGATORSKA”.
DZIEJE CZASOPISMA I ANALIZA ZAWARTOŚCI 

„Polska Gazeta Introligatorska” ukazywała się w Poznaniu w latach 1928-1934. Cza-
sopismo to nieobce jest księgoznawcom i bibliofilom, sporadycznie pojawia się na ryn-
ku antykwarskim, ciesząc się dużym zainteresowaniem i osiągając wysokie ceny. Nie-
co informacji o tym periodyku zawierają dwie publikacje: Introligatorstwo poznańskie 
1574-1975 Mariana Żyndy oraz Ginące rzemiosło. Śladami poznańskich introligatorów 
Leonarda Rosadzińskiego1.

1. Winieta okładkowa autorstwa Stanisława Kuglina

INSPIRACJE

Nie jest przypadkiem, że idea wydawania fachowego pisma dla branży introligator-
skiej zrodziła się właśnie w Poznaniu. Miasto to było jednym z większych ośrodków 
introligatorstwa na ziemiach polskich2, największym w zaborze pruskim. W środowisku 
introligatorskim Poznania istniały takie same jak na terenie całego państwa niemieckiego 

1 M. Żynda, Introligatorstwo poznańskie 1574-1975, Poznań 1975, s. 66-69; L. Rosadziński, 
Ginące rzemiosło. Śladami poznańskich introligatorów, Poznań 2011, s. 155-157.

2 Pod względem liczebności zakładów i pracowników introligatorskich Poznań znajdował 
się daleko za Warszawą, Lwowem i Krakowem.
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organizacje zawodowe: cechy, stowarzyszenia czeladnicze, a wreszcie związki zawo-
dowe. Związek introligatorów poznańskich należał do niemieckiej centrali związkowej, 
prawdopodobnie do Bund Deutscher Buchbinder. Czeladnicy introligatorscy jeszcze 
w drugiej połowie XIX wieku wędrowali po różnych miastach w poszukiwaniu pracy, 
nawiązując znajomości i wymieniając się umiejętnościami. Nawet w wieku dwudziestym 
młodzi czeladnicy podejmowali pracę w różnych miastach Niemiec, traktując to jako 
swoiste poznawanie świata, choć przemieszczanie to nie miało już tradycyjnych, cecho-
wych ram organizacyjnych. Poszukiwanie posady odbywało sie przede wszystkim po-
przez ogłoszenia zamieszczane w periodykach branżowych. Niemiecka prasa zawodowa 
docierała do Poznania, przynajmniej niektóre tytuły były tu dobrze znane3. W Niemczech 
ukazywało się kilka periodyków introligatorskich; razem z prasą poświęconą zagadnie-
niom pokrewnym, takim jak: kartonaż, opakowania, galanteria papiernicza, handel arty-
kułami papierniczymi, było ich kilkanaście. Były to czasopisma o fachowym, praktycz-
nym charakterze, pełniły też funkcję forum wymiany informacji w świecie zawodowym. 
Najważniejszym z nich był „Allgemeiner Anzeiger für Buchbindereien”, który wycho-
dził w Stuttgarcie od 1887 roku. Ale tradycje niemieckiej prasy dla introligatorów były 
dłuższe, sięgały piątej dekady XIX wieku. Do najstarszych czasopism należały: „Ze-
itung für Buchbinder und Papierarbeiter” ukazujące się w latach 1841-1849, od lat 60. 
XIX w. wychodziło „Illustrierte Zeitung für Buchbinderei” (później tytuł zmieniono na 
„Illustrierte Zeitung für Buchbinderei und Cartonnagenfabrikation”), a od 1879 „Journal 
für Buchbinderei”. Niektóre czasopisma były organami związków zawodowych lub ce-
chów, jak np. „Buchbinder-Zeitung” wychodzący od 1880 roku, początkowo w Lipsku, 
a później w Berlinie (tu pod tytułem „Berliner Buchbinder-Zeitung”) oraz wydawnictwo 
o charakterze kalendarzowym „Jahrbuch der Buchbinder-Innung zu Leipzig”. Na drugim 
biegunie niemieccy księgoznawcy lokują czasopisma o ambicjach naukowych, poświę-
cone głównie historii opraw, z rocznikiem „Jahrbuch der Einbandkunst”4 na czele. Trze-
ci, pośredni typ stanowią czasopisma interesujące się głównie współczesną oprawą arty-
styczną. Należą do nich „Archiv für Buchbinderei” wydawany od 1900 roku przez Jacob 
Krause-Bund Deutscher Kunstbuchbinder, „Blätter für Buchgestaltung und Buchpflege” 
wydawane od roku 1931 przez Bund Meister der Einbandkunst oraz „Monatsblättern für 
Bucheinbände und Handbindekunst” wydawane od 1924 roku przez firmę introligatorską 
Hübel & Denck. 

Introligatorzy poznańscy działający przez wiele lat w dobrze zorganizowanym nie-
mieckim środowisku zawodowym, boleśnie odczuli odcięcie od niego, jakie nastąpiło 
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Najbardziej dotkliwa była utrata składek 
członkowskich w związkach zawodowych, mających składać się na emerytury. Dlatego 

3 S. Haremza, Wspomnienia starego introligatora. W: Poznańskie wspominki, Poznań 
1960, s. 132. Autor, już jako początkujący robotnik introligatorski, prenumerował „Allgeme-
iner Anzeiger für Buchbindereien”. Tym bardziej można sądzić, że doświadczeni fachowcy,  
a zwłaszcza mistrzowie sprowadzali także inne czasopisma. Niestety, dziś biblioteki poznańskie 
nie posiadają ich w swoich zbiorach.

4 J. Kirchner, Lexikon des Buchwesens, t. 1, Stuttgart 1952, s. 580-581. 
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już w 1919 roku zaczęli organizować związek zawodowy5. To właśnie ci sami aktywiści 
postanowili wydawać polskie czasopismo introligatorskie. Redakcja „Polskiej Gazety 
Introligatorskiej” nie kryła inspiracji wzorami niemieckimi 6.

Warto tu zauważyć, że w Poznaniu nie tylko introligatorzy podjęli wydawanie wła-
snego periodyku, tutejsze środowisko drukarskie wydawało od 1920 roku „Przegląd Gra-
ficzny” (później przekształcony w „Przegląd Graficzny, Wydawniczy i Papierniczy”). 
W latach 1921-1922 w tymże mieście ukazywało się czasopismo „Papier i Galanteria” 
przeznaczone, jak głosił podtytuł, dla zawodów „papierniczego, graficznego, księgar-
skiego, introligatorskiego, galanteryjnego, zabawkarskiego i pokrewnych”7. Wbrew pod-
tytułowi i szerokim aspiracjom, tematyka artykułów ograniczała się jedynie do zagad-
nień handlu papierem.

WYDAWCY CZASOPISMA

Twórcami „Polskiej Gazety Introligatorskiej” było kilka osób. Zgodnie z informa-
cjami zamieszczonymi w nagłówku, wydawcami (właścicielami) pisma byli Ludwik 
Rządkowski i Ignacy Kozłowski. Redaktorem odpowiedzialnym był Stanisław Haremza. 
Ten ostatni, w swych wspomnieniach główną zasługę przypisał innej osobie, twierdząc: 
„Dzięki bowiem niezmordowanej inicjatywie wyżej już wspomnianego miłośnika książ-
ki dyr. Jana Kuglina powstała »Polska Gazeta Introligatorska«”8.

Jan Kuglin (1892-1972) był drukarzem i bibliofilem, dyrektorem poznańskiej Dru-
karni Rolniczej „Poradnika Gospodarskiego” (przemianowanej na Rolniczą Drukarnię 
i Księgarnię Nakładową)9. To on zainicjował ruch odnowy sztuki introligatorskiej, or-
ganizując w roku 1926 i przeprowadzając na terenie własnego zakładu pierwszy w Po-
znaniu kurs introligatorstwa artystycznego. Skonsolidował tym środowisko młodych 
fachowców oraz wykładowców Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych – prof. Jana 
Woronieckiego i Marcelego Stefanika. Z braku bliższych informacji i dokumentów źró-
dłowych można tylko domyślać się roli, jaką Kuglin odegrał w utworzeniu PGI: był in-
spiratorem, może służył doradztwem prawnym lub organizacyjnym, może zadeklarował 
pomoc swej drukarni w kredytowanym lub nawet nieodpłatnym druku czasopisma, ale 
przecież nie podjął się obowiązków redaktora, wydawcy, nakładcy. Tę odpowiedzialność 
i trud wziął na swe barki Ignacy Kozłowski10.

5 Ćwierćwiecze Sekcji Introligatorów Związku Zaw. Pracowników Przemysłu Poligraficzne-
go w Polsce. Okręg Poznań 1919-1944, Poznań 1946.

6 Retrospektywy, „Polska Gazeta Introligatorska“ (dalej: PGI) 1928, nr 6, s. 85: „Niemcy 
posiadają cztery czasopisma introligatorskie, dwa tygodniki i dwa miesięczniki, z których jeden 
tygodnik wychodzi w nakładzie 13000 egzemplarzy.”

7 Czasopismo to zostało później połączone z „Przeglądem Graficznym”.
8 Ćwierćwiecze Sekcji Introligatorów, op. cit., s. 17.
9 H. Tadeusiewicz, Jan Kuglin. W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement, pod 

red. Ireny Treichel, Warszawa-Łódź 1986, s. 113-115.
10 L. Rosadziński (Ginące rzemiosło, s. 155) całą zasługę utworzenia czasopisma przypisuje 

Kozłowskiemu, inne osoby, tj. Jana Kuglina, Edwarda Kręglewskiego oraz Drukarnię Św. Woj-
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Ignacy Kozłowski (1887-1977) pochodził z Wolsztyna, tam uczył się zawodu w za-
kładzie introligatorskim Wincentego Lewandowskiego. Po uzyskaniu tytułu czeladnika 
wyruszył na praktykę, wędrując przez pięć lat po różnych miastach niemieckich (m. in. 
Frankfurt nad Odrą, Berlin, Lipsk, Drezno) i pracując w tamtejszych zakładach. Po po-
wrocie do Poznania podjął pracę w introligatorni Klemensa Kmiecikowskiego, a następ-
nie w Drukarni Polskiej, gdzie poznał drukarza Jana Kuglina. Po I wojnie światowej zdał 
egzamin mistrzowski i został zatrudniony przez Kuglina w Drukarni Rolniczej „Prze-
wodnika Gospodarskiego” na stanowisku kierownika działu introligatorni. Kozłowski 
był aktywnym działaczem środowiska zawodowego. Po odzyskaniu niepodległości 
współorganizował introligatorski związek zawodowy (Filia Introligatorów przy Zjedno-
czeniu Zawodowym Polskim, później afiliowana jako Sekcja Introligatorów przy Związ-
ku Zawodowym Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce, w 1923 przemianowana na 
Klub Introligatorów). Był także współorganizatorem zawiązanego w 1929 roku Cechu 
Samodzielnych Introligatorów w Poznaniu; pełnił tam funkcję sekretarza. Był członkiem 
Polskiego Towarzystwa Graficznego, w roku 1927 brał udział w pracach organizacyj-
nych Polskiej Wystawy Graficznej11.

Nie mając doświadczenia w działalności prasowej, redakcyjnej ani też wydawniczej, 
Kozłowski pozyskał do współpracy Ludwika Rządkowskiego. Ludwik Rządkowski 
(1885-1939), rodem z Przechowa na Pomorzu Gdańskim, już w młodości wykazał się 
patriotyczną propolską postawą, za co był relegowany ze szkół. Studiował w Turynie, 
Rzymie i Kijowie, w roku 1910 w Berlinie uzyskał tytuł doktora chemii. W Powsta-
niu Wielkopolskim pełnił funkcję komendanta wojskowego w Środzie Wielkopolskiej12. 

Zawodowo zajmował się działalnością naukową i wydawniczą: w roku 1907 był człon-
kiem kolegium redakcyjnego „Gazety Grudziądzkiej”, w latach 1927-29 był redaktorem 
czasopisma „Rynek Papierniczy”13, wydawał także periodyki: „Strażnica Nadnotecka” 
(1929-1930) oraz „Wiadomości Drogistowskie” (1930-) − organ Polskiego Powszechne-
go Związku Drogistów. Największym dziełem jego życia była Encyklopedia Farmaceu-
tyczna, którą zaczął tworzyć i wydawać sam, pozyskując z czasem liczne grono współ-
pracowników14.

Redagowane przez L. Rządkowskiego czasopismo „Rynek Papierniczy”, którego krę-
giem odbiorczym miały być, jak określono w podtytule „wszelkie gałęzie przemysłu 
ciecha uznając za doradców lub sponsorów. 

11 L. Rosadziński, op. cit., s. 153.
12 Wrzesiński słownik biograficzny, wyd. 2, red. R. Nowaczyk [Stańczyk], Września 2011, 

s. 240.
13 Rządkowski był redaktorem odpowiedzialnym numeru „Gazety Grudziądzkiej” z 21 lute-

go 1907 roku (1907 nr 23 s. 3); „Rynek Papierniczy”. Niezależny organ fachowy i propagandowy 
dla handlu i przemysłu papierniczego artyk. piśmiennych i urządzeń biurowych – zabawkarstwa 
– przemysłu i handlu tapeciarskiego oraz wszelkich gałęzi przemysłu przerabiającego papier jak 
introligatorni – kartoniarni oraz przemysłu graficznego. Red. Ludwik Rządkowski. R. 1-3 (1927-
1929).

14 Encyklopedia Farmaceutyczna, t. 1-10, Poznań 1936-1939, od t. 4. funkcję wydawcy peł-
nili Leon, Mikołaj, Wawrzyniec Misiak i S-ka.
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przerabiającego papier jak introligatornie – kartoniarnie”, posiadało nawet dział poświę-
cony introligatorstwu. Rządkowski wyczuwał istnienie niszy rynkowej dla czasopisma 
dla introligatorów. W swych działaniach wydawniczych na co dzień współpracował 
z drukarzami i introligatorami, z którymi niewątpliwie wymieniał się spostrzeżeniami. 
Spotykał się zapewne także z Kozłowskim i, jak pisze w swym pamiętniku ten ostatni: 
„Do wydawania pisma nakłaniał mnie dr Rządkowski, chemik, współpracownik wielu 
pism zawodowych na terenie Poznania, z którym zawarłem porozumienie”15. Relacja 
ta wskazuje na niebagatelny udział Rządkowskiego w inicjatywie utworzenia „Polskiej 
Gazety Introligatorskiej”.

Redaktorem odpowiedzialnym16 „Gazety” był Stanisław Haremza. Stanisław 
Haremza (1887-1969) pochodził ze Środy, kształcił się w zawodzie introligatorskim 
w poznańskim zakładzie W. Wojciechowskiego, a następnie ruszył na wędrówkę, podczas 
której pracował w introligatorniach w Apoldzie (Turyngia), Marburgu, Frankfurcie nad 
Menem, Kłodzku. Po powrocie objął kierownictwo firmy w Gnieźnie, a po I wojnie 
światowej kierował introligatornią w Drukarni Św. Wojciecha. Aktywnie działał 
w związkach zawodowych, był inicjatorem utworzenia polskiego związku introligatorów 
w Poznaniu i w pierwszych latach kierował tą organizacją. W 1921 roku uzyskał tytuł 
mistrzowski, w 1925 przeniósł się do Drukarni Rolniczej „Poradnika Gospodarskiego”, 
gdzie specjalizował się w oprawach bibliofilskich17.

LOSY WYDAWNICTWA

„Polska Gazeta Introligatorska” zaczęła wychodzić od drugiego półrocza 1928. Na po-
czątku roku 1929 w redakcji wybuchł konflikt grożący likwidacją tytułu. Wydaje się, że 
przyczyną sporu była różnica interesów i sposobu postrzegania przedsięwzięcia. Podczas 
gdy Kozłowskim i Haremzą kierowały pobudki ideowe, to Rządkowski traktował wy-
dawnictwo jak interes, który ma przynosić zyski. Nadto, brak mu było wiedzy meryto-
rycznej, nie odczuwał związków środowiskowych i nie był szczególnie zainteresowany 
tematyką introligatorską. Konflikt rozstrzygnięto na drodze procesowej, wyrokiem sądu 
Rządkowski miał wycofać się z przedsięwzięcia, zaś Kozłowski przejął na siebie całą od-
powiedzialność, stając się jedynym właścicielem czasopisma. Musiał jednocześnie spłacić 
udziały wspólnika18. Ten finał pozostawił w Kozłowskim niesmak i poczucie żalu, które 

15 I. Kozłowski, Pamiętnik, maszynopis zastrzeżony, własność. Leonarda Rosadzińskiego 
w Poznaniu. Informacje uzyskane dzięki jego uprzejmości.

16 Pojęcie „redaktora odpowiedzialnego” wywodzi się z prawodawstwa niemieckiego, w któ-
rym istniała cenzura represyjna. Redaktor odpowiedzialny to członek redakcji odpowiedzialny za 
prawomyślność treści. W przypadku zarzutów, osoba ta odpowiadała za zaistniałe wykroczenia: 
odbywała karę aresztu lub była obarczona karą grzywny.

17 S. Haremza, op. cit., s. 126-146; Ćwierćwiecze Sekcji Introligatorów, op. cit., s. 8-10; 
B. Studniewska, Pamiętnik poznańskiego introligatora Stanisława Haremzy, praca magisterska, 
prom. Jerzy B. Korolec, Lublin, UMCS, 1983.

18 L. Rosadziński, op. cit., s. 155.
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ujawniły się w złośliwej odredakcyjnej odpowiedzi: „Polemiki z Panem prowadzić nie 
będziemy, szkoda nam bowiem »czasu i atłasu«. Radzimy atoli, by »Rynek Papierniczy« 
poświęcał swoje łamy innym więcej doniosłym sprawom, a nie bawił się w polemiki jego 
redaktora – D. Filozofii, Chemika, Figara i Menuisjera, a mającego z drukarstwem i in-
troligatorstwem tyle wspólnego »co piernik z wiatrakiem«”19. Zawirowania te poważnie 
uszczupliły aktywa wydawnictwa. Zakładając czasopismo w okresie szczytowej koniunk-
tury wydawcy mieli nadzieję na zwrot nakładów, a nawet na zyski. W pierwszych mie-
siącach działalności przeprowadzili dużą kampanię promocyjną, rozsyłając egzemplarze 
okazowe do wszystkich zakładów introligatorskich i branż pokrewnych na terenie całego 
kraju20. Zaprezentowali się na odbywającej się właśnie Powszechnej Wystawie Krajo-
wej, gdzie kolportowali egzemplarze wśród gości przybyłych do Poznania. Jednak już 
w drugim, a zwłaszcza trzecim roku istnienia gazety (1930) dał się odczuć powszech-
nie narastający kryzys gospodarczy. W „Gazecie” zaczęły pojawiać się apele o wsparcie: 
„Wydawnictwo P.G.I. przeżywa obecnie beznadziejny kryzys finansowy, rokujący upadek 
(…) Ogólnie nie dopisują wpływy pieniężne za abonament i częściowo za ogłoszenia. Wy-
dawnictwo poświęciło sumy w tysiące idące z nadzieją, że początki są trudne, ale w miarę 
rozpowszechnienia pisma sumy te zostaną pokryte. Widoków na to absolutnych nie ma, 
a rosnące zobowiązania, np. wobec drukarni, pokrywać trzeba”21.

Proszono o regularne płatności, a w końcu nawet o darowizny, które pokryłyby bu-
dżetowe braki22. Apele takie powtarzały się co kilka miesięcy i nabierały dramatyzmu. 
W końcu roku 1932, a następnie w końcu 1933 postawiono czytelnikom ultimatum: jeśli 
organizacje branżowe nie wesprą organizacyjnie i finansowo wydawców to edycję czaso-
pisma trzeba będzie zawiesić bądź zakończyć. Heroicznie utrzymano wydawanie pisma, 
ale drastycznie zmniejszono jego nakład23. Skarżąc się na swą trudną sytuację, „Gazeta” 
informowała o innych periodykach fachowych, przeżywających analogiczne problemy. 
„Polska Gazeta Introligatorska” przetrwała dłużej niż większość z nich, ale w pierwszej 
połowie roku 1934 wydawcy zaprzestali działalności.

„Polska Gazeta Introligatorska” była miesięcznikiem, choć pierwotnie planowano 
zwiększenie częstotliwości wydawania. Podstawą prawną działalności było wykupy-
wane corocznie Świadectwo Przemysłowe III kategorii w wysokości 2000 zł24, będące 
zarazem podatkiem płaconym ryczałtem. W swym pamiętniku I. Kozłowski żalił się na 
wysokie opłaty: „ustalono mi takie Świadectwo Przemysłowe,  jak gdyby jaki miesięcz-
nik o wielkim nakładzie”25. Główną pracę redakcyjną wykonywał sam Kozłowski, który 

19 Odpowiedzi redakcji, „PGI” 1929, nr 9, s. 128. Tym niemniej w roku 1929 w PGI ukazy-
wały się reklamy „Rynku Papierniczego”.

20 PGI 1930, nr 1, s. 1.
21 Od Wydawnictwa, PGI 1930, nr 9, s. 129.
22 Od Izby Rzemieślniczej w Poznaniu uzyskano 100-złotową subwencję. Zob.: PGI 1928, 

nr 6, s. 85.
23 Katalog Prasowy PARA, R. 8, 1933, Poznań 1933, s. 51.
24 Kalendarz skarbowy na 1927 rok, s. 200.
25 I. Kozłowski, Pamiętnik.
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jeden pokój we własnym mieszkaniu przy ul. Piekary 8a przeznaczył na lokal biurowo-
-magazynowy. Tu spływała korespondencja, tu przygotowywano materiały wydawnicze, 
makietowano numery, organizowano kolportaż. Pismo było niskobudżetowe, wpływy 
z prenumeraty oraz reklam nie wystarczały nawet na pokrycie kosztów papieru i druku. 
Brakowało finansów na honoraria, prace redakcyjne i administracyjne; wiele z nich wy-
konywano nieodpłatnie. Skutkiem tego redakcja miała ograniczone możliwości pozyski-
wania materiałów do druku, część artykułów ma charakter wtórny, inne pod względem 
tematycznym nie całkiem pasowały do tego periodyku. Dobór i układ materiałów był 
chaotyczny, wyraźnym problemem była też korekta: w piśmie znajduje się dużo błędów 
literowych, zwłaszcza w obcojęzycznych nazwach, nazwiskach oraz terminach rzadziej 
używanych. 

Prace redakcyjne przebiegały bardzo sprawnie: redaktor prosił o nadsyłanie materia-
łów do 15. dnia każdego miesiąca, natomiast 5. dnia następnego miesiąca gotowy numer 
był już rozsyłany odbiorcom. Początkowo nakład czasopisma wynosił 1800 egzempla-
rzy, w latach 1933-1934 pismo drukowano w nakładzie 500 egz.26. Rozpowszechniano 
je wyłącznie w drodze prenumeraty. Stawiając sobie cel dotarcia do szerokich rzesz od-
biorców, ustalono niską cenę – 3,30 zł za kwartał; w przypadku zakupu pojedynczego 
numeru jego cena wynosiła 1,25 zł. W pierwszym okresie rozsyłano część egzemplarzy 
bezpłatnie, jako numery okazowe. Jeśli ktoś chciał nadal otrzymywać czasopismo, wi-
nien był opłacić prenumeratę od pierwszego numeru. Kolejne zeszyty wysyłano jednak 
nie tylko tym, którzy z góry opłacili prenumeratę, często bowiem przypominano o zale-
głościach płatniczych. Przez cały okres istnienia wydawnictwa wysyłano pewną liczbę 
egzemplarzy bezpłatnie do bibliotek, czytelń, klubów, Izb Rzemieślniczych. W decyzji 
o wysokości nakładu kierowano się statystyką rzemieślniczych zakładów introligator-
skich, których w Polsce było blisko 130027, nie licząc warsztatów przydrukarnianych 
oraz pracowni znajdujących się w różnych instytucjach. Liczono zresztą na to, że własny 
egzemplarz zechcą zaabonować poszczególni pracownicy, a nawet uczniowie introliga-
torscy. Gazeta rozchodziła się także poza granicami kraju, liczni byli odbiorcy w Niem-
czech, kilkanaście egzemplarzy trafiało do Francji i Anglii, ewenementem był Polak-in-
troligator mieszkający w Brazylii, nie tylko prenumerujący pismo, ale i nadsyłający doń 
własne teksty28. „Polska Gazeta Introligatorska” nie rozchodziła się jednak zbyt dobrze, 
na początku roku 1929 skarżono się, że tylko 200 osób opłaciło prenumeratę. Komplety 
niesprzedanych roczników oferowano w późniejszych latach29.

„Polska Gazeta Introligatorska” powstała jako przedsięwzięcie prywatne, ale od 
chwili powstania w 1929 roku Cechu Mistrzów Introligatorskich w Poznaniu stała się 
organem tej organizacji30. W roku 1931 na Pierwszym Ogólnopolskim Zjeździe Intro-
ligatorów w Warszawie powołany został Centralny Związek Cechów Introligatorskich 

26 Katalog Prasowy PARA, R. 6, 1930, s. 68, R. 8, 1933, s. 51.
27 Ilu nas jest?, PGI 1933, nr 2, s. 26.
28 PGI 1930, nr 9, s. 129; 1931, nr 12, s. 175.
29 PGI 1929, nr 2, s. 17; „Przegląd Graficzny, Wydawniczy i Papierniczy” 1937, nr 11, okładka.
30 Cech Mistrzów Introligatorskich w Poznaniu, PGI 1929, nr 9, s. 128.
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na Rzeczpospolitą Polską. „Gazeta” przyjęła jego patronat, co od numeru 3 z 1931 roku 
zaznaczano w winiecie nagłówkowej. Ta właśnie okoliczność uprawniała I. Kozłowskie-
go do odwoływania się do środowiska zawodowego w momentach trudności wydawni-
czych. Redaktor nie uzyskał jednak z tej strony żadnego wsparcia, ani finansowego, ani 
merytorycznego. Zresztą Związek Cechów nie odznaczał się energiczną działalnością 
i do PGI nie spływały ani spodziewane doniesienia z działalności Związku, ani odezwy, 
które „Gazeta” była gotowa upowszechniać. Redaktorzy narzekali, że nie uzyskali po-
mocy merytorycznej ani materiałów do publikowania na swych łamach z żadnej innej, 
poza poznańską, organizacji cechowej. 

FORMA WYDAWNICZA

Początkowo „Polska Gazeta Introligatorska” miała format B5 (24,5x18,5 cm) 
i 16 stron objętości. Drukowano ją na dobrym, dość grubym papierze dziełowym, 
później pozyskano specjalny papier, tzw. „puszysty” (objętościowy), co spowodowało 
zwiększenie grubości zeszytów. Zawarta w stopce redakcyjnej wzmianka o źródle 
jego pochodzenia każe się domyślać, że firma R. Aleksandrowicz i Syn sponsorowała 
wydawnictwo dostarczając papier gratisowo bądź po obniżonej cenie. Pomocą w zakresie 
zaopatrzenia w papier służył także Edward Kręglewski, właściciel firmy zajmującej się 
m.in. handlem papierem i jego przetworami, a przyjaciel Kozłowskiego31. Czasopismo 
składane było czcionkami kroju Excelsior rozświetlonymi interlinią. Początkowo 
numer podzielony był na dwie części – większe artykuły na początku zeszytu składano 
w jednym łamie, większym stopniem pisma (12 punktów), zaś drobniejsze doniesienia 
znajdujące się w końcu numeru składano mniejszą, 10-punktową czcionką, w dwóch 
kolumnach. Od drugiego rocznika zmieniono koncepcję typograficzną: wszystkie 
teksty złożone są w dwóch szpaltach, czcionkę zmniejszono do 10-punktów, za to 
często stosowano pismo półgrube. Niektóre notki składano jeszcze mniejszym stopniem 
pisma. Wyjątkowo, w niektórych numerach i artykułach stosowano inne kroje: Antykwę 
Sejmową i Naudin. Dłuższe artykuły dzielono i umieszczano w odcinkach, w kilku 
kolejnych zeszytach. W układzie typograficznym pojawiał się sposób makietowania 
typowy dla czasopism: kolumnę druku (stronę) dzielono na dwa pola (górne i dolne) 
oddzielone od siebie linią i w każdym z nich umieszczano inny artykuł. Działo się tak 
zwłaszcza w przypadku artykułów dłuższych: przez kilka kolejnych stron w górnej 
partii stron „biegł” jeden tekst, a w dolnej – inny. W piśmie stosowano paginację 
ciągłą w obrębie roku. „Gazetę” zaopatrywano w roczne spisy treści, uporządkowane 
alfabetycznie według tytułów. Czasem wyszczególniano działy, ilustracje, dodawano 
spis autorski.

Redakcja „Gazety” próbowała wprowadzić pewien stały schemat czasopisma, tworząc 
działy: „Z życia organizacji introligatorskich”, „Kronika”, „Młody introligator”, „Dział 
zagraniczny”, „Dział zawodowy”, „Rozmaitości”, „Skrzynka zapytań” i „Odpowiedzi 
redakcji”, „Wesoły kącik”, a także „Biblioteki”. Umieszczano w nich przede wszystkim 

31 L. Rosadziński, op. cit., s. 155.
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drobiazgi, ale w niektórych („Młody introligator”, „Biblioteki”) także dłuższe artykuły. 
Wrażenie „zapchajdziury” sprawiają wykładnie prawa, przedrukowywane, jak się zdaje, 
z materiałów Izb Rzemieślniczych.

W każdym zeszycie „Polskiej Gazety Introligatorskiej” znajdowała sie przynajmniej 
jedna tablica ilustracyjna, w większości przedstawiały one reprodukcje opraw artystycz-
nych. Aby zdjęcia miały dobrą jakość, drukowano je na papierze kredowanym. Z ko-
lei okładki sporządzano z papieru drzewnego w kolorze pomarańczowym, całą ich po-
wierzchnię zajmowały reklamy. Czasopismo było składane i drukowane w Rolniczej 
Drukarni i Księgarni Nakładowej w Poznaniu – w zakładzie kierowanym przez druka-
rza-bibliofila Jana Kuglina. Jemu właśnie zawdzięcza „Gazeta” swój szlachetny, niemal 
bibliofilski image32. W pierwszym okresie zeszyty nie były zszywane ani obcinane; za-
pytano zresztą czytelników o zdanie w tej kwestii. Pozostawiano ten surowy stan, nie 
chcąc niszczyć bibliofilskiej formy przez kaleczenie drutem i przycinanie kart. Wydawcy 
wychodzili z założenia, że w tym środowisku każdy odbiorca bez trudu może samodziel-
nie w swoim egzemplarzu rozciąć karty, a następnie w dowolny sposób oprawić komplet.

2. Winieta nagłówkowa

Winieta nagłówkowa znajdowała się zarówno na okładce jak i na pierwszej stronie 
wnętrza pisma. Początkowo był to prosty napis, wydrukowany dużymi czcionkami. 
Na okładce zeszytu 9 z 1929 roku pojawiła się artystyczna winieta, wykonana przez gra-
fika Stanisława Kuglina, który w następnych latach wykonał jeszcze kilka wariantów wi-
niety „Polskiej Gazety Introligatorskiej”. Pierwsza z nich miała napis wyrysowany przy 
użyciu grubego, statycznego liternictwa, z niego „wyrastała” introligatorska prasa pełna 
opasłych tomów. Kompozycji dopełniały motywy kwiatowe w stylu ludowej wycinan-
ki. W następnych winietach można dostrzec wpływy futuryzmu, formizmu. Liternictwo 
jednej jest zgeometryzowane, przypomina grubo cięty linoryt. Umieszczone po bokach 

32 „Starania nasze o szlachetny zewnętrzny wygląd miesięcznika popiera wydajnie p. Jan 
Kuglin, dyrektor Rolniczej Drukarni i Księgarni Nakładowej w Poznaniu, bez której to pomocy 
trudno byłoby nam wydawać pismo w takiej szacie”. Retrospektywy, PGI 1928, nr 6, s. 85.
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napisu księgi wyglądają jak monumentalne kolumny. W innym wariancie dekorację 
z motywami książkowymi usytuowano pod napisem w ten sposób, że mamy wrażenie, 
iż książki „wysypują się” z napisu. W tej samej konwencji artysta stworzył nagłówek jed-
nego z działów, zatytułowany „Młody introligator”. Liternictwo innej winiety jest lekkie, 
jakby pisane lub wręcz skrobane patykiem. Uzupełnieniem są luźno rozrzucone wolumi-
ny oraz dalece odrealniona, zgeometryzowana dekoracja roślinna. Na okładce numeru 
otwierającego rocznik 1931 pojawił się młodzik (anioł?) w stylu art déco stojący pośród 
ksiąg i pras.

Począwszy od rocznika 1931 zdecydowano się na zmiany formy czasopisma: format 
zwiększono do A4 (30x22,5 cm), pismo zaczęto drukować na papierze satynowanym33. 
Lepszy jakościowo, mocniejszy papier zastosowano na okładki, każdy zeszyt miał okład-
kę w innym kolorze. Stosowano rozmaite kompozycje okładki: od tradycyjnych wąskich 
winiet nagłówkowych, przez półstronicowe rozbudowane rycinki winietowe aż do pełno-
stronicowych kompozycji. Zeszyty zostały pozbawione wkładek ilustracyjnych, bowiem 
gładki papier pozwalał na druk ilustracji bezpośrednio w tekście. Czasem okładkę deko-
rowała jakaś fotografi a. Zdjęcia te nie były podpisane, ale uważny czytelnik dostrzeże, 
że wykorzystywano tu powtórnie ilustracje znajdujące się we wcześniejszych numerach.

3. Okładki autorstwa Stanisława Kuglina

Zwiększenie formatu w powiązaniu ze zmniejszeniem stopnia pisma przyniosło 
znaczny wzrost objętości publikowanych tekstów. W konsekwencji tego zabiegu redak-
cji czasem brakowało materiałów do numeru. Niektóre zeszyty mają mniejszą objętość 
–12 stron. Na łamach „Polskiej Gazety Introligatorskiej” często drukowano teksty obce 

33 Nie można zgodzić się z oceną Mariana Żyndy że od roku 1931 poprawił się gatunkowo 
papier, co pozwalało na reprodukcje fotografi i.(M. Żynda, op. cit., s. 67). Papier w późniejszych 
rocznikach jest gładki, pozwalający na drukowanie ilustracji z klisz siatkowych, jednak był to 
papier niższej klasy, drzewny, gazetowy, który do dzisiejszych czasów dochował się w gorszym 
stanie, pożółkły i wrażliwy na przedarcia.
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tematycznie, niejednokrotnie były to przedruki z innych czasopism. O ile w pierwszym 
okresie znajdujemy w PGI te same artykuły, które pierwotnie opublikowano w „Rynku 
Papierniczym”, to później korzystano z materiałów z „Gazety Malarskiej”, a zwłaszcza 
z jej dodatku przeznaczonego dla uczniów zatytułowanego „Barwa i Rysunek”.

Istotnym elementem finansowania pisma były reklamy. W redakcyjnej stopce po-
dawano każdorazowo ceny reklam (całostronicowa 120 zł, półstronicowa 70 zł, itd.). 
Drobne ogłoszenia osób poszukujących pracy zamieszczano z 50% upustem, rabat uzy-
skiwali także ci, którzy zamawiali reklamy powtarzane kilkakrotnie. I rzeczywiście, 
przedsiębiorców zainteresowanych umieszczeniem swego ogłoszenia w „Polskiej Gaze-
cie Introligatorskiej” było tak wielu, że w pierwszym okresie każdy zeszyt zaopatrywano 
w podwójną, czterokartkową okładkę, wypełnioną inseratami. Same zeszyty były wolne 
od reklam. Reklamodawcami były głównie firmy zaopatrujące zakłady introligatorskie 
w materiały, maszyny i urządzenia (czasem także maszyny drukarskie), a także pokrew-
ne tematycznie wydawnictwa branżowe, w tym zagraniczne czasopisma introligatorskie. 
Niektóre z tych reklam, zlecane systematycznie przez długi czas, pochodziły od osób 
zaprzyjaźnionych, jak np. od właściciela fabryki ksiąg handlowych Edwarda Kręglew-
skiego i stanowiły w gruncie rzeczy formę wsparcia finansowego, pewien stały wpływ na 
konto gazety. Po odejściu Ludwika Rządkowskiego z redakcji PGI liczba reklam zaczęła 
spadać, wydaje się że zabrakło osoby doświadczonej w marketingu prasowym.

AUTORZY PUBLIKUJĄCY NA ŁAMACH 
„POLSKIEJ GAZETY INTROLIGATORSKIEJ”

W pierwszym okresie istnienia pisma treść zeszytów wypełniały teksty samych członków 
redakcji – I. Kozłowskiego, S. Haremzy i L. Rządkowskiego. Redaktorzy często kryli się 
za pseudonimami, np. dla Rządkowskiego był to Dr Rymwid, parafa „rz” lub „r”, Haremza 
używał kryptonimu Esha, Izłowski to niewątpliwie pseudonim Kozłowskiego. Znaczna licz-
ba artykułów była autorstwa Ludwika Juńczyka i Anny Snowadzkiej – współpracowników 
Rządkowskiego z terenu innych czasopism: „Rynku Papierniczego” i „Gazety Malarskiej”. 
Podobnie jak Rządkowski nie byli oni związani z introligatorstwem34, i wiele ich artykułów 
wypełniających „Gazetę” nie dotyczyło introligatorstwa. Sam Rządkowski także podejmo-
wał tematy ogólno-rzemieślnicze, prawne, pedagogiczne, kulturalne i artystyczne. Niektóre 
teksty tej trójki autorów, zwłaszcza te z pierwszych zeszytów, były przedrukami artykułów 
opublikowanych wcześniej w kierowanym przez Rządkowskiego „Rynku Papierniczym”35. 

34 A. Snowadzka była właścicielką zakładów chemicznych w Gnieźnie. Zob. „Lech. Gazeta 
Gnieźnieńska” 1925, nr 44, s. 4.

35 Artykuły inaugurujące nowe wydawnictwa – zarówno w PGI jak i w „Rynku Papierni-
czym” mają ten sam tytuł, a w dużej mierze także tę samą treść. Zob. np. Per Aspera ad Astra, 
PGI 1928, nr 1, s. 1-2, idem w: „Rynek Papierniczy” 1927, nr 1, s. 1; Z „Rynku Papierniczego” 
przeniesiono do PGI artykuły: A. Snowadzkiej Jak osiąga się największa sprawność maszyny 
introligatorskiej?, L. Rządkowskiego Powody śmierci u introligatorów, L. Juńczyka Klej i jego fa-
brykacja, artykuł autora skrywającego się pod pseudonimem Pomeranus Międzynarodówka sztuki 
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Pojawiało się w nich dużo powierzchownych recept zawodowych. Źródłem wielkiej liczby 
wiadomości z zagranicy była niewątpliwie prasa niemiecka, skąd po prostu adaptowano 
i tłumaczono teksty. W początkowym okresie pogłębione merytorycznie, wieloodcinkowe 
artykuły, przeznaczone specjalnie dla PGI przygotowali: I. Kozłowski (o urządzeniu pra-
cowni introligatorskiej), Czesław Kowalski z Poznania (o umiejętności krojenia na giloty-
nie) oraz L. Rządkowski (o marmoryzowaniu papierów)36. 

Redakcja zachęcała czytelników do udziału w tworzeniu pisma. Do najbardziej zna-
nych osobistości wysłała nawet indywidualne zaproszenia listowne37, co spowodowało, 
iż począwszy od drugiego numeru pojawiają się wypowiedzi introligatorów z całego kraju. 
Początkowo są to listy do redakcji, potem także większe artykuły. Największą liczbę ma-
teriałów nadesłanych przez introligatorów z całego kraju publikowała redakcja w drugim 
i trzecim roku działalności (1929-1930). Na łamach „Gazety” zamieszczono wypowiedzi 
Bonawentury Lenarta poświęcone spolszczeniu słownictwa introligatorskiego oraz pod-
stawowym zagadnieniom konstrukcji opraw. Ten drugi artykuł, zatytułowany Dzisiejsza 
„oprawa” i dobra oprawa, był przedrukiem z kwartalnika „Praca Ręczna w Szkole”38. 
Znany introligator Aleksander Semkowicz nadesłał tekst wspomnieniowy39. W działania 
redakcyjne zaangażował się warszawski introligator z Biblioteki Publicznej na Koszyko-
wej – Zdzisław Szafranek, przyjmując na siebie obowiązki przedstawiciela PGI na terenie 
Warszawy i członka zespołu redakcyjnego40. Obszerny tekst jego pióra poświęcony był 
zagadnieniu racjonalnego urządzenia warsztatu. Omówił je na przykładzie własnej pra-
cowni, a tekst zilustrował kilkoma rycinami. Dwa przekrojowe tematy podjął Stanisław 
Haremza: omówił rodzaje skór introligatorskich, zajął się także konserwacją książek, a te-
mat ten wzbogacił opisem dawnych technik oprawy. Stałą współpracę z „Gazetą” podjął 
Tadeusz Pietrykowski – sekretarz Towarzystwa Bibliofilów im. Lelewela w Toruniu, któ-
rego związki ze środowiskiem poznańskim sięgały okresu jego studiów uniwersyteckich. 
Pisane przez niego eseje poruszały kwestie relacji introligatorsko-bibliofilskich, zagad-
nień estetyki, dziejów książki i jej roli w życiu człowieka. Nadto pojawiają się pojedyncze 
teksty innych osób: introligatorów, bibliofilów, prawników. Bardzo dużo materiałów pu-
blikowano bez podania nazwiska autora. Wśród artykułów anonimowych zwraca uwagę, 
publikowany w latach 1930-31, kilkunastoodcinkowy, szczegółowy, wyczerpujący i eks-
percki tekst poświęcony introligatorskiemu złoceniu książek. Wydaje się, że nie powstał 
on na zamówienie „Gazety”, lecz już wcześniej służył jako rodzaj podręcznika41. 
introligatorskiej. Z kolei artykuł Kozłowskiego Nalepianie papieru glansowanego i prasowanego 
miał swój debiut w PGI, został przedrukowany w „Rynku Papierniczym”. 

36 Ten ostatni temat został przerwany wraz z odejściem Rządkowskiego z wydawnictwa.
37 PGI, nr 5, s. 78.
38 „Praca Ręczna w Szkole” 1928, nr 1, w tymże roku ukazała się samodzielna odbitka.
39 A. Semkowicz, O tradycji zawodowej, PGI 1929, nr 5, s. 53-56. Tekst ten został przedru-

kowany w druku bibliofilskim „Arkadiana” Seria III, R. I, nr 1, lipiec 2004.
40 Od redakcji, PGI 1929, nr 7, s. 81; Kłopoty redaktora, PGI 1929, nr 10, s. 129. 
41 W poszukiwaniu autora skojarzono wzmiankę o Janie Recmaniku, wybitnym introligato-

rze artyście warszawskim, który jakoby „Ogłosił liczne artykuły w prasie fachowej, [był autorem] 
podręcznika introligatorskiego”. Zob.: Czy wiesz kto to jest?, Oprac. Stanisław Łoza, Warszawa 



Artykuły56

Na łamach „Polskiej Gazety Introligatorskiej” pojawiało się wiele materiałów wtór-
nych. Obok doniesień o wydawnictwach (omówienia, recenzje, skróty książek i artyku-
łów) były to przedruki drobnych tekstów i notek, zaadaptowanych przez samą redakcję 
z niemieckiej prasy zawodowej. Czasem wskazywano nawet źródło informacji, którym 
bywały „Journal für Buchbinderei”, „Allgemeiner Anzeiger für Buchbindereien” oraz 
„Archiv für Buchbinderei”. Nie można tu mówić o plagiacie, lecz raczej o współpracy 
między czasopismami, które nie tylko wykorzystywały materiały informacyjne (co dzien-
nikarze praktykują po dzień dzisiejszy), ale też informowały o sobie wzajemnie, zamiesz-
czały reklamy, udostępniały sobie gotowe klisze drukarskie do wydrukowania ilustracji42. 

Począwszy od roku 1931 sporo zmieniało się w wizerunku „Gazety”. Nie tylko przy-
jęła ona inną formę wydawniczą, w znacznym stopniu ewoluował także sposób jej re-
dagowania, charakter tekstów, a nawet sama tematyka. Od początku 1929 roku, odkąd 
z redakcji odszedł L. Rządkowski, wszystkie działania redakcyjne starał się prowadzić 
I. Kozłowski z pomocą S. Haremzy. Redaktor dysponował dostateczną liczbą artyku-
łów i korespondencji nadsyłanych przez czytelników. Jak widać z zawartości zeszytów, 
z biegiem czasu zaczął wyczerpywać się materiał nadsyłany przez autorów-amatorów 
z całego kraju. W roku 1930 w PGI pojawiają się teksty Henryka Zglińskiego, redaktora 
naczelnego czasopisma „Samochód”, a w późniejszym okresie (w połowie roku 1935) 
redaktora gazety „Zew Polski Zachodniej. Tygodnik poświecony idei kombatanckiej”. 
Z czasem udział publikacji tego autora wzrasta. Jego artykuły charakteryzują się do-
brą znajomością realiów zawodowych, dotykają stricte fachowych tematów, sprawiają 
wrażenie, jakby autor znał różne obiekty lub wydarzenia z autopsji, jak np. opis Targów 
Lipskich w 1933 roku jest tak precyzyjny, jakby dziennikarz rzeczywiście był na nich 
obecny i sam zapoznał się z przedstawianą ofertą43. Zgliński, używający także pseudo-
nimu Alfa, od numeru 4 z 1933 roku przejął od Stanisława Haremzy funkcję redaktora 
odpowiedzialnego PGI, podpisywał się wraz z Kozłowskim pod apelami do czytelników, 
odpowiadał czytelnikom w imieniu redakcji44. 

Od roku 1931 „Polska Gazeta Introligatorska” coraz częściej publikowała teksty Hila-
rego Majkowskiego (1896-1946), literata i publicysty, autora tysięcy artykułów z zakresu 
historii sztuki, sztuk plastycznych i kultury45, który de facto także stał się współredaktorem 

1938, s. 615-616. Publikacje Recmanika nie są odnotowane w żadnej bibliografii, nie odnaleziono 
ich mimo podjętych poszukiwań. Może więc anonimowe teksty o złoceniu, znajdujące się w trze-
cim i czwartym roczniku PGI, są owym nieznanym podręcznikiem. Mógł powstać na potrzeby 
kursów dla introligatorów, prowadzonych przez Recmanika w Warszawie w latach 1909-1913 
i może to właśnie tego opracowania dotyczy cytowana wzmianka. Zob. też Kursy Kształcenia 
Zawodowego Grafików. Sprawozdanie II-gie za rok 1910-11, „Grafika” 1912, s. 52-75.

42 W roczniku 1932 zamieszczono kilka fotografii z wystawy książki w Monachium z infor-
macją, że klisze uzyskano od redakcji „Allgemeiner Anzeiger für Buchbindereien”. Z kolei klisze 
drukarskie z ilustracjami opraw W. Strzedzińskiego i A. Mezińskiego, które odbito w numerze 
5 z 1930 roku użyczono wydawcom „Journal für Buchbinderei”, zob. PGI 1930, nr 6, s. 96.

43 H. Zgliński, Przechadzka po Targach Lipskich, PGI 1933, nr 4, s. 51-52.
44 PGI 1933, nr 11, s. 162, nr 12 s. 178; 1934, nr 6, s. 100.
45 Czy wiesz kto to jest?, op. cit.,  s. 454-455.



Elżbieta Pokorzyńska – „Polska Gazeta Introligatorska”. Dzieje czasopisma i analiza... 57

pisma. Artykuły Majkowskiego zamieszczane w PGI poświęcone były zagadnieniom plasty-
ki, historii, dziejom książki. Prawie w każdym zeszycie pojawiał się jego tekst omawiający 
dorobek jakiegoś artysty, co przeprofilowało pismo z prasy zawodowej na ogólnokulturalną. 
Niektóre artykuły Majkowskiego były równocześnie drukowane w „Gazecie Malarskiej”46. 

Redakcja „Polskiej Gazety Introligatorskiej” wydała cztery jego szkice w formie bibliofil-
skich książeczek, przyjmując rolę nakładcy. 

Obok artykułów tych dwóch zawodowych publicystów i dziennikarzy, na łamach PGI po-
jawiało się coraz więcej tekstów autorstwa innych poznaniaków. Janowi Kuglinowi, Satur-
ninowi Mravincsicsowi − prezesowi Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Poznaniu, Włady-
sławowi Grabowskiemu − artyście-introligatorowi, instruktorowi Szkoły Zdobniczej47 oraz 
ks. Edmundowi Majkowskiemu − mediewiście, dyrektorowi Archiwum Diecezji Poznań-
skiej, pełniącemu w latach 1925-1928 funkcję prezesa Towarzystwa Bibliofilów Polskich 
w Poznaniu, zawdzięczała „Gazeta” artykuły na wysokim poziomie merytorycznym o tema-
tyce oprawoznawczej i księgoznawczej. Pisywali także introligatorzy poznańscy: Józef Prze-
sławski, Bronisław Lewandowski, Ludwik Kwaśnik, Leon Musielak. Tylko sporadycznie 
uaktywniali się autorzy z innych ośrodków, co sprawiało, że „Gazeta” zaczęła zasklepiać się 
we własnym, lokalnym środowisku. Rzadko, przy szczególnej okazji, pojawiały się mate-
riały z innych miast, jak np. w 1931 roku reportaż z Ogólnopolskiego Zjazdu Introligatorów 
w Warszawie, w 1932 z jubileuszu prezesa lwowskiego związku introligatorów – Antoniego 
Drewniaka, a w roku 1933 z wystawy prac uczennic introligatorskich z Sosnowca. 

W ostatnim okresie wiele artykułów przygotował Alfred Jaeger. Nie udało się ustalić 
tożsamości tej osoby, może był to pseudonim pisarski. Z lektury tekstów rysuje się postać 
człowieka w starszym wieku, doświadczonego introligatora, który amatorsko wciąż parał 
się oprawianiem książek. Pisane przez niego artykuły są świadectwem doskonałej zna-
jomości realiów zawodowych, zarówno stricte warsztatowych jak i kulturalno-społecz-
nych. Ze znawstwem opisywał introligatorstwo w ośrodkach zagranicznych. Jego uwagi 
o nowatorskim kształtowaniu formy zdobniczej opraw wskazują, że w polskim introli-
gatorstwie uświadamiano już sobie nowe prądy artystyczne i mody. Z uznaniem trzeba 
także wspomnieć o tekstach Antoniego Lemańskiego z Poznania. I w jego przypadku 
dostrzegalna jest doskonała znajomość realiów zawodowych, a jednocześnie wysoki 
poziom wiedzy o historii i sztuce introligatorskiej. Pewną ciekawostką była aktywność 
pisarska emigranta osiadłego w Brazylii, Leopolda Bergera.

„Polska Gazeta Introligatorska” pragnęła być platformą wymiany informacji pomię-
dzy ośrodkami i współorganizatorem działań tej grupy zawodowej na skalę krajową. 
Jej osiągnięcia na tym polu były jednak mierne, z początkowego entuzjazmu nie udało 
się wypracować długotrwałej, systematycznej współpracy.

46 Artykuł Pierwsza książka polska ukazał się w marcu 1931 w PGI a w kwietniu w „Barwie 
i Rysunku”; teksty poświęcone Wyspiańskiemu ukazały się w numerach listopadowych 1932 roku 
PGI i „Gazety Malarskiej”.

47 Także artykuły Grabowskiego były publikowane równolegle w PGI i w dodatku do „Gaze-
ty Malarskiej” – „Barwa i Rysunek”, np. Sztuka oprawy książki a sztuka toalety w kwietniu – maju 
1931, Od papirusów do książki drukowanej w marcu 1932.
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CHARAKTERYSTYKA ZAWARTOŚCI

Największą wartość w prasie fachowej mają artykuły poświęcone technologii zawo-
dowej. Zadanie dostarczenia czytelnikom „Polskiej Gazety Introligatorskiej” wartościo-
wych recept warsztatowych było tym istotniejsze, że brakowało polskiej literatury dla 
tego zawodu. Nie posiadali polscy introligatorzy żadnego podręcznika fachowego, bo 
nie można za takie uznać kilku książeczek omawiających prostsze prace introligator-
skie, przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli szkół powszechnych, dla amatorów czy 
pań z towarzystwa48. Zawodowym introligatorom bardzo brakowało wiedzy zawodowej, 
zwłaszcza w mniejszych miastach poziom tego rzemiosła był bardzo niski. Jeden z czy-
telników PGI pochodzący z małego miasta na wschodzie kraju pisał: „my tej wiedzy 
dostatecznie nie posiadamy, gdyż jesteśmy prawie że samoukami”49.

Artykuły fachowe zajmowały znaczną część każdego zeszytu „Polskiej Gazety Intro-
ligatorskiej”. Pisano więc o wykonywaniu opraw w różnych technologiach. Wskazywa-
no wady i zalety każdej metody, zwracano uwagę na trudności technologiczne i podpo-
wiadano, jak sobie z nimi radzić. Opublikowany w jednym z pierwszych numerów tekst, 
napisany przez niefachowca – L. Juńczyka, zawiera dość powszechnie wyznawany po-
gląd o wyższości nowoczesnej oprawy wklejanej (zwanej też teczkową) nad tradycyjną, 
wykonywaną bezpośrednio na bloku książki. Inne artykuły, przygotowane przez uznane 
autorytety, znane zarówno ze swej działalności praktycznej jak i nauczycielskiej (m.in. 
B Lenarta), zawierają poglądy wręcz przeciwne, uznające uproszczoną oprawę wklejaną 
za mniej korzystną dla książki, ze względu na gorsze dopasowanie okładki do bloku50. 

W wielu artykułach omawiano szczegółowo etapy oprawy, np. rozbieranie starej 
oprawy i przygotowanie książki do ponownego oprawienia, naprawę kart i wzmacnianie 
składek, dobór właściwego papieru na łatki zarówno pod względem barwy, gatunku jak 
i kierunku włókien, sporządzanie wyklejki. Pisano o różnych rodzajach wyklejek, pro-
pagowano ich nowe odmiany, np. wyklejkę kilkukartkową, stanowiącą odrębną składkę 
(zwaną dziś wyklejką konserwatorską). Przedstawiano też sposób wykonania luksusowej 
wyklejki skórkowej – dublury. 

Pisano o szyciu książek, o tradycyjnym szyciu ręcznym na sznurek (zwięzy kon-
strukcyjne), ale także rozważano zastąpienie sznurka mocniejszymi od niego tasiemka-
mi. Poszukiwano rozwiązań, jak ukryć końcówki tasiemek w okładkach, by były tak 
niewidoczne, jak końcówki sznurkowe roztrzepane i gładko przyklejone do okładek. 

48 Do czasu pojawienia się „Polskiej Gazety Introligatorskiej” ukazały się następujące pod-
ręczniki w języku polskim: M. Radomczyk (Mosiołek), Domowa nauka oprawiania książek, War-
szawa 1899; idem, 1908, 1922; W. Rajewska, Introligatorstwo w domu i w szkole, Cieszyn 1924; 
F. Dubrawski, Introligatorstwo w szkole, Lwów-Warszawa 1925; M. Sowiński, Nauczanie robót 
ręcznych. Cz. 1, Oprawy, współpr. H. Policht, Kraków 1925, Cz. 2, Roboty z papieru, kartonu, tek-
tury i pomoce naukowe, Kraków 1930; Introligatorstwo domowe, oprac. M. Stefkowa, Warszawa 
1932.

49 List S. Lichaczewskiego z Białej Podlaskiej, PGI 1928, nr 6, s. 94.
50 L. Juńczyk, Oprawa ręczna, PGI 1928, nr 3, s. 43; Dobra oprawa książki, PGI 1930, nr 2, 

s. 17-18; B. Lenart, Dzisiejsza „oprawa” i dobra oprawa, PGI 1930, nr 4, s. 50-53, nr 5 s. 66-69.
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Zwracano uwagę na to, by przy oprawie ze sztucznymi (dekoracyjnymi) zwięzami, do-
stosowywać miejsce ich ulokowania do miejsca gdzie przebiegają rzeczywiste sznurki 
konstrukcyjne. Dalej opisywano klejenie i zaokrąglanie grzbietu, odrębnie omówiono 
sprawę zaklejania grzbietów książek oprawianych masowo, mówiąc o sposobach uła-
twienia sobie pracy, jej przyspieszenia, o urządzeniach czy instalacjach, które można dla 
tej pracy stworzyć. Pisano o oprawach zwykłych, ale czytelnik mógł się także zapoznać 
z różnymi technikami historycznymi. Omawiano zapomnianą już, historyczną metodę 
szycia „na okrętkę”, gdzie nić oplata grube sznury zwięzów. Pisano jak wykonać oprawę 
organiczną, w której wypukłe garbiki zwięzów na grzbiecie są widoczną konsekwencją 
tej tradycyjnej konstrukcji, w której grzbiet sklejono bezpośrednio ze skórzaną oklejką. 
Odrębnie potraktowano oprawę w pergamin oraz oprawę nut. 

Niełatwym zajęciem było, jak się zdaje, obsługiwanie maszyny do krojenia, wiele 
tekstów mówi o obchodzeniu się z gilotyną, o jej konserwacji, ostrzeniu noży, technice 
krojenia różnego rodzaju materiałów i półfabrykatów. Przypomniano także tradycyjne 
narzędzie do obcinania – hebel introligatorski i opisano sposób jego użycia. 

Wiele uwagi poświęcano najtrudniejszej specjalności introligatorskiej – złoceniu. 
Omówiono technikę złocenia elementów dekoracyjnych na okładkach wykonanych 
z różnego rodzaju materiałów, na różnych gatunkach skór, na pergaminie, płótnie, papie-
rze. Instruowano jak przygotować powierzchnię, na której ma się dokonać złocenie, jak 
gruntować ją różnymi środkami, np. białkiem kurzym lub proszkiem żywicznym. Szcze-
gólną uwagę zwrócono na złocenie na skórze świńskiej i na pergaminie, które wymagają 
innego przygotowania. Szczegółowo opisano sposób złocenia brzegów kart, odrębnie pi-
sano o złoceniu brzegów w starych, przybrudzonych książkach, o złoceniu brzegów kart 
pergaminowych, o dekoracji złocono-malowanej, o cyzelowaniu złoconych brzegów, 
o barwieniu brzegów przy użyciu farb rozpuszczonych w wosku, pokrywaniu brązem. 
Omawiano narzędzia do złocenia ręcznego, instruowano jak przygotować formę do tło-
czenia w goldprasie. Uczono innych technik dekoracyjnych, np. mozaiki skórkowej wy-
konywanej metodą naklejania barwnych elementów na powierzchni skóry oraz intarsji, 
czyli wstawek ze skór innego koloru. Propagowano intarsję płócienną jako niekosztowną 
technikę szkoleniową. 

Wielokrotnie wracano do tematu papierów ozdobnych stosowanych w introli-
gatorstwie. Cykl artykułów poświęconych papierom marmurkowym rozpoczął już 
w pierwszych zeszytach periodyku L. Rządkowski. Po pierwszych artykułach wpro-
wadzających, poświęconych wyposażeniu warsztatu do marmurkowania, rodzajom 
barwników i substancji pomocniczych, cykl został przerwany z powodu odejścia au-
tora z redakcji. W roku 1931 temat został podjęty przez S. Haremzę. Powtórzono 
początkowe teksty opracowane już przez Rządkowskiego, następnie przeprowadzono 
typologię papierów marmurkowych i szczegółowo przedstawiono sposoby ich sporzą-
dzania. Zaprezentowano nowatorską technikę barwienia papierów techniką prószenia 
przy szablonach, przydatną zarówno do wykonywania papierów wyklejkowych jak 
i do zdobienia okładek oklejonych papierem. Omówiono także sposoby farbowania 
i marmoryzacji skór. 
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Pisano jak radzić sobie w innych pracach introligatorskich, takich jak nalepianie map, 
rysunków, fotografii na papier lub płótno (dublowanie), naklejanie celuloidu, wzmacnianie 
ciężkich ksiąg handlowych okuciami bądź skórzanymi listwami. Analizowano powody 
fałdowania się sklejanych papierów. Kilkakrotnie wracano do tematyki konserwatorskiej 
(S. Haremza, H. Zgliński, L. Berger), omawiając przyczyny destrukcji, szkodniki 
oraz sposoby przeciwdziałania zniszczeniom oraz zabiegi dezynfekcyjne, czyszczące, 
naprawcze. Omawiano sposoby konserwacji papieru, skóry, pergaminu, przedstawiono 
działalność jednej z pierwszych na świecie pracowni konserwatorskiej, działającej 
w Bibliotece Watykańskiej. Pisano też o konserwacji papirusów i poświęcającym się jej 
niemieckim specjaliście – Hugonie Ibscherze.

Wśród artykułów o tematyce technicznej wyróżnić można grupę tekstów poświęco-
nych materiałom, narzędziom i maszynom stosowanym w zawodzie introligatorskim. 
W kilku artykułach proponowano sposób organizacji pracowni (I. Kozłowski, Z. Sza-
franek), przedstawiano różne urządzenia i ich zastosowanie, uświadamiano ich udział 
w cyklu wytwórczym. Świadomość ta miała pomóc we właściwym wyposażeniu warsz-
tatu oraz jak najkorzystniejszym rozmieszczeniu urządzeń. Dużo uwagi poświęcono wy-
posażeniu warsztatu złotnika introligatorskiego. Przedstawiano różne nowe urządzenia, 
np. maszynkę do wykonywania okładek z zaokrąglonymi rogami, nowoczesną maszynę 
do szycia książek nićmi szwajcarskiej firmy Martini. Na marginesie artykułu o Friedri-
chu Koenigu – wynalazcy pospiesznej maszyny drukarskiej omówiono ewolucję pras 
introligatorskich. Pisano o porządku, czystości narzędzi, właściwej konserwacji maszyn. 
Uświadamiano konieczność ogrzewania warsztatów, wskazując na kłopoty i straty wyni-
kające z oszczędzania na opale. 

Omówiono ogólnie wszystkie materiały stosowane w introligatorstwie: tektury, papiery, 
kleje, płótna, skóry, barwniki, w tym złoto i srebro, opowiedziano o sposobach ich wy-
twarzania, różnych odmianach i gatunkach. Wiele uwagi poświęcono skórze stosowanej 
do oprawiania książek. Przedstawiono rozmaite rodzaje skór, omówiono ich pochodzenie, 
gatunki zwierząt z których jest pozyskiwana, sposoby garbowania i barwienia, a przede 
wszystkim ich przydatność, trwałość, wartość materialną (niektóre były bardzo kosztowne), 
metody ich mierzenia i wyceny, a wreszcie sposób obróbki. Na łamach „Gazety” znalazło 
się też kilka artykułów o kontrowersyjnej kwestii stosowania ludzkiej skóry do oprawiania 
książek. Pisano o problemie destrukcji skóry, o badaniu starzenia się skór. Przedstawiono 
zalecenia zjazdu bibliotekarzy niemieckich z 1910 roku, w których wskazano właściwe 
sposoby garbowania, dzięki którym skóra okładkowa zyskuje na trwałości. Pisano o per-
gaminie sporządzanym dla celów introligatorskich; propagowano także nowo wytworzony 
sztuczny pergamin, tzw. Igraf, przedstawiono jego budowę, sposób produkcji, właściwości, 
zastosowanie. Pisano o różnych gatunkach płótna introligatorskiego, zarówno o tradycyj-
nym kaliku, moleskinie i innych płótnach, zarówno znanych od lat jak i nowo wyprodu-
kowanych przez łódzką fabrykę Geyera. Dokonano szeregu prób wykorzystania tych pro-
duktów, fachowo opisano doświadczenia oraz określono ich przydatność do różnych prac.

Czytelnicy mogli znaleźć informacje dotyczące papieru. Przedstawiano tradycyjne 
i nowatorskie sposoby wytwarzania papieru, omawiano podział na papiery drzewne 
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i bezdrzewne, tłumaczono pochodzenie filigranów. Wskazywano na grupę wytworów 
papierowych, które dzięki nałożeniu na powierzchnię specjalnej warstwy imitują aksa-
mit, skórę, drewno, jedwabną morę albo metal. Instruowano w kwestii klasyfikacji tektur, 
pisano o technologii produkcji tektury, w tym także o tekturze wytwarzanej ze słomy i jej 
charakterystyce. Pisano o klejach stosowanych w introligatorstwie (klej kostny i skrobio-
wy, tzw. klajster), o ich produkcji, uszlachetnianiu przez właściwe domieszki i o badaniu 
jakości. Nauczano sposobów właściwego ich przygotowania i używania. Informowano 
o możliwości stosowania celofanu na obwoluty ochronne. Pisano o foliach służących do 
tłoczeń barwnych i złoconych, których producentem była firma Oesera. Z okazji jubile-
uszu firmy poświecono wynalazcy folii – Ernestowi Oeserowi dłuższy artykuł przybliża-
jący istotę tego wynalazku, rozwój i aktualny sposób jego wykonywania. 

O ile teksty technologiczne miały charakter ściśle instruktażowy, to w artykułach 
poświęconych materiałom i narzędziom dopatrzeć się można niekiedy zakamuflowanej 
reklamy. Czasem artykuły wprost odsyłały do reklam zamieszczonych na okładkach 
pisma. Zresztą same reklamy także miały dużą wartość informacyjną, były bowiem 
dobrze dopasowane do potrzeb czytelników czasopisma. 

Najwięcej reklam pochodziło od firm poznańskich, zamieszczano także insera-
ty z terenu całego kraju, pojawiały się nawet oferty reklamodawców zagranicznych. 
Z tych ostatnich można wymienić fabrykę maszyn introligatorskich Krausego z Lipska, 
wytwórcę farb do marmurkowania – J. Halfera z Budapesztu, fabrykę folii do tłocze-
nia Oesera z Berlina, wytwórnię mosiężnych czcionek introligatorskich – firmę Dor-
nemanna z Magdeburga. Spośród polskich reklamodawców systematycznie ogłaszały 
się: fabryka ksiąg handlowych i galanterii papierniczej I. Kręglewskiego w Poznaniu, 
fabryka papierów kolorowych J. Franaszka w Warszawie, sklep z narzędziami, maszy-
nami i materiałami introligatorskimi J. Siudeckiego w Warszawie, sklep z materiałami 
i narzędziami oraz szlifiernia noży Przesławskiego i Cierniaka w Poznaniu, fabryka włó-
kiennicza Geyera w Łodzi wytwarzająca płótna introligatorskie, firma Z. Terakowskie-
go z Krakowa sprzedająca materiały i maszyny, oraz sklep z materiałami piśmiennymi 
W. Tymińskiego z Warszawy. Szczególną formę miała reklama wytwórni papierów mar-
murkowych S. Szczerbińskiego z Krakowa: była nią wkładka z oryginalnego wzorzy-
stego papieru wykonanego w tym zakładzie. Ogłaszały się także pokrewne wydawnic-
twa prasowe: „Przegląd Graficzny, Wydawniczy i Papierniczy”, „Przegląd Księgarski”, 
niemieckie „Journal für Buchbinderei” oraz Leo’s Buchbinderkalender. Obok reklam 
dużych firm handlowych pojawiały się ogłoszenia rzemieślników, pragnących sprzedać 
lub kupić konkretne urządzenia, a także oferty zatrudnienia i ogłoszenia o poszukiwaniu 
pracy.

„Polska Gazeta Introligatorska” pragnęła przede wszystkim służyć środowisku zawo-
dowemu. Starała się informować o poczynaniach organizacji introligatorskich w różnych 
ośrodkach. Ze względu bezpośrednie uczestnictwo redaktorów w życiu środowiska po-
znańskiego, systematycznie i szczegółowo informowano o poczynaniach Klubu Introli-
gatorów, który wzajemnie, włączał się w akcje zapoczątkowane przez PGI. Na łamach 
„Gazety” pojawiały się apele i podziękowania Klubu, np. w sprawie gromadzenia biblio-
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teczki zawodowej. Drugą organizacją, która często gościła na łamach „Gazety” był Cech 
Samodzielnych Introligatorów w Poznaniu. Działalność organizacji introligatorskich 
z innych miast odnotowywana była na łamach pisma o tyle, o ile nadesłano relacje. Sto-
sunkowo najczęściej relacjonowano działalność Sekcji Introligatorów przy Zjednoczeniu 
Pracowników Rzemieślniczych RP w Warszawie, lwowskiego Cechu Mistrzów Introli-
gatorskich oraz tamtejszego Związku Robotników i Robotnic Introligatorskich, rzadziej 
Cechu Introligatorów w Krakowie. Zamieszczano doniesienia z zebrań wyborczych tych 
organizacji, odnotowywano uroczystości jubileuszowe, spotkania świąteczne. Wielo-
krotnie pojawiały się apele o nawiązanie kontaktów międzyśrodowiskowych, wzajemne 
poznawanie się i konsolidację braci introligatorskiej, rozdzielonej do niedawna kordona-
mi zaborów. Nakłaniano do utworzenia organizacji cechowych w kolejnych miastach, do 
intensyfikacji prac w cechach już istniejących. 

I rzeczywiście „Gazeta” stała się forum wymiany informacji, dzięki jej pośrednictwu 
i naciskom doprowadzono do utworzenia cechu introligatorskiego w Poznaniu, do zorga-
nizowania i przeprowadzenia dwóch zjazdów introligatorów. Pierwszy z nich został za-
inicjowany apelem Stanisława Getritza wyrażonym w imieniu lwowskiego cechu intro-
ligatorskiego, a opublikowanym w numerze kwietniowym z 1929 roku, by środowisko 
introligatorskie wykorzystało okazję i podczas odbywającej się w Poznaniu Powszechnej 
Wystawy Krajowej zorganizowało zjazd ogólnopolski. W istocie, do spotkania doszło 
25 lipca 1929 roku. W roku 1931 w Warszawie odbył się Pierwszy Ogólnopolski Zjazd 
Introligatorów. „Gazeta” szczegółowo omówiła przebieg obrad, a nawet opublikowa-
ła tekst ważniejszych wystąpień. Spotkania introligatorów polskich dostrzeżone zostały 
przez niemieckie czasopismo „Journal für Buchbinderei”, które występując w imieniu 
niemieckiego Związku Cechów Introligatorskich złożyło ofertę współpracy międzyna-
rodowej, np. na polu wymiany młodych adeptów zawodu czy wspólnego frontu przeciw 
introligatorniom w instytucjach państwowych.

I wreszcie „Gazeta” pragnęła służyć środowisku introligatorskiemu, zapoznając ludzi 
ze sobą, przedstawiając zasłużonych przedstawicieli zawodu. Wiele miejsca poświęcono 
uroczystościom jubileuszu zawodowego Antoniego Drewniaka, działacza związkowego 
ze Lwowa. Większe artykuły lub krótkie notki poświęcono także Bronisławowi Busz-
kowskiemu, Józefowi Zimnemu, Ernestowi Arndtowi, Bolesławowi Lewandowskiemu, 
firmie Przesławski i Cierniak, Teodorowi i Edwardowi Kręglewskim, M. Putiatyckiemu, 
Szymonowi Koczurowi z Poznania; Piotrowi Grzywie, Kazimierzowi Hałacińskiemu, 
Karolowi Wójcikowi, Antoniemu Dalewskiemu, Stefanowi Szczerbińskiemu, Bonawen-
turze Lenartowi z Krakowa; Aleksandrowi Semkowiczowi ze Lwowa, Władysławowi 
Mezińskiemu z Kościana, Kazimierzowi Świerkowskiemu z Pleszewa, Bohdanowi Kieł-
mińskiemu z Gostynia, Edmundowi Reimowi z Grodziska Wielkopolksiego, Władysła-
wowi Tymińskiemu, Włodzimierzowi Dipplowi, Stefanowi Zielińskiemu, Zygmuntowi 
Komendarczykowi, Sylwestrowi Kwapiszewskiemu z Warszawy, Janowi Brychcemu 
z Gdyni. Dzięki aktywnej działalności organizacyjno-społecznej wielokrotnie na łamach 
pisma wspominano o osobach Łukasza Kruczkowskiego z Krakowa, Tadeusza Hewaka 
i Stanisława Getritza ze Lwowa. 
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Powstanie „Polskiej Gazety Introligatorskiej” zbiegło się w czasie z nową regulacją 
prawną rzemiosła, dokonaną Ustawą Przemysłową w 1927 roku. „Gazeta” przedstawiła 
wykładnię nowej ustawy, starała się informować o obowiązkach i procedurach. Przy-
bliżała nie tylko przepisy prawa przemysłowego, ale też handlowego (cła, ograniczenia 
wywozu i przywozu) i prawa pracy. Omawiano zagadnienia dotyczące uprawnień do 
prowadzenia działalności rzemieślniczej, podatków, kategorii świadectw przemysło-
wych, ubezpieczeń. Krytykowano zapisy w ustawie, które wydawały się niezasadne lub 
niekorzystne. Publikowano komunikaty oraz wyciągi ze sprawozdań izb rzemieślniczych 
z różnych regionów (np. lubelskie, piotrkowskie).  W dobie kryzysu znajomość przepi-
sów i ich interpretacji nabierała szczególnego znaczenia. 

W „Polskiej Gazecie Introligatorskiej” podejmowano też tematy gospodarcze. Uczo-
no zasad kalkulacji, postulowano utworzenie cennika na różne produkty introligatorskie, 
a z braku wytycznych krajowych, przedstawiono cennik opracowany przez Związek Nie-
mieckich Cechów Introligatorskich (Bund Deutscher Buchbinder-Innungen). Ostrzega-
no przed konkurowaniem poprzez nadmierne obniżanie cen, wzywano do solidarności, 
lojalności i konsolidacji środowiska. We współdziałaniu widziano szansę na skuteczną 
walkę z monopolistycznymi działaniami producentów materiałów introligatorskich. 
Podsuwano pomysły dotyczące marketingu, reklamy, poszukiwania zleceń, rozszerzania 
oferty, redakcja wydała materiały reklamowe – plakat oraz pocztówkę – które rzemieślni-
cy mogli zastosować w reklamowaniu swej pracowni. Analizowano efektywność działań 
grup producenckich (spółdzielni) w zakresie pozyskiwania materiałów w korzystniej-
szych cenach. Przytaczano statystyki dotyczące bezrobocia, zarówno w introligatorstwie 
jak i w całym rzemiośle, a także analogiczne statystyki zagraniczne. Wzywano do ogra-
niczenia ilości uczniów, których nadmiar pogłębiał bezrobocie. Podjęto walkę z kształ-
ceniem inwalidów argumentując, że zawód introligatorski wymaga dużej sprawności 
i siły. Protestowano przeciw nauczaniu prac introligatorskich w szkołach powszechnych 
twierdząc, że rzesze słabo przeszkolonych amatorów odbierają zajęcie dyplomowanym 
specjalistom. Ze smutkiem konstatowano zjawisko odchodzenia, z powodu bezrobocia, 
wykształconych introligatorów do innych zawodów. Zwalczano warsztaty działające 
w instytucjach państwowych, więzieniach, w wojsku, w klasztorach i szkołach, traktu-
jąc je jak partaczy działających niezgodnie z prawem. Zgodnie z literą nowej ustawy 
cechy stały się partnerem władz, miały prawo do kontroli i zwalczania nielegalnych za-
kładów. Wykorzystując ten zapis żądano zaniechania realizacji robót introligatorskich 
przez drukarnie51. „Gazeta” opowiadała się przeciw feminizacji zawodu i za tradycyjnym 
podziałem ról w rodzinie, ale wydaje się że to kryzys i bezrobocie były impulsem do tej 
wypowiedzi. Jednocześnie dostrzegano wzrost udziału kobiet w branży i sztuce introli-
gatorskiej za granicą (Niemcy, Austria, Francja).

Nadziei na poprawę sytuacji ekonomicznej dopatrywano się w rozszerzeniu rynku 
robót introligatorskich o obowiązkową oprawę podręczników szkolnych. To właściwie 

51 Ustawa Przemysłowa zaliczyła drukarstwo do grupy przemysłowej, zaś introligatorstwo 
do koncesjonowanego rzemiosła, którego nikt nie posiadający dyplomu zawodowego nie powi-
nien uprawiać. Mimo żądań grupy introligatorskiej, przepisy te nie były w praktyce przestrzegane.
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jedyny konstruktywny postulat wysunięty przez ogólnopolski Związek Cechów Intro-
ligatorskich pod adresem władzy rządowej. Po raz pierwszy temat ten poruszył starszy 
cechu lwowskiego Jan Hewak na zjeździe w roku 1931. W roku 1933 Związek Cechów 
wystosował do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego memoriał, w któ-
rym wykazano, że trwała oprawa przedłużałaby podręcznikom żywotność, a zakładom 
introligatorskim zwiększała rynek zleceń i zmniejszała bezrobocie. Wniosek ten został 
poparty przez związek lwowskich robotników introligatorskich; wystąpienia publikowa-
no na łamach PGI. 

Szczególnie dużo uwagi poświęcano kwestii kształcenia uczniów. Instruowano, kto 
w świetle nowej Ustawy Przemysłowej ma prawo do przyjmowania kandydatów do na-
uki zawodu, pisano o sytuacji prawnej ucznia i mistrza, o sposobie zawierania umów, 
długości i przebiegu nauki, dopuszczalnej ilości uczniów w warsztacie. Informowano 
o zasadach opłacania uczniów oraz o wysokości opłat egzaminacyjnych. Z niektórych 
ośrodków donoszono o wynikach przeprowadzanych egzaminów zawodowych czelad-
niczych i mistrzowskich. Skarżono się na nieprawidłowości w organizacji egzaminów, 
w przypadku gdy odbywały się one zbyt rzadko. Piętnowano nadużycia w kształceniu 
uczniów, które powodowały że egzaminowani reprezentowali niski poziom lub wręcz 
egzaminy kończyły się niepowodzeniem zdających. 

Kolejną akcją, w którą zaangażowała się „Polska Gazeta Introligatorska” była de-
bata nad  dokonującą się w latach 30. XX w. reorganizacją szkolnictwa zawodowego. 
W roku 1933 wprowadzono rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, które przewidywało kształcenie w zawodzie introligatorskim w szkołach na 
poziomie gimnazjalnym. W PGI publikowano rozważania zarówno nad kształceniem tra-
dycyjnym, warsztatowym jak i szkolnym. Przedstawiano wady i zalety tradycyjnej nauki 
zawodu w warsztacie rzemieślniczym. Z drugiej strony Adam Jop, nauczyciel zawodu 
w szkole w Sosnowcu przedstawiał zalety nauki szkolnej; opublikował program naucza-
nia w szkole, przedstawił prace artystyczne wykonane przez swoje uczennice. Redakcja 
raczej opowiadała się za wzorem niemieckim: postulowano powołanie szkoły dokształ-
cającej, w której czeladnicy, po uzyskaniu podstawowego wykształcenia w warsztacie 
mogliby poznawać szczególnie trudne techniki, zwłaszcza w zakresie rzemiosła arty-
stycznego. Organizację takich szkoleń, odbywanych w drodze kursów dokształcających 
dla osób już pracujących w zawodzie przewidywało ministerialne rozporządzenie. Orga-
nizacją kształcenia permanentnego zająć się miały Wojewódzkie Instytuty Rzemieślni-
czo-Przemysłowe. „Gazeta” angażowała się w te działania, donosiła o zapisach, progra-
mach, przebiegu i wynikach kursów oprawy artystycznej, które odbyły się dwukrotnie 
w poznańskim Klubie Introligatorów. Pierwszy z nich odbył się na przełomie 1926/1927 
roku, dzięki działaniom organizacyjnym Jana Kuglina i jego współpracowników, a zara-
zem redaktorów PGI – I. Kozłowskiego i S. Haremzy. Drugi kurs, współorganizowany 
przez nowo powstały Wojewódzki Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy, miał miejsce 
od maja do października 1932. Głównym wykładowcą na obu kursach był W. Grabowski

Władysław Grabowski, po nauce introligatorstwa w Krakowie i Paryżu, prowadził 
działalność pedagogiczną w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu. „Gazeta” 
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wielokrotnie informowała o pracach wykonywanych na jego zajęciach, o wystawach 
uczniowskich, przedrukowano także fragmenty żartobliwej „szopki noworocznej” 
z Grabowskim w roli głównej wraz z jego karykaturą52. PGI informowała także 
o innych szkołach kształcących introligatorów: w Monachium, Weimarze, Schwiebus 
(Świebodzinie), o prestiżowej paryskiej École Estienne53, o kształceniu zawodowym 
w Anglii, w Sztokholmie. Zaprezentowano model kształcenia rzemieślniczego we 
Włoszech, gdzie zorganizowano ruchome (samochodowe) warsztaty szkoleniowe 
jeżdżące po różnych punktach kraju i prowadzące tam kursy. Odrębne, pedagogizujące 
teksty kierowano do uczniów introligatorskich, stworzono dla nich dział zatytułowany 
„Młody Introligator”. 

4. Nagłówek działu autorstwa Stanisława Kuglina

Tematyka zagraniczna obok tematu kształcenia zawodowego obejmowała zagadnienia 
sztuki książki oraz sytuacji rynkowej introligatorstwa w Niemczech i Wolnym Mieście 
Gdańsku, w Czechach, Grecji, Holandii, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Szwecji 
i całej Skandynawii oraz w Ameryce. Szczególną wartość miała analiza współczesnego 
introligatorstwa w Anglii autorstwa samego Douglasa Cockerella, ucznia Williama Morrisa 
(przeł. L. Rządkowski). Bardzo bogate były doniesienia z niemieckiego środowiska 
introligatorskiego. Informowano np. o rozwiązaniu organizacji introligatorów-artystów 
Jacob Krause Bund, omawiano targi lipskie, zjazd Związku Cechów Introligatorskich. 
Na łamach „Gazety” przedstawiano postacie wybitnych introligatorów obcych (Paul 
Adam, Paul Kersten, Gustav Slaby, Otto Zahn, Josef Zaehnsdorf, Hugon Ibscher, Adolf 
Schmid, Józef Halfer, Alois i Ludmila Jiroutowie), artykuły im poświęcone miały charakter 
okazjonalny, związane były z imprezami wystawienniczymi, jubileuszami, zgonami. 
Ciekawostką były opowieści z Brazylii polskiego emigranta-introligatora Leopolda 
Bergera.

W „Polskiej Gazecie Introligatorskiej” można znaleźć wiele materiałów o charakterze 
historycznym. Dużą wartość źródłową przedstawiają artykuły wspomnieniowe, nadesłane 
przez czytelników – introligatorów. Do cenniejszych należy tekst introligatora lwowskiego 
Aleksandra Semkowicza, opowiadający różne przypadki z życia introligatorów lwowskich 

52 Był to przedruk artykułu z czasopisma „Barwa i Rysunek”, dodatku do „Gazety Malar-
skiej” przeznaczonego dla młodzieży, a w pewnym okresie stanowiącym organ Państwowej Szko-
ły Zdobniczej w Poznaniu.

53 Szkołę paryską zaprezentował W. Grabowski. Referat został wygłoszony uprzednio na ze-
braniu Klubu Introligatorów w Poznaniu. Zob. PGI 1930, nr 12, s. 193.
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wieku XIX. Podobną tematycznie książkę Kazimierza Hałacińskiego O krakowskich 
introligatorach ubiegłego wieku54 zrelacjonował Zdzisław Szafranek

Ukazało się kilka dużych artykułów, ujmujących przekrojowo historię oprawy książki. 
Artykuły autorstwa L. Rządkowskiego, J. Kuglina, H. Zglińskiego opierały się zapewne na 
literaturze obcojęzycznej. Inne artykuły miały charakter przyczynków, często były to prze-
druki lub skróty wydanych wcześniej publikacji. Taki rodowód mają artykuły o XVI-wiecz-
nym introligatorze Kasprze Rajmanie55, o dawnym introligatorstwie i organizacji cechowej 
we Wrocławiu56, Poznaniu57, o sporze między introligatorami i księgarzami warszawskimi 
w wieku XVIII58, o luksusowych oprawach warszawskich z początku XIX wieku59. 

Niektóre omówienia miały formę recenzji. I tak z recenzji poznańskiej badaczki Marii 
Wojciechowskiej czytelnicy dowiedzieli się o książce Kazimierza Hartleba poświęconej 
bibliotece Zygmunta Augusta. Z kolei recenzję książki M. Wojciechowskiej Z dziejów 
książki w Poznaniu w XVI wieku przedstawił Stanisław Pliszczyński. Jak powstaje 
książka Michała Arcta juniora omówił T. Pietrykowski, a H. Majkowski przytoczył 
dłuższe ustępy i zreprodukował szereg ilustracji z książki Kazimierza Witkiewicza Kunszt 
introligatorski Bonawentury Lenarta. T. Pietrykowski zrecenzował publikację Zdzisława 
Dębickiego Książka i człowiek. Nieznany autor zaprezentował La reliure française de 
1900 à nos jours René Kieffera.

Wiele artykułów dotyczyło dziejów introligatorstwa obcego, m. in. przytoczono frag-
ment oracji XVII-wiecznego kaznodziei Abrahama a Santa Clara poświeconej introliga-
torstwu. Przypominano wybitnych przedstawicieli zawodu, np. można było przeczytać 
o XVI-wiecznym introligatorze lipskim Bircu i inwentarzu jego warsztatu, o introligator-
stwie we Francji w XV-XIX wieku i o introligatorach paryskich, o Padeloupie – jednym 
z najwybitniejszych mistrzów francuskich XVIII wieku, o szwajcarskim rodzie papier-
ników i introligatorów Suterów, z których jeden był znanym kolonizatorem Kalifornii, 
o 600-rocznicy istnienia cechu introligatorskiego w Wiedniu i towarzyszącej jubileuszo-
wi wystawie dawnych opraw artystycznych. 

Ogłaszano opracowania dziejów i zwyczajów rzemiosła cechowego: zasady 
przyjmowania chłopca do terminu i utrudnienia mające na celu ograniczanie przyrostu 

54 Kraków 1926.
55 Przedruk artykułu A. Chmiela Oprawy introligatora krakowskiego Kaspra Rajmana (Star-

szy) 1566-1600, opublikowanego pierwotnie w czasopiśmie „Przemysł i Rzemiosło” 1921, nr 1, 
s. 14-20.

56 Artykuł nieustalonego autora (J. Wojc.) mógł powstać na podstawie publikacji Friedricha 
Kaminsky’ego Beitrage zur Geschichte des oberschlesischen Buchbinderei…, Breslau 1927.

57 Artykuł Dr Rymwida (L. Rządkowskiego?) oparty na pracy M. Wojciechowskiej Z dziejów 
książki w Poznaniu w XVI wieku, Poznań 1927. 

58 Skrót opracowania A. Kraushara Księgarze warszawscy i spory ich z introligatorami, War-
szawa 1906.

59 Z introligatorstwa warszawskiego doby przedpowstaniowej, przedruk z: „Rzeczy Piękne”, 
R. 10, 1931, nr 7-12, s. 137-144. Jest to skrót artykułu A. Birkenmajera Fragmenty Belwederskiej 
Biblioteki W. Ks. Konstantego Pawłowicza w moim księgozbiorze, „Silva Rerum”, T. 5, 1930, 
nr 10-12, s. 194-216.
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liczbowego rzemieślników, procedury wyzwalania uczniów na czeladników. Czytelnicy 
mogli poznać dawne przepisy dla angielskich uczniów introligatorskich. Cenną 
inicjatywę podjął Ludwik Rządkowski – wydał archiwalny przywilej dla czeladników 
introligatorskich Poznania z 1561 roku, oraz pierwszą część przywileju dla poznańskiego 
cechu introligatorów z roku 1574 (w łacińskim oryginale i polskim przekładzie). Niestety, 
na skutek odejścia z wydawnictwa, nie dokończył tego drugiego dzieła. 

Wśród tematów oprawoznawczych znalazły się opracowania polskich opraw 
renesansowych oraz omówienie zbiorów cennych opraw w Anglii. Przybliżano 
zagadnienie badań makulatury okładkowej, doniesiono o substancji chemicznej, która po 
naniesieniu na papier wyklejki czyniła ją na krótki czas przejrzystą, pozwalając zajrzeć 
do wnętrza okładek bez ich rozbierania i uszkadzania. Pisano także o dziejach oprawy na 
tle historii politycznej, np. o niszczeniu książek, o ich przeoprawianiu, gdy oprawy nosiły 
nieaktualne lub niewygodne politycznie symbole. 

Wielokrotnie pisano o dawnych technikach oprawy. Cykl artykułów S. Haremzy 
poświęcony konserwacji książek zabytkowych miał zarówno charakter technologiczny 
jak i historyczny. Autor przedstawiał różne zabiegi techniczne stosowane przez dawnych 
introligatorów, instruując, jak w takich przypadkach powinien postąpić introligator 
naprawiający książkę. Inny cykl artykułów napisany przez Antoniego Lemańskiego 
przedstawiał różne historyczne procedury introligatorskie, np. różne sposoby 
konstrukcyjnego łączenia bloku książki z okładzinami, sposobu wykonywania kapitałki, 
obcinania brzegów kart. W innych tekstach przedstawiono ewolucję techniki złocenia, 
dawne sposoby wykonywania oprawy pergaminowej i skórzanej. Esej ks. Edmunda 
Majkowskiego o oprawach sakwowych został, po opublikowaniu na łamach czasopisma, 
wydany w formie bibliofilskiej książeczki, dając początek serii „Biblioteka Polskiej 
Gazety Introligatorskiej”.

Zgłoszony przez Z. Szafranka postulat zestawienia bibliografii introligatorskiej oraz  
dzielenia się informacjami o istniejącej literaturze branżowej, zarówno w języku polskim 
jak i obcych odniósł ten skutek, że oprócz przedruków, recenzji czy skrótów pojawiały 
się też krótkie notki informujące o bieżących wydawnictwach, a także o niektórych 
starszych publikacjach. Obok tego przedstawiano listy polskich książek dotyczących 
introligatorstwa, które zostały niedawno wydane i były jeszcze dostępne w handlu 
księgarskim.

„Polska Gazeta Introligatorska” starała się informować o różnych wydarzeniach branży 
introligatorskiej, a także wydawniczej, księgarskiej, bibliotekarskiej i bibliofilskiej, 
z terenu Polski i z zagranicy. Często zamieszczała relacje z wystaw. Bardzo ważnym 
wydarzeniem w życiu Poznania była Powszechna Wystawa Krajowa. „Gazeta” 
wielokrotnie reklamowała wystawę, zachęcała do przyjazdu i podawała informacje 
organizacyjne dla przybyszów. Redakcja przygotowała specjalny numer (5/1929), 
z przeznaczeniem do kolportażu na terenie wystawy. Zachęcano do zamieszczania reklam 
w tym numerze, zapewniając o wyjątkowo szerokim gronie odbiorców. W kolejnych 
numerach szczegółowo opisywano firmy introligatorskie, które wystawiały swe 
wyroby na PWK, szczególną uwagę zwracając na eksponaty o walorach artystycznych. 
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Opublikowano wreszcie listę firm z branży, które zostały nagrodzone na PWK. Zresztą nie 
ograniczano się do samego tylko introligatorstwa, wydrukowano obszerną relację Jakuba 
Mortkowicza poświęconą książkom artystycznym prezentowanym na tej wystawie.

Pisano także o innych odbywających się wystawach, w tym o ekspozycjach książek 
i opraw artystycznych, np. o Międzynarodowej Wystawie Sztuki Introligatorskiej w Lipsku 
(1927), o wystawie pięknej książki w Monachium (1931), o wystawach odbywających 
się w Paryżu: o Międzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych (1925)60, o wystawie 
cennych opraw francuskiej Biblioteki Narodowej (1930), i o Międzynarodowej 
Wystawie Pięknej Książki (1931), na której prezentowano liczne obiekty introligatorstwa 
artystycznego. Przy okazji tej ostatniej, wymieniono nazwiska wielu introligatorów-
artystów z wszystkich krajów, których prace obecne były na wystawie, omówiono 
trendy ujawniające się w najnowszej sztuce introligatorskiej, dołączono także szerszą 
relację poświęcono bieżącemu introligatorstwu francuskiemu. Odnotowywano wystawy 
historyczne, zwracając uwagę na prezentowane tam zabytkowe oprawy: wystawę 
Dzieje Książki Wileńskiej (1928), wystawę 700 lat Torunia (1933), ekspozycję opraw 
średniowiecznych w bibliotece miejskiej w Lipsku (1933), pokaz opraw XIX-wiecznych 
w muzeum Condé w Chantilly (1933) oraz londyńską wystawę książki angielskiej 
w ciągu pięciu wieków (1934).

Relacjonowano targi i wystawy przemysłowe: Międzynarodowe Targi Poznańskie 
(1930) i Targi Lipskie (1933), Wystawę Rzemieślniczo-Przemysłową w Katowicach 
(1932) oraz Wystawę Sztuki Drukarskiej w Pradze (1934) donosząc o oferowanych 
tam urządzeniach oraz wytworach introligatorskich. Zapowiadano także wystawy 
przygotowywane i zachęcano do udziału w nich (np. wystawa Goethego w Lipsku 
w 1932, wystawa sztuk czeladniczych w Izbie Rzemieślniczej w Warszawie w 1933).

„Polska Gazeta Introligatorska” poświęcała wiele uwagi estetyce, projektowaniu 
i sztuce oprawy. Publikowano rozważania nad formą zdobniczą opraw, informowano 
o ideach ruchu odnowy kunsztu rękodzielniczego (Johna Ruskina i Williama Morrisa). 
Dostrzegano, iż oprawa jest elementem składowym książki pięknej, artystycznej, 
Przedstawiano przykłady współpracy introligatorów rzemieślników z malarzami lub 
grafikami projektującymi oprawy. Namawiano introligatorów do wiązania formy 
dekoracyjnej oprawy z treścią książki, jej charakterem, formą wydawniczą a wreszcie 
potrzebami i życzeniami zleceniodawcy. Zwracano uwagę na różnorodne materiały, 
zachęcano do używania materiałów szlachetnych, naturalnych a odrzucania imitacji, 
wydobywania i podkreślania naturalnych walorów, właściwego zestawiania różnych 
materiałów, dobierania rodzaju zdobnictwa do konkretnego surowca. Prowadzono 
rozważania nad kompozycją zdobniczą, nad symetrią, kontrastem, harmonią, uczono 
o proporcjach, opublikowano tabele złotej proporcji. Uczono rozróżniania, stosowania 
i zestawiania różnych ornamentów. Analizowano wielkość i miejsce ulokowania pola 
tytułowego na grzbiecie, sposoby umieszczania tytułu wzdłuż grzbietu (z dołu do góry 

60 Anonimowy artykuł Oprawy książek. Wspomnienia z wystawy paryskiej 1925 (PGI 
1930, nr 7, s. 104-105) jest skrótem artykułu B. Lenarta, Oprawy książek na wystawie paryskiej 
w 1925  roku opublikowanego w „Grafice Polskiej” 1926, nr 2, s. 33-38.
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czy metodą angielską – z góry na dół), zapoznawano z systemem liczb rzymskich, 
zamieszczono tablicę tych znaków. Uczono teorii barw, ich mieszania, zestawiania, 
informowano o różnych rodzajach farb. Uczono jak sporządzić projekt oprawy 
wykorzystując różnorodne tłoki dekoracyjne. Uświadamiano, iż na końcowy efekt 
oprawy składa się wiele elementów: dobór właściwych, zharmonizowanych materiałów, 
odpowiednia dla konkretnej książki kompozycja oraz nienaganne technicznie wykonanie. 
W luksusowej, artystycznej oprawie wszystkie one muszą osiągnąć właściwą jakość.

W rozważaniach o charakterze estetycznym dostrzec można głosy nowatorskie 
(A. Jaeger, H. Zgliński), wzywające do unowocześnienia wyglądu oprawy. Nakłaniano 
do oszczędności w dekoracji, która powinna być adekwatna do ducha epoki – skromność 
i oszczędność obowiązujące w dobie kryzysu. Wzywano do odrzucenia, starych 
czcionek, tłoków i ornamentów i kształtowania kompozycji zdobniczych z linii prostych 
i łukowych. Nakłaniano do zastąpienia przestarzałych papierów marmurkowych wzorami 
nowoczesnymi, zgeometryzowanymi lub papierami jednobarwnymi. Uczono działania 
kolorami, harmonizowania barw papierów wyklejkowych z kolorem płótna lub skóry na 
okładce. Propagowano nieznane dotychczas techniki zdobnicze takie jak natryskiwanie 
bądź prószenie przy użyciu szablonów. Namawiano do eksperymentowania z oprawami, 
uzyskiwania nowatorskich efektów np. przez wykonywanie narożników w kształcie innym 
niż tradycyjne równoramienne trójkąty, wykonywania tanich a zarazem szlachetnych opraw 
całopapierowych, tzw. Pappbandów. W tok rozważań włączył się Władysław Grabowski, 
który przyrównał sztukę oprawy do mody strojów kobiecych, zachęcając do różnorodności 
oraz odpowiedniości, tak jak różne są kreacje stosowane w różnych okazjach. 

Mimo niskiego przeciętnego poziomu introligatorstwa polskiego, nasi artyści oprawy 
bardzo dobrze wypadali na prezentacjach międzynarodowych. „Gazeta” zapoznawała 
środowisko z czołówką polskiego introligatorstwa artystycznego, do którego zaliczano 
Roberta Jahodę, Bonawenturę Lenarta, Franciszka Joachima Radziszewskiego, 
Jana Recmanika, Aleksandra Semkowicza i Zofię Dębicką. Opisywano osiągnięcia 
poszczególnych artystów i warsztatów, m.in. Księgę Grobu Nieznanego Żołnierza 
sporządzoną przez warszawskiego introligatora Jana Recmanika, oprawy artystyczne 
powstające w warszawskiej Introligatorni Artystycznej Wandy Michalskiej (firmie 
związanej z wydawnictwem Trzaska, Evert i Michalski)61. Zamieszczono fragment 
książeczki Saturnina Mravincsicsa o sztuce introligatorskiej Władysława Grabowskiego, 
a później opublikowano jej recenzję62. Wśród reklam pojawiały się ogłoszenia grafika 
Stanisława Kuglina, oferującego wykonanie profesjonalnych projektów opraw.

Na dołączanych do numerów wkładkach ilustracyjnych przeważnie prezentowano 
oprawy artystyczne. I tak czytelnicy mogli zobaczyć dzieła firmy Roberta Jahody 
z Krakowa, Józefa Przesławskiego, Stanisława Cierniaka, Władysława Grabowskiego 
oraz Drukarni Poradnika Gospodarskiego z Poznania, warsztatu Banku Polskiego 
z Warszawy, Aleksandra Semkowicza i Mikołaja Krzywieckiego ze Lwowa, Leopolda 

61 Jest to przedruk artykułu Z. Krzyżanowskiego Oprawy artystyczne z „Przeglądu Literac-
kiego” 1930, nr 5-6, s. 6.

62 Poznań 1932. 
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Bergera z Brazylii. Analiza porównawcza wykazała, iż ilustracje te były w części 
przedrukami zdjęć opublikowanych w innych wydawnictwach. I tak np. reprodukcje 
opraw Semkowicza ilustrowały pierwotnie Katalog wystawy książki lwowskiej od XVI 
do XIX wieku63, zaś prace firmy Jahody – broszurę Oprawy Zakładu Introligatorskiego 
Roberta Jahody z lata 1925-192664. Wydaje się, że to sami artyści-introligatorzy lub 
autorzy opracowań65 udostępniali redakcji klisze drukarskie, wykonane dla swych 
publikacji, w celu ich ponownego wykorzystania w PGI.

Od wieków na rozwój introligatorstwa na ziemiach polskich mieli wpływ przybywający 
tu rzemieślnicy niemieccy, stąd też w zawodzie stosowano nazewnictwo niemieckie. 
Odzyskanie niepodległości zmobilizowało wiele środowisk do podjęcia akcji spolszczenia 
terminologii zawodowej. Już przed I wojną światową Bonawentura Lenart przeprowadził 
kwerendę wśród introligatorów polskich w sprawie zastąpienia poszczególnych terminów 
niemieckich nazwami polskimi. Materiały jego zostały wykorzystane przez Karola 
Stadtmüllera w książeczce Słownictwo rzemieślnicze66. W zadanie to zaangażowała 
się „Polska Gazeta Introligatorska” wraz z Klubem Introligatorów kierowanym przez 
Ludwika Kwaśnika. Zestawiono listę określeń niemieckich, którą ogłaszano cyklicznie 
w kilkudziesięciu odcinkach w PGI. Początkowo ułożono listę alfabetyczną, potem zaś 
terminy grupowano rzeczowo, np. narzędzia, maszyny, czynności. Wzywano czytelników 
do współpracy i proszono o nadsyłanie propozycji polskich odpowiedników. Powołano 
redakcję słownika, której przewodniczył Władysław Grabowski i planowano, po ukończeniu 
działań merytorycznych wydanie takiego dzieła leksykalnego. Niestety, na skutek słabego 
odzewu nie zebrano dostatecznej ilości materiału i dzieło to nie ujrzało światła dziennego. 

„Polska Gazeta Introligatorska” nie była w swej treści ściśle ograniczona do zagadnień 
fachowych. Wśród innych obszarów tematycznych, znalazło się w niej sporo tekstów 
z zakresu księgoznawstwa. Najwięcej artykułów i notek poświęconych było historii 
książki. Obszerne, przekrojowe dzieje książki opracował Władysław Grabowski. Często 
publikowano krótsze artykuły i notki, np. o pelplińskiej Biblii Gutenberga, o Psałterzu 
Floriańskim, o Graduale Jana Olbrachta, o drukarzach: Nehringu, Plantinie i Elsevierach, 
o ewolucji formy książki, o inkunabułach, o marginaliach, o książce śląskiej, o historii 
księgarstwa i licytacjach książek. Tak dużo miejsca poświęcano bibliotekom, że wreszcie 
utworzono specjalny dział. Trafiały do niego zarówno informacje ogólne o typach, 
liczbie, kondycji, historii bibliotek, jak i artykuły przybliżające poszczególne placówki, 
ich losy i zbiory. Pisano o bibliotekach uniwersyteckich i publicznych, o Bibliotece 
Narodowej, Bibliotece Kórnickiej przy okazji jej jubileuszu, o rewindykacji Biblioteki 

63 Lwów 1928.
64 Kraków 1926.
65 Odrysy radełek introligatorskich z opraw książek należących do Zygmunta Augusta prze-

drukowano z opracowania ks. E. Majkowskiego Materiały do dziejów Biblioteki Zygmunta Augu-
sta. Książki Zygmunta Augusta w Bibliotece Archidiecezjalnej w Poznaniu, Poznań 1928.

66 Cz. 5. Kraków 1922. Nb. Lenart miał za złe autorowi, iż ten bez jego zgody wykorzystał 
nieopracowany materiał, zob.: B. Lenart, Spolszczenie wyrazów zawodowych, PGI 1928, nr 5, 
s. 69-70 i in.
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Załuskich oraz odzyskaniu rękopisów Biblioteki Puławskiej, o kłopotach lokalowych 
biblioteki Jagiellońskiej i o subwencji z fundacji Rockefellera, jaką ta ostatnia otrzymała 
na konserwację zabytkowych rękopisów, o bibliotekach ordynacji Ossolińskich 
i Krasińskich, Czartoryskich, Raczyńskich, Bibliotece Miejskiej w Bydgoszczy, 
Książnicy Miejskiej i Archiwum Miejskim w Toruniu, Bibliotece Polskiej w Paryżu. 
Z książnic zagranicznych przedstawiono biblioteki w Ameryce, w Chinach, w Paryżu, 
British Museum w Londynie, Bibliotekę Watykańską w Rzymie oraz Bibliotekę Lenina 
w Moskwie. Tematykę dziejów bibliotek reprezentowały artykuły o bibliotece Napoleona, 
o licytacji biblioteki carów rosyjskich oraz o bibliotekach w starożytności. 

„Polska Gazeta Introligatorska” lansowała bliskie związki introligatorstwa 
z bibliofilstwem. Generalnie wiele materiałów miało charakter bibliofilski, a redakcja 
liczyła na kolportowanie części nakładu w środowisku miłośników książki. Pisano 
o relacji introligatorstwo – bibliofilstwo, o tym że oprawa jest wyrazem szacunku dla 
książki, o dekoracyjnej roli książek posiadających piękne oprawy. Wśród zasad, których 
winni trzymać się introligatorzy oprawiając książki bibliofilskie znalazły się: ustalanie 
rodzaju i wyglądu oprawy wraz z właścicielem książki, respektowanie indywidualnych 
wskazówek, nieobcinanie marginesów, dodawanie wolnych kart na końcu bloku na 
notatki, pozostawianie broszurowych okładek wydawniczych, dodawanie oryginalnym 
rycinom bibułkowej osłony, ozdabianie tylnej okładki na równi z przednią, sygnowanie 
opraw artystycznych. Pisano o specyficznych rodzajach opraw bibliofilskich: książce 
interfoliowanej (z czystym papierem na notatki wszytym pomiędzy karty) lub też 
książce „faszerowanej” (oprawie książki wraz z materiałami związanymi z nią 
tematycznie a pochodzącymi z innych źródeł – tzw. model Jamesa Grangera). Pisano 
o fundamentalnym dziele Ryszarda de Bury Philobiblion, o ofercie niemieckich 
antykwariatów, o ekslibrisach i superekslibrisach, o tragediach spotykających książki 
i biblioteki w czasach wojen i kryzysów. Zwracano uwagę na rolę ruchu bibliofilskiego 
w propagowaniu pięknej oprawy i w tworzeniu popytu na nią. Nakłaniano także 
introligatorów do czytelnictwa i posiadania książek, zwłaszcza w sytuacji wielkich 
wyprzedaży mających miejsce w dobie kryzysu. Przedstawiono introligatorów, 
którzy byli zarazem bibliofilami. Autorami tekstów o tematyce bibliofilskiej byli: Jan 
Kuglin, Saturnin Mravincsics – prezes Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Poznaniu, 
Aleksander Semkowicz – lwowski introligator a zarazem bibliofil, Tadeusz Pietrykowski 
– sekretarz Towarzystwa Bibliofilów im. Lelewela w Toruniu, oraz tarnowski bibliofil 
Feliks Czerski, członek Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie. Szczególnym 
głosem w tej debacie była gawęda A. Semkowicza Oprawa książek – tekst kierowany do 
bibliofilów67, uświadamiający im, czego mogą i powinni żądać od introligatorów, a co 
jest błędem, niestosownością i szkodzi książce.

W roku 1929 bibliofile i bibliotekarze urządzili w Poznaniu zjazd, łącząc go 
z odbywającą się Powszechną Wystawą Krajową. W PGI zamieszczono program tego 
zjazdu, a później szczegółowo omówiono przebieg poszczególnych wydarzeń. W dziale 
reklam pojawiały się inseraty wielu bibliofilskich edycji: wydawanej przez Jana Kuglina 

67 Pierwodruk na łamach bibliofilskiego „Silva Rerum” 1925, nr 6, s. 84-90.
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bibliofilskiej serii „Biblioteka Studwudziestu”, publikacji Towarzystwa Bibliofilów 
Polskich w Poznaniu, książek: Piękna książka B. Lenarta, Jana Bukowskiego prac 
graficznych Przecława Smolika, Dziesięciu ballad o powsinogach beskidzkich Emila 
Zegadłowicza, a wreszcie publikacji bibliofilskich wydanych nakładem samej „Gazety”.

Na łamach „Polskiej Gazety Introligatorskiej” ukazywało się także nieco materiałów 
nie związanych z introligatorstwem. Poświęcone były one sprawom rzemiosła w kraju 
i za granicą, reklamie, opakowaniom, afiszom, przemysłowi papierniczemu. Efektem 
współpracy z krytykiem i historykiem sztuki Hilarym Majkowskim był szereg artykułów 
z zakresu sztuk plastycznych. Pisał on o twórczości Stanisława Wyspiańskiego, 
Leona Wyczółkowskiego, Artura Szyka, Jana Wronieckiego, Mariana Ziółkowskiego, 
Władysława Simona, Stanisława Raczyńskiego, Władysława Skoczylasa oraz poety 
Romana Wilkanowicza. Z kolei Władysław Grabowski przypomniał postać Adriana 
Baranieckiego – twórcy Muzeum Techniczno-Przyrodniczego w Krakowie. Ukazał się 
skrót książki Przecława Smolika o zdobnictwie książki Wyspiańskiego.

„Gazeta” starała się dostarczać swym czytelnikom nieco rozrywki. Ostatnie strony 
pisma zapełniały różne dykteryjki ze świata książki i bibliotek, kurioza książkowe, 
ciekawostki historyczne wyjęte z dzieła Antoniego Soznańskiego Ciekawe szczegóły 
z literatury i bibliografii68, opowieści o dziwnych losach introligatorów (np. ucznia 
introligatorskiego, a później wybitnego fizyka Michaela Faraday’a), dziwne, zabawne 
fakty z dziedziny rzemiosła i przemysłu. Znajdujemy humorystyczne scenki odgrywające 
się w warsztacie introligatorskim oraz żartobliwe wierszyki nadsyłane przez czytelników, 
szczególnie przez nieznanego bliżej K. Drawde z Warszawy69, a wreszcie zadania logiczne. 
W „Gazecie” drukowano konkretne zapytania czytelników w nadziei, że inni introligatorzy 
będą potrafili na nie odpowiedzieć. W początkach istnienia redakcja podejmowała się 
nawet korespondencyjnego pośrednictwa w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania.

Wydawcy „Polskiej Gazety Introligatorskiej” podejmowali się także wydawania 
druków zwartych. Na początku istnienia periodyku zaistniał plan stworzenia „Zawodowej 
Biblioteki Introligatora”. O wydawnictwie poinformowano w drugim zeszycie pisma, 
początkowo miało się ono ukazywać w postaci 8-stronnicowych arkuszy, jako bezpłatny 
dodatek do Gazety. Książki w formacie 8° miały mieć odrębną paginację, być ilustrowane 
i zawierać od 80 do 100 stron. Tomiki miały być poświęcone poszczególnym czynnościom 
introligatorskim. Zaplanowano 6 tomików:
1.  Przygotowanie książki do oprawy.
2.  Różne rodzaje opraw i zdobienie okładzin.
3.  Złocenie tłoczone i wykończenie książki.
4.  Księgi handlowe. Oprawianie atlasów. Różne drobne prace introligatorskie.
5.  Artystyczna oprawa książki.
6.  Historia oprawy książki.

Od drugiego numeru zaczęto dołączać arkusze pierwszej książki opracowanej przez 
68 Kraków 1884.
69 Nieznany jest introligator o tym nazwisku, zaś opisane sytuacje każą domniemywać, że au-

tor był właścicielem zakładu. Może był to pseudonim.
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Ludwika Rządkowskiego oraz Ignacego Kozłowskiego. Ukazało się co najmniej 6 arkuszy 
obejmujących 40 stron70. Rozdział pierwszy zaczynał się od Prac przedwstępnych aż do 
szycia książki, ostatnia znana część to Obróbka bloku książkowego aż do ozdobienia 
brzegu. Niestety, w zeszycie 6 z roku 1929 ogłoszono o zaprzestaniu wydawania 
Biblioteczki, obiecując powrót do tego wydawnictwa w niesprecyzowanej bliżej 
przyszłości. Materiały, które już zostały przygotowane do kolejnych tomików, były 
z czasem publikowane na łamach czasopisma.

Do pomysłu o wydawnictwie książkowym powrócono w latach 1930-1933, wówczas 
jednak wydawano książeczki o charakterze bibliofilskim. Wybrane teksty, opublikowane 
pierwotnie w PGI, drukowano z tego samego składu jako małe tomiki w formacie 8° 
o objętości kilkunastu kartek. Na ogół wersja książkowa posiadała bogatszy zestaw 
ilustracji od artykułu prasowego. Tomiki zaopatrzone w ładne okładki, odbite na 
wysokogatunkowym papierze stanowiły rzeczywiście miły drobiazg bibliofilski. 
Drukowano je w nakładzie 125 egzemplarzy, czasem dodatkowo odbito kilka egzemplarzy 
specjalnych na papierze czerpanym. W serii ukazało się 6 tomików:
1.  Feliks Czerski, O glossach i glossowaniu.
2.  ks. Edmund Majkowski, Oprawy sakwowe.
3.  Hilary Majkowski, Słów kilka o grafice Mariana Ziółkowskiego.
4.  Hilary Majkowski, Wyczółkowski 1852-1932.
5.  Hilary Majkowski, Dzieła malarskie Wyspiańskiego w zbiorach poznańskich.
6.  Hilary Majkowski, Władysław Simon.

Ostatnie wydawnicze poczynania redaktorów miały charakter akcydensowy. 
W numerze sierpniowym z 1933 roku abonenci znaleźli w zeszytach wkładkę, będącą 
złożonym, podłużnym (metrowej długości) plakacikiem reklamowym z dowcipnym, 
bijącym w oczy napisem: „Oprawiam twoje książki zupełnie za darmo”. Między tymi 
słowami małym druczkiem dodano, że reklamujący się introligator jest gotów oprawić 
książki za niską cenę, a za darmo udziela rad, co do rodzaju oprawy71. Dodatkowe 
egzemplarze plakatu można było kupić w cenie 1 zł. Dwa miesiące później redaktorzy 
wydali reklamówkę w formie pocztówki. Reklamowy slogan: „Najtrwalsza, najpiękniejsza 
to oprawa ręczna” wkomponowano w rysunek przedstawiający szywnicę introligatorską 
i dwa ozdobnie oprawione tomy. Litograficzną pocztówkę narysował Alojzy Krakowski, 
grafik, nauczyciel poznańskiej Szkoły Zdobniczej. Redakcja oferowała sprzedaż 
w pakietach po 100 egzemplarzy za 7,50 zł, oferując w tej cenie wydrukowanie na 
odwrocie nazwy firmy zamawiającego.

70 Arkusze na skutek niedokończenia i niezebrania w całość wydawnictwa zachowały się 
w znikomej liczbie egzemplarzy. Informacje o nich uzyskano od L. Rosadzińskiego. 

71 Reprodukcja w: L. Rosadziński, op. cit., s. 55.
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5. Pocztówka autorstwa Alojzego Krakowskiego

Można by zastanawiać się, jaką rolę odegrała „Polska Gazeta Introligatorska” w ży-
ciu polskiego środowiska zawodowego. Redaktorzy nie mieli wygórowanych ambicji, 
chcieli wydawać organ zawodowy, płaszczyznę wymiany informacji. Z tego punktu wi-
dzenia można by ten periodyk porównać do przytoczonych na początku rozważań cza-
sopism wydawanych przez niemieckie organizacje zawodowe „Allgemeiner Anzeiger 
für Buchbindereien”, „Illustrierte Zeitung für Buchbinderei und Cartonnagenfabrikation” 
czy „Berliner Buchbinder-Zeitung”. W porównaniu z nimi PGI ma znacznie większą 
objętość, jest bogatsza zarówno w artykuły poświęcone samemu introligatorstwu, jak też 
sztuce książki, czy ogólniej – sztukom graficznym. „Gazeta” umożliwiała poznanie prac 
artystycznych najlepszych mistrzów i porównanie z nimi własnych osiągnięć. Podawała 
wzorce do naśladowania. Pozwalała poznać siłę swojej społeczności, jej liczebność, po-
znać dokonania czołowych przedstawicieli zawodu. Wprowadzała społeczność polskich 
fachowców w wielki świat, dawała poczucie łączności i wspólnoty z introligatorami in-
nych krajów. Kompetentnie informowała o kwestiach prawnych, była poradnikiem, a na 
skutek interakcji72 była pismem żywym, podejmującym tematy, które rzeczywiście nur-
towały odbiorców.

Największą ułomnością „Gazety” jest to, że była redagowana chaotycznie, wydawcy 
nie mieli chyba daleko zakrojonego planu, a po prostu zapełniali zeszyty takim materia-
łem, jaki udało się na bieżąco pozyskać. Zarówno zawartość jak i układ są niemetodycz-
ne, brak głębszej myśli przewodniej w porządkowaniu materiału, działach pisma, konse-

72 Rubryka zapytań i odpowiedzi, które czasem formułowała redakcja, a czasem inni czytel-
nicy.
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kwencji w cyklach tematycznych, dopełnienia poszczególnych zagadnień. Nierówny jest 
poziom tekstów, obok artykułów kompetentnych i wyczerpujących masa materiałów ma 
nikłą wartość, to po prostu slogany, agitacja, oczywistości. Wynika stąd duża trudność 
w użytkowaniu pisma, trudność w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów, a nawet do-
brze zapowiadający się artykuł może okazać się tekstem o znikomej wartości. 

Warto zastanowić się nad kwestią, w jakiej mierze „Gazeta” spełniła pokładane w niej 
oczekiwania. Podawała ona przede wszystkim wiele praktycznych wskazówek facho-
wych, których bardzo potrzebowali polscy introligatorzy. Na pewno jednak nie znaleźli 
odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania, a na niektóre przyszło im bardzo długo 
czekać. Pewną odpowiedzią na pytania o źródło zaopatrzenia w różne materiały były re-
klamy, jednak powtarzały się one, tworząc w sumie niezbyt szerokie spektrum oferentów. 

„Gazeta” starała się zamieszczać maksymalnie dużo artykułów technologicznych, 
które miały za zadanie tymczasowo zastąpić brak polskich podręczników zawodowych. 
I to spotkało się z krytyką, iż są to rzeczy powszechnie znane i nie ma potrzeby o nich 
pisać. Pojawił się także głos biegunowo odmienny, stwierdzający że materiał zawarty 
w czasopiśmie jest zbyt górnolotny, idealistyczny, że nie przystaje do realiów, w których 
ciśnięci kryzysem i niewykształceni rzemieślnicy muszą zmagać się o byt73. Redakcja 
odpierała ten zarzut stwierdzeniem, że nie może propagować złych materiałów, 
oszczędnościowych ale złych technologii oraz nieetycznych zachowań. Wydaje się 
jednak, że ten głos, wyrażony przez introligatora Józefa Homeckiego z Nowego Sącza 
najlepiej odzwierciedla odczucia, z jakimi spotykała się gazeta. Przeważająca liczba 
rzemieślników introligatorów nie była przygotowana do odbioru analiz wysokiej kultury 
książkowej i międzynarodowych wystaw, nie była zainteresowana zapełniającymi 
numery artykułami z zakresu sztuk plastycznych i dlatego zarzucała lekturę periodyku 
i przestawała się z nim identyfikować. 

Bolączką „Gazety” był brak osadzenia w szerszym, ogólnokrajowym środowisku 
zawodowym, wydawcy mieli jedynie poparcie środowiska lokalnego, poznańskiego. 
Tu mogli liczyć na wsparcie finansowe, na nadsyłanie artykułów, doniesień, podejmo-
wanie szerszych akcji, dyskusje. W niewielkim stopniu odpowiedzieli przedstawiciele 
środowiska lwowskiego i warszawskiego, sporadycznie ktoś z Krakowa. Czytelnicy z in-
nych miast mogli odczuwać wyobcowanie, brak związków z własnym środowiskiem 
i własnymi problemami. Redakcja przerzucała winę za ten niedostatek na nikły odzew 
samych czytelników, tłumacząc się niskim budżetem niepozwalającym na podróże ani 
też na opłacanie regionalnych korespondentów. Jednocześnie w rubryce korespondencji 
z czytelnikami można zauważyć, że wiele nadsyłanych materiałów odrzucano, kwitując 
je niekiedy złośliwymi lub protekcjonalnymi uwagami. Ten brak taktu redaktora naczel-
nego i wydawcy zniechęcający potencjalnych autorów, mógł także wpłynąć na później-
szy brak współpracy ze strony środowiska i ostateczne niepowodzenie i upadek „Polskiej 
Gazety Introligatorskiej”.

Mimo że „Polska Gazeta Introligatorska” ukazywała się tylko przez kilka lat, to jej 
oddziaływanie było znacznie dłuższe, zarchiwizowane numery przez kolejne dziesięcio-

73 Głos czytelnika i odpowiedź redakcji, PGI 1933, nr 12, s. 178-179.
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lecia stanowiły bogate źródło informacji. Introligatorzy często oprawiali roczniki i za-
chowywali je w warsztatowej biblioteczce; oprawioną postać ma większość egzemplarzy 
pojawiających się na rynku antykwarskim. Zastanawiając się nad wartością „Polskiej 
Gazety Introligatorskiej” dla dzisiejszego czytelnika stwierdzić trzeba, że stanowi ona 
pierwszorzędne źródło do historii introligatorstwa polskiego tego okresu, a dla dziejów 
bibliofilstwa jest niebagatelnym źródłem posiłkowym. W pewnym stopniu może być też 
źródłem do poznania introligatorstwa obcego, a zwłaszcza do badań porównawczych: 
kontaktów międzynarodowych, znajomości i postrzegania zjawisk zagranicznych przez 
rzemieślników polskich. Jest „Gazeta” nieocenionym źródłem wiedzy technologicznej, 
choć większe znaczenie ma dla badaczy historii oprawy i książki, niż dla współczesnych 
rzemieślników, dla których wiedza ta jest anachroniczna. Lektura artykułów z zakresu 
dziejów książki i bibliotek wymaga ostrożności i weryfikacji, gdyż na tej płaszczyź-
nie redaktorzy zachowywali się trochę jak dziennikarze brukowca, preferując materiały 
atrakcyjne, zadziwiające, szokujące. Ocenę wartości merytorycznej opracowań z histo-
rii i krytyki sztuki pozostawić należy specjalistom, pamiętając, że PGI była pierwszym 
miejscem druku tych tekstów. „Polska Gazeta Introligatorska” niewątpliwie zawiera tre-
ści cenne dla dzisiejszych i przyszłych bibliologów i miłośników książki. Dostęp do niej 
ułatwi dokonana w roku 2012 digitalizacja i udostępnienie jej przez Kujawsko-Pomorską 
Bibliotekę Cyfrową. 
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”POLSKA GAZETA INTROLIGATORSKA”. 
THE HISTORY OF THE MAGAZINE AND ANALYSIS OF ITS CONTENTS

Keywords: book binding, specialist press, ”Polska Gazeta Introligatorska”

„Polska Gazeta Introligatorska”, published in 1928-1933, was up to the present day 
the only trade magazine intended for book-binders. It was a private entreprise owned by 
Ignacy Kozlowski, a book-binder from Poznan, associated with a well-known printer 
and bibliophile Jan Kuglin. The magazine published many articles containing valuable 
professional advice which was extremely precious as no professional coursebook existed 
at that time. At the first moment ”Polska Gazeta Introligatorska” gained a great interest 
of the book-binding milieu in the whole country, however it was not able to maintain the 
sales on a satisfying level, which, alongside with the financial problems due to recession, 
contributed to the magazine’s ruin. 
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„GAZETA OSTRZESZOWSKA” 
W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM

„Gazeta Ostrzeszowska” to jeden z lokalnych dzienników ukazujących się w Wiel-
kopolsce w czasach II Rzeczypospolitej. Kolejne numery gazety musiały odgrywać dla 
mieszkańców małego miasteczka, jakim był Ostrzeszów, ważną rolę informacyjną i opi-
niotwórczą. Dowodem na to jest stały rozwój pisma, zarówno pod względem objętości 
jak i wagi poruszanych problemów. Redakcja starała się sprostać przekonaniom więk-
szości mieszkańców i już od pierwszych numerów była orędownikiem sprawy polskiej. 
Było oczywiste, że wśród czytelników były osoby, które osobiście wzięły udział w po-
wstaniu wielkopolskim, lub miały w nim kogoś bliskiego. Duża popularność polskiego 
nurtu narodowego była widoczna w Ostrzeszowie już znacznie wcześniej i wiązano ją, 
jak zresztą w całym zaborze pruskim, z walką przeciw germanizacji. 

W Ostrzeszowie według spisu ludności z 1921 roku, mieszkali w większości Polacy 
(90%), Niemcy (8%) i przedstawiciele innych narodowości – głównie Żydzi. Miesz-
kańcy trudnili się rzemiosłem, posiadali małe gospodarstwa rolne. W okresie między-
wojennym na terenie miasta działały: trzy cegielnie, trzy tartaki, dwa młyny, fabryka 
mebli, fabryka wkrętek, mleczarnia i kopalnia kwarcytów. Jednak zakłady te nie dawały 
oczekiwanego zatrudnienia. W związku z tym sporym problemem mieszkańców było 
bezrobocie. Liczba ludności Ostrzeszowa wzrastała od 5400 mieszkańców w 1921 roku, 
do 5500 w 1927 roku. W 1931 roku w Ostrzeszowie mieszkało już 5901 osób, a w 1939 
roku – 64551. Ze względu na duże tarcia na tle narodowościowym i wzajemną niechęć 
z Polakami, z miasta wyjeżdżali Niemcy2. W Ostrzeszowie funkcjonowało gimnazjum 
miejskie, a później Gimnazjum Kolegium Salezjanów. Zakładano stowarzyszenia i orga-
nizacje branżowe3. Do 1932 roku Ostrzeszów był miastem powiatowym4. Jednak utra-
ta statusu miasta powiatowego na rzecz Kępna, spowodowała zahamowanie rozwoju 
Ostrzeszowa. 

„Gazetę Ostrzeszowską” wydawano dwa razy w tygodniu. Redaktorem naczelnym, 
a jednocześnie drukarzem i introligatorem był Marian Malinowski. Pierwszy numer uka-
zał się 1 kwietnia 1919 roku. Nakład pisma wynosił wtedy 3800 egzemplarzy, ale z cza-

1 Ostrzeszów w liczbach, „Gazeta Ostrzeszowska” (dalej GO), nr 18 z 4 III 1939 r., s. 4.
2 W. Golus, S. Nawrocki, Ostrzeszów. Przeszłość i teraźniejszość, Poznań 1969, s. 80-90; 

K. Pawlak, W odrodzonym Państwie Polskim. W: Dzieje Ostrzeszowa, red. S. Nawrocki, Kalisz 
1990, s. 193-209.

3 W. Golus, S. Nawrocki, op. cit., s. 83, 85-86.
4 Ibidem, s. 80, 83.
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sem ograniczano go do 1756 w 1922 roku, a od 1926 roku drukowano 1100 egzemplarzy. 
Do połowy 1921 roku gazeta była organem urzędowym powiatu ostrzeszowskiego5. Póź-
niej wydawano wraz z nią bezpłatny dodatek „Orędownik Ostrzeszowski. Organ urzę-
dowy powiatu ostrzeszowskiego”, za którego redakcję odpowiedzialne było Starostwo 
Powiatowe w Ostrzeszowie6. Od 1924 roku periodyk ukazywał się z podtytułem: „Urzę-
dowy organ Magistratu i Urzędu Policyjnego w Ostrzeszowie, z bezpłatnym dodatkiem 
Orędownik Ostrzeszowski”7, a w 1929 roku: „Gazeta Ostrzeszowska. Również urzędo-
wy organ Magistratu i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrzeszowie z dodatkiem 
bezpłatnym Orędownik Ostrzeszowski”8. Z czasem można było zauważyć coraz więcej 
związków pisma z ideologią chadecką, co mogło być wyrazem poglądów samego re-
daktora Malinowskiego, jak i popularnością tej opcji politycznej wśród ostrzeszowian9. 
Do 1931 roku gazeta miała objętość dwóch stron, później zwiększono ją do czterech10. 
Cena pisma zmieniała się ze względu na inflację polskiej marki; np. w dniu 19 marca 
1921 roku opublikowano ogłoszenie o następującej treści: „Z powodu szalonego podro-
żenia tak papieru, jak wszelkich materiałów drukarskich jesteśmy niestety zniewoleni od 
1-go kwietnia br. podnieść abonament Gazety Ostrzeszowskiej i to na mk. 30 kwartalnie, 
a 31,20 z odnoszeniem w dom przez listowego. Mając nadzieję, że Szan.[owni] Czy-
telnicy nasi rozumiejąc obecne trudne położenie, zaszczycą nas nadal swym zaufaniem 
zapisując na przyszły kwartał Gazetę Ostrzeszowską. Administracja”11.

Zachowane numery pisma pochodzą z lat 1921-1939. Na ich podstawie można scha-
rakteryzować problematykę, na której skupiała się uwaga redakcji. W roku 1921 domino-
wały tematy dotyczące plebiscytów – zwłaszcza na Górnym Śląsku, przebiegu trzeciego 
powstania śląskiego i stosunków polsko-niemieckich w kontekście sytuacji na Śląsku12. 

5 Zob. GO, nr 20 z 9 III 1921 r.; GO, nr 54 z 29 VI 1921 r.; GO, nr 55 z 2 VII 1921 r.
6 Zob. „Orędownik Ostrzeszowski. Organ urzędowy powiatu ostrzeszowskiego. Bezpłatny 

dodatek do GO, nr 23 z 15 X 1921 r.
7 Zob. GO, nr 1 z 2 I 1924 r.
8 Zob. GO, nr 102 z 21 XII 1929 r.
9 W. Golus, S. Nawrocki, op. cit., s. 87; K. Pawlak, op. cit., s. 203-204.
10 Do Szanownych Czytelników, GO, nr 22 z 18 III 1931 r. Był to pierwszy numer czterostro-

nicowy.
11 Ogłoszenie, GO, nr 23 z 19 III 1921 r., s. 1.
12 Górnoślązacy – Polacy!, GO, nr 20 z 9 III 1921 r., s. 1; Odjazd plebiscytowców, GO, nr 21 

z 12 III 1921 r., s. 1; Powstanie na G. Śląsku. Korfanty dyktatorem, GO, nr 36 z 4 V 1921 r., s. 2; 
Rozwój powstania, GO, nr 37 z 7 V 1921 r., s. 1; Sprawa Śląska. Jeden z przełomowych dni w jej 
rozwoju! GO, nr 38 z 11 V 1921 r., s. 1; Czy Niemcy wyślą Reichswehrę na Śląsk?, GO, nr 38 
z 11 V 1921 r., s. 1; Pod Bytomiem posterunki polskie, w Bytomiu francuskie, GO, nr 38 z 11 V 
1921 r., s. 1; Wywiad z p. Korfantym, GO, nr 39 z 14 V 1921 r., s. 1; Manifestacja Śląska, GO, 
nr 39 z 14 V 1921 r., s. 1; Konferencja ambasadorów potępiła powstanie na G. Śląsku, GO, nr 39 
z 14 V 1921 r., s. 2; Korfanty nie żartuje, GO, nr 39 z 14 V 1921 r., s. 2, Sprawa Śląska, GO, 
nr 40 z 18 V 1921 r., s. 1; Odezwa Korfantego. Wykazuje perfidię Niemców, którzy odmawiają 
przysłania pieniędzy na wypłaty. Zapowiada wydanie śląskich pieniędzy, GO, nr 40 z 18 V 1921 r., 
s. 1; Na Śląsku gore!, GO, nr 41 z 21 V 1921 r., s. 1; Walki na Śląsku. Niemiecka ofensywa, GO, 
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Już na pierwszej stronie, zaraz pod tytułem gazety, w tzw. „Dziale nieurzędowym” po-
jawiały się hasła o wydźwięku patriotycznym, np.: „Pamiętaj o Górnym Śląsku!”13. 
Redakcja dwustronicowego w tym czasie pisma na stronie tytułowej umieszczała arty-
kuły o charakterze politycznym, w „Dziale urzędowym”: wybrane rozporządzenia rzą-
du, ogłoszenia starosty ostrzeszowskiego, np. „Dotyczy godzin biurowych Starostwa”, 
„Dotyczy objęcia Komisariatu ostrzeszowskiego”, „Zebranie kontrolne byłych oficerów 
narodowości polsk.[iej]”, „W sprawie osad żołnierskich”, „Rozporządzenie weterynaryj-
no-policyjne”14. Ponadto publikowano okólniki i obwieszczenia o znaczeniu typowo lo-
kalnym, jak np. „Wśród koni obywatela Szczepana Ruszyńskiego w Grabowie wybuchły 
parchy. Grabów, 3.3.1921. Urząd policyjny Białasik”15. W dolnej części strony zamiesz-
czano rubrykę: „Wspomnienia o mieście Ostrzeszowie bliższej jego i dalszej okolicy”16, 
czy też później wspomnienia Tadeusza Zagórskiego z pobytu w bolszewickim więzieniu 
Sześć tygodni w Czrezwyczajce17. W 1922 roku drukowano w odcinkach utwór Pawła 
Ważyńskiego Sen urzędnika państwowego, do którego dodawano informację „Humor 
i satyra”18, a w 1923 roku Za chlebem Henryka Sienkiewicza19 i Brody krzyżackie Karola 
Szajnochy20. Cykle te kontynuowano aż do lat trzydziestych.

Na drugiej stronie gazety znajdowały się stałe rubryki: „Wiadomości potoczne” – do-
tyczyły wydarzeń lokalnych, „Ruch w towarzystwach” – informacje o spotkaniach sto-
warzyszeń i partii. Na ostatniej stronie publikowano także reklamy. Układ ten czasem 
zmieniano. Działo się tak kiedy „Dział urzędowy” zajmował większą część pierwszej 
strony i artykuły o charakterze politycznym trzeba było przenieść na stronę drugą. Wśród 
reklam znajdujemy cenne informacje na temat działalności gospodarczej (reklamy skle-
nr 43 z 28 V 1921 r., s. 1; Polacy. Niemcy napadli na Górny Śląsk, GO, nr 44 z 1 VI 1921 r., s. 1; 
Położenie na Górnym Śląsku, GO, nr 45 z 4 VI 1921 r., s. 1; Plan demobilizacji na G. Śląsku, 
GO, nr 53 z 2 VII 1921 r., s. 1; Z Górnego Śląska, GO, nr 56 z 13 VII 1921 r., s. 1; Odezwa Nacz. 
Rady Ludowej G. Śląska, GO, nr 63 z 6 VIII 1921 r., s. 1; Na Śląsku gore! [Odezwa Powiatowego 
Komitetu Obrony Śląska w Ostrzeszowie z 15 V 1921 r.,], GO, nr 41 z 21 V 1921 r., s. 1; Głos 
Powstańców Górno-Śląskich do sumienia naszego!, GO, nr 49 z 18 VI 1921 r., s. 1; Nowe pomysły 
w sprawie G. Śląska. Rozpatrywanie w dniu 3.9. Dwa nowe pomysły. Mania plebiscytowa. Projekt 
autonomii. Akcja angielsko-niemiecka, GO, nr 79 z 1 X 1921 r., s. 1; Granice, GO, nr 84 z 19 
X 1921 r., s. 1; Rozgraniczanie G. Śląska, GO, nr 84 z 19 X 1921 r., s. 1; Przeciwko niekorzystnej 
granicy, GO, nr 85 z 22 X 1921 r., s. 1; Co nam przyznano?, GO, nr 86 z 26 X 1921 r., s. 1; Decy-
zja śląska, GO, nr 87 z 29 X 1921 r., s. 1; Ogłoszenie Powiatowego Komitetu Obrony Śląska, GO, 
nr 87 z 29 X 1921 r., s. 1.

13 Chociażby: Pamiętaj o Górnym Śląsku!, GO, nr 20 z 9 III 1921 r., s. 1.
14 Dział urzędowy, GO, nr 30 z 13 IV 1921 r., s. 1.
15 Obwieszczenie, GO, nr 20 z 9 III 1921 r., s. 1.
16 X. M. P., Wspomnienia o mieście Ostrzeszowie bliższej jego i dalszej okolicy, GO, nr 20 

z 9 III 1921 r., s. 1 [i inne numery].
17 T. Zagórski, Sześć tygodni w Czrezwyczajce, GO, nr 74 z 14 IX 1921 r., s. 1 [i inne numery].
18 P. Ważyński, Sen urzędnika państwowego, GO, nr 67 z 26 VIII 1922 r., s. 1 [i następne 

numery].
19 H. Sienkiewicz, Za chlebem, GO, nr  43 z 16 VI 1923 r., s. 1 [i inne numery].
20 K. Szanocha, Brody krzyżackie, GO, nr  92 z 17 XI 1923 r., s. 1 [i inne numery].
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pów, np.: „Niniejszym dajemy do wiadomości, iż z dniem 15-go września br. otwieramy 
przy ul. Krakowskiej nr domu 124. (w Hotelu Polskim) skład bławatów pod firmą BA-
ZAR. Z poważaniem Jurkiewicz & Wodniakowski, Ostrzeszów”21), działalności Banku 
Ludowego w Grabowie22, czy też obyczajowości (np.: „Syn mój, Leon Błoch z Potaśni 
opuścił dom przed trzema tygodniami. Ostrzegam żeby jemu nic nie pożyczać, ani od 
niego odkupować gdyż za ew. szkody przez niego wyrządzone nie odpowiadam. Woj-
ciech Błoch”23, czy też: „Obelgę rzuconą na Antoniego Kończaka z Bukownicy niniej-
szym odwołuję. A. Kozłowski”24). Dosyć często publikowano zamawiane przez czytelni-
ków ogłoszenia żałobne, a także informacje o licytacjach komorniczych.

W drugiej połowie 1921 roku układ rubryk uległ zmianie. Było to związane z przenie-
sieniem większości ogłoszeń urzędowych do „Orędownika”. Na pierwszej stronie „Ga-
zety Ostrzeszowskiej” zaczęły dominować wiadomości polityczne, które podzielono na 
dwie części: „Polska i jej sprawy” oraz „Z różnych stron”, czyli wiadomości zagraniczne. 
Nadal funkcjonowała rubryka „Wiadomości potoczne”, która oprócz tematów lokalnych 
informowała o zebraniach stowarzyszeń działających na terenie Ostrzeszowa. 

W 1922 roku bardzo wyraźnie wspierano organizację Targów Poznańskich, za-
mieszczając w kolejnych numerach na pierwszej stronie, wydrukowane wielką czcion-
ką ogłoszenie: „Każdy kupiec winien być na Targu Poznańskim 19-22 marca 1922”. 
Na początku tego roku sprawy Górnego Śląska powoli traciły na aktualności i redakcja 
interesowała się takimi wydarzeniami jak na przykład oficjalne włączenie Wilna do Pol-
ski25. Do tematów śląskich powrócono przy okazji włączenia części tych terytoriów do 
Rzeczypospolitej26 i wyborów do Sejmu Śląskiego27. Później sporo miejsca poświęcono 
takim wydarzeniom jak budowa portu w Gdyni28, wybory do Sejmu i Senatu RP29, przy 
czym wyraźnie wspierano i publikowano odezwy Chrześcijańskiego Związku Jedności 

21 Ogłoszenia prasowe, GO, nr 73 z 10 IX 1921 r., s. 2.
22 Tamże.
23 Tamże.
24 Ogłoszenia prasowe, GO, nr 102 z 24 XII 1921 r., s. 2.
25 Dzień Wilna, GO, nr 17 z 4 III 1922 r., s. 1.
26 Przed objęciem G. Śląska, GO, nr 38 z 17 V 1922 r., s. 1; Objęcie Górnego Śląska, GO, 

nr 41 z 27 V 1922 r., s. 1; Obejmowanie Śląska nastąpi dopiero 15 czerwca. Przedwczesne przy-
gotowania. Ciągłe napady na Polaków, GO, nr 42 z 31 V 1922 r., s. 1; 

27 Podział mandatów w Sejmie śląskim, GO, nr 77 z 30 IX 1922 r., s. 1; Urzędowy wynik 
wyborów na G. Śląsku, GO, nr 78 z 4 X 1922 r., s. 1; Zwołanie Sejmu śląskiego, GO, nr 78 
z 4 X 1922 r., s. 1; Przed otwarciem Sejmu śląskiego, GO, nr 80 z 11 X 1922 r., s. 1; Z Sejmu ślą-
skiego, GO, nr 81 z 14 X 1922 r., s. 1; Ostateczne uregulowanie granicy na G. Śląsku, GO, nr 17 
z 28 II 1923 r., s. 1; Ostatnie ustalenie granicy na Górnym Śląsku, GO, nr 36 z 5 V 1923 r., s. 1; 
Przyjęcie gen. Le Ronda na G. Śląsku, GO, nr 51 z 18 IV 1923 r., s. 1; Rocznica przejęcia Górnego 
Śląska, GO, nr 39 z 16 V 1923 r., s. 1.

28 Chociażby: Budowa portu w Gdyni, GO, nr 70 z 6 IX 1922 r., s. 1; Kolejarze warszawscy 
na Śląsku, GO, nr 42 z 31 V 1921 r., s. 1; Wyzwolenie Śląska. Apel do społeczeństwa, GO, nr 48 
z 21 VI 1922 r., s. 1; Ostatni akt komedii Śląsko-pruskiej, GO, nr 67 z 26 VII 1922 r., s. 1.

29 Wyborcy!, GO, nr  78 z 4 X 1922 r., s. 1.
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Narodowej30. W kolejnych numerach gazety redakcja wydrukowała też wyniki głoso-
wania w powiecie ostrzeszowskim. W grudniu ostro potępiono zabójstwo prezydenta 
Gabriela Narutowicza31.

W kolejnych dwóch latach wśród najważniejszych wydarzeń, o których pisano w „Ga-
zecie Ostrzeszowskiej” była czerwcowa uroczystość położenia kamienia węgielnego pod 
Pomnik Poległych Bohaterów z roku 1918/1919 i z tej okazji przyjazd do miasta generała 
Józefa Hallera32. Bacznie przyglądano się stosunkom polsko-niemieckim33, a także funk-
cjonowaniu przemysłu na Śląsku34.

Od stycznia 1925 roku redakcja wyraźnie ograniczyła tematykę polityczną i obok 
dotychczasowych rubryk na pierwszej stronie wprowadziła „Rozmaitości”. Publikowano 
tu teksty o mniej ambitnym zacięciu, ale – jak prawdopodobnie zakładano – zyskujące 
zainteresowanie przeciętnych czytelników. Wśród tytułów znajdujemy: U nas ciepło, 
w Ameryce mrozy35, Dramatyczna scena w cyrku36, Bohaterska walka artystki operowej 
z bandytami37, Jaka jest wartość wszystkich diamentów na świecie38, a w odcinkach za-
częto drukować powieść Marii Rodziewiczównej Straszny Dziadunio39. Próby te jednak 
okazały się chybione i w kolejnych miesiącach zrezygnowano z działu „Rozmaitości”. 
Druk powieści oczywiście kontynuowano, by później rozpocząć publikację kolejnych 
tytułów tejże autorki – m.in. Rupiecie i Lamus. 25 marca tego roku na pierwszej stronie 
informowano o napadzie na Bank Ludowy w Ostrzeszowie, jak pisano zuchwałego czy-
nu dokonali „międzynarodowi kasiarze”. Bandytów pojmano i odesłano do Ostrowa40. 

30 Odezwa listy 8., GO, nr  82 z 18 X 1922 r., s. 1; Inwalidzi za ósemką!, GO, nr 86 z 1 XI 
1922 r., s. 1.

31 Zamordowanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ś. p. Gabriela Narutowicza. Zbrod-
nia, GO, nr 100 z 20 XII 1922 r., s. 1.

32 Oddajmy hołd Naszym Poległym!, GO, nr 54 z 7 VII 1923 r., s. 1.
33 Praca nad odniemczeniem Katowic, GO, nr 36 z 5 V 1923 r., s. 1; Barbarzyńskie szykany 

niemieckie, GO, nr 43 z 30 V 1923 r., s. 1; Stinnes kupuje polski Śląsk, GO, nr 43 z 30 V 1923 r., 
s. 1; Antypolska kampania na Śląsku, GO, nr 18 z 1 III 1924 r., s. 1; Wobec gwałtów niemieckich, 
GO, nr 21 z 12 III 1924 r., s. 1; 

34 Strajk na Górnym Śląsku, GO, nr 62 z 2 VIII 1924 r., s. 1; O czas pracy, GO, nr 65 
z 13 VIII 1924 r., s. 1; Obywatelska postawa górników śląskich, GO, nr 67 z 20 VIII 1924 r., s. 1; 
Antypaństwowa polityka baronów kopalniowych, GO, nr 68 z 23 VIII 1924 r., s. 1; Po strajku na 
Górnym Śląsku, GO, nr 68 z 23 VIII 1924 r., s. 1; Koniec strejku śląskiego, GO, nr 71 z 3 IX 1924 r., 
s. 1; Koniec strejku śląskiego, GO, nr 72 z 6 IX 1924 r., s. 1; Z przemysłu górniczego, GO, nr 72 
z 6 IX 1924 r., s. 1; Podwyżki płac górniczych, GO, nr 96 z 29 XI 1924 r., s. 1; Nadużycia podat-
kowe na G. Śląsku, GO, nr 68 z 23 VIII 1924 r., s. 1; Wynik śledztwa w zakładach niemieckich na 
Śląsku, GO, nr 71 z 3 IX 1924 r., s. 1; O niemieckie oszustwa na Górnym Śląsku, GO, nr 74 z 13 IX 
1924 r., s. 1; Echa nadużyć w zakładach niemieckich, GO, nr 76 z 20 IX 1924 r., s. 1.

35 U nas ciepło, w Ameryce mrozy, GO, nr 7 z 24 I 1925 r., s. 1.
36 Dramatyczna scena w cyrku, GO, nr 7 z 24 I 1925 r., s. 1.
37 Bohaterska walka artystki operowej z bandytami, GO, nr 7 z 24 I 1925 r., s. 1.
38 Jaka jest wartość wszystkich diamentów na świecie, GO, nr 7 z 24 I 1925 r., s. 1.
39 M. Rodziewiczówna, Straszny Dziadunio, GO, nr 7 z 24 I 1925 r., s. 1.
40  Rabusie w banku, GO, nr 24 z 25 III 1925 r., s. 1.
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„Gazeta Ostrzeszowska” bardzo mocno wspierała działalność Związku Obrony Kresów 
Zachodnich, poświęcając wiele miejsca na ogłoszenia i odezwy wzywające do poparcia 
tej organizacji41. 

W kolejnym roku na pierwszej stronie redakcja połączyła dwie polityczne rubryki 
w jedną, nazywając ją „Wiadomości polityczne” i utworzyła nową „Różne wiadomo-
ści”, tematycznie nawiązując do istniejących już kiedyś „Rozmaitości”. W nowej ru-
bryce drukowano artykuły o charakterze obyczajowym i ciekawostki ze świata. Wśród 
tytułów znajdujemy: Fałszerze banknotów dwudziestozłotowych42, Ekscesy sylwestrowe 
w Poznaniu43, Powodzie w Anglii44, Zerwane mosty w Małopolsce Wschodniej45. Infor-
macje o spotkaniach partii, organizacji i stowarzyszeń podawano zwykle na drugiej stro-
nie, w rubryce o zmienionej nieco nazwie „Ruch Towarzystw”; np. 27 stycznia pisano, 
że „Walne zebranie PSL Piast odbędzie się w czwartek 28 bm., o godz. 11 na sali pana 
Hendrykowskiego w Ostrzeszowie, na które zaprasza Zarząd”46.

Redakcja komentowała ważne wydarzenia polityczne. 22 maja 1926 roku w artykule 
pt. Spójrzmy prawdzie w oczy, odnoszącym się do przewrotu majowego, czytamy m.in.:

Liczymy się z istotną dynamiką politycznych nastrojów i programów. Te nie zmieniły 
się po wypadkach ostatnich ani o jotę i nie zmienią. Przeciwnie – Sejm jest dziś pobo-
jowiskiem, nad którym szloch hymn Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej w no-
wej straszliwej wersji. Że tak jest potwierdza to rzeczywistość polityczna. […] Piłsudski 
ogłosił krucjatę przeciw korupcji, przeciw sobkowstwu politycznemu, przeciw niemoral-
ności publicznej. Stało się to, czego się najmniej spodziewał: ideały zostały w jego duszy 
– na zewnątrz pozostał efekt wybuchu materialnego – trzydniowej bitwy. […]

Jeżeli przed tragicznymi wypadkami w dniach 13-15 maja walki partyjne miały tem-
peraturę wrzenia – dziś są to już naprawdę gazy wybuchowe. Lada wypadek może do 
nich lont przyłożyć i rozsadzić fundamenty Rzeczyplitej. Czy do takiego wyniku zmie-
rzał Piłsudski? Nie! Czy łaknął rozpętania jeszcze większych walk partyjnych? Nie!

Naokoło słyszy się szept: dyktatura jako jedyny ekwiwalent polityczny dokonanego 
przewrotu! Jako jedyny lek na rany otwarte życia publicznego.

Dyktatura była dobrą we Włoszech, bo miała cel praktyczny przed sobą, walkę z ko-
munistyczną dżumą, która wiodła kraj do ruiny i zniszczenia na wzór Rosji. Taki był jej 
punkt wyjścia i przyczyna jej powodzenia.

Dyktatura w Polsce Piłsudskiego miałaby na celu albo naprawę uprawę najwyższych 
cnót obywatelskich a w tym wypadku byłaby po prostu dziwaczną tresurą obywateli za 
pomocą praw wyjątkowych, bez żadnego skutku realnego, bo zagadnienie samo mo-
głoby być tylko programem wychowania publicznego na wiek cały obliczanym – albo 
dyktatura ta poszłaby w służbę programów socjalnych Wyzwolenia i PPS poza ramami 

41 Choćby w numerze z 13 IV 1925 r.
42 Fałszerze banknotów dwudziestozłotowych, GO, nr 2 z 6 I 1926 r., s. 1.
43 Ekscesy sylwestrowe w Poznaniu, GO, nr 2 z 6 I 1926 r., s. 1.
44 Powodzie w Anglii, GO, nr 2 z 6 I 1926 r., s. 1.
45 Zerwane mosty w Małopolsce Wschodniej, GO, nr 2 z 6 I 1926 r., s. 1.
46 Ruch Towarzystw, GO, nr 8 z 27 I 1926 r., s. 1.
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konstytucji, a wówczas byłaby gwałtem jednej partii nad drugimi, jej zaś faktyczny wy-
nik równałby się rozszerzonej do potworności wojnie domowej na wszystkich polach i na 
wszystkich płaszczyznach”47.

Jeszcze w tym samym roku na pierwszej stronie „Gazety Ostrzeszowskiej” pojawiła 
się rubryka „Dział urzędowy”, w którym publikowano ogłoszenia policyjne, burmistrza 
miasta i starosty powiatowego. W 1927 roku już wyraźnie widać odejście redakcji od 
szerokiego komentowania wydarzeń na polskiej scenie politycznej. Wiadomości poli-
tyczne w dużej mierze dotyczyły problematyki z zakresu polityki zagranicznej. Wiado-
mości potoczne, dotyczące Ostrzeszowa i okolic drukowano na pierwszej stronie, jeśli 
zostało miejsce, lub na stronie drugiej. Nie rezygnowano z rubryki „Ruch Towarzystw”, 
która choć niewielka i umieszczona tuż nad reklamami ze strony drugiej, musiała być 
często czytywana. 

Z kolei od początku 1929 roku rubryce „Wiadomości polityczne” zmieniono nazwę 
na „Krótkie wiadomości polityczne”48. Na pierwszej stronie zaczęto też drukować „Wia-
domości ogólne” z Ostrzeszowa i okolic (zwykle umieszczano to na drugiej stronie pi-
sma). Rubryka „Różne Wiadomości” pozostała bez zmian. 

W 1931 roku zwiększono objętość gazety do czterech stron. W numerze z 18 marca 
zwrócono się do czytelników:

Stosownie do życzeń nieomal wszystkich naszych Czytelników rozpoczynamy wyda-
wać Gazetę Ostrzeszowską w podwójnej objętości, mianowicie 4 stronną. Umożliwi to nam 
nie tylko rozszerzyć niektóre działy, lecz i tworzyć nowe, interesujące ogół. Równocześnie 
przez zawarcie umowy z agencjami telegraficznymi oraz stopniowe zorganizowanie wła-
snej okolicznej służby korespondencyjnej, będziemy mogli szybko podawać wiadomości 
krajowe, zagraniczne, oraz potoczne. Wobec większych wydatków jednak zmuszeni jeste-
śmy podnieść prenumeratę tak, że od 1 kwietnia br. Prenumerata Gazety Ostrzeszowskiej 
wraz z urzędowym dodatkiem Orędownik Powiatowy wynosić będzie […] miesięcznie 
80 gr, kwartalnie 2,40 zł, z noszeniem w dom przez posłańca […] 90 gr, kwartalnie 2,70 zł. 
Pocztą z noszeniem w dom przez listowego […] 93 gr, kwartalnie 2,7949.

W związku ze zwiększeniem objętości, zmienił się układ tradycyjnych rubryk. Od nu-
meru z 28 marca 1931 roku na pierwszej stronie widzimy „Dział urzędowy” i „Dział 
nieurzędowy”, w którym znalazły się doniesienia o charakterze gospodarczym i oby-
czajowym. Dział ten zajmował część pierwszej jak i drugiej strony. Na drugiej stronie 
umieszczono „Wiadomości krajowe” i „Wiadomości zagraniczne”. Na dole strony dru-
giej i trzeciej drukowano powieść w odcinkach. Trzecia strona to także dalsza część 
„Wiadomości zagranicznych” i „Wiadomości gospodarcze”. Przy części wiadomości 
podawano teraz skrót agencji prasowej, za pośrednictwem której uzyskano informację. 
Na ostatniej stronie podawano informacje lokalne i zamieszczano reklamy. 

W kolejnych miesiącach zrezygnowano jednak z tak drobiazgowego porządkowa-
nia doniesień prasowych. Na pierwszej stronie umieszczano „Dział urzędowy”, a obok 

47 Spójrzmy prawdzie w oczy, GO, nr 41 z 22 V 1926 r., s. 1.
48 Choćby: GO, nr 18 z 2 III 1929 r., s. 1.
49 Do Szanownych Czytelników, GO, nr 22 z 18 III 1931 r. 
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niego zdecydowanie większą czcionką tytuły poszczególnych artykułów o tematyce 
ogólnopolskiej i światowej, co pewnie miało zwrócić uwagę czytelników. Zrezygnowa-
no też z drukowania powieści w odcinkach. Informowano i komentowano wydarzenia 
na świecie w sposób podobny do dzienników ogólnopolskich. O lokalnym charakterze 
pisma świadczył tytuł, obwieszczenia urzędowe, reklamy i drukowane na ostatniej stro-
nie „Wiadomości ogólne”, mające poinformować o wydarzeniach z życia stowarzyszeń 
działających na terenie Ostrzeszowa. 

W 1937 roku „Gazeta Ostrzeszowska” ukazywała się już jako „Pismo Polsko-Ka-
tolickie dla Wszystkich Stanów z Bezpłatnym Dodatkiem «Tygodnik Parafialny»”50, 
a w 1939 roku jako „Pismo Polsko-Katolickie dla Wszystkich Stanów”51. Do szaty gra-
ficznej w tytule dziennika dodano herb miasta. 

W ostatnich latach ukazywania się pisma uważnie obserwowano gwałtownie zmie-
niającą sytuacją polityczną na świecie. Dużo uwagi poświęcano coraz gorszym stosun-
kom polsko-niemieckim, zwłaszcza w przededniu wojny52, szukano nadziei w sojuszu 

50 Zob. GO, nr 2 z 6 III 1937.
51 Zob. GO, nr 1 z 4 I 1939; GO, nr 69 z 30 VIII 1939.
52 Przymusowa likwidacja szkoły polskiej w Niemczech, GO, nr 1 z 4 I 1939 r., s. 1; Wojna jest 

nieunikniona – ludność Ameryki pragnie wystąpienia USA przeciw Niemcom, nr 1 z 4 I 1939 r. s. 2; 
Berlin zadowolony z przebiegu rozmowy min. Becka z kanclerzem Hitlerem, GO, nr 3 z 11.I 1939 r., 
s. 1; Znów wydalenie Polaka z III Rzeszy, GO, nr 7 z 25 I 1939 r., s. 1; Min. Ribbentrop opuścił 
Warszawę. Umowa polsko-niemiecka wytrzymuje próbę życia, GO, nr 8 z 28 I 1939 r., s. 1; Polacy 
w Niemczech już mają korzyści z warszawskiej wizyty min. Ribbentropa, GO, nr 10 z 4 II 1939 r., 
s. 1; 11 przykazań Niemców w Polsce, GO, nr 14 z 18 II 1939 r., s. 1; Barbarzyńskie praktyki 
władz gdańskich wobec matki, która nie wie co się dzieje z jej dziećmi, GO, nr 8 z 28 I 1939 r., 
s. 2; Uspokojenie na politechnice gdańskiej, GO, nr 17 z 1 III 1939 r., s. 1; Czy Niemcy mogą pro-
wadzić wojnę?, GO, nr 21 z 15 III 1939 r., s. 2; Ostatni akt tragedii czeskiej. Hitler zagroził prez. 
Hacha zburzeniem Pragi, GO, nr 22 z 18 III 1939 r., s. 1; Brutalna i głupia bezczelność niemiecka. 
Wielka katastrofa kolejowa miała miejsce w Niemczech a Niemcy oświadczyli pasażerom na stacji 
w Pile, że wydarzyła się w Polsce, GO, nr 24 z 25 III 1939 r., s. 1; Rolnicy wielkopolscy gotowi 
walczyć do ostatniej kropli krwi o trwałość i niezależność Rzplitej, GO, nr 25 z 29 III 1939 r., 
s. 1; Państwowa pożyczka wewnętrzna na rozbudowę lotnictwa i artylerii przeciwlotniczej, GO, 
nr 25 z 29 III 1939 r., s. 1; Naród uzupełni kwotę przeznaczoną na obronę kraju, GO, nr 26 z 1 IV 
1939 r., s. 1; Wspaniały wyścig gotowości. Już 64 miliony zł zadeklarowano na pożyczkę lotniczą, 
GO, nr 26 z 1 IV 1939 r., s. 1; Niemieckie metody nacisku z góry skazane na niepowodzenie. 
Zdecydowana postawa Polski wobec posunięć kanclerza Hitlera, GO, nr 35 z 3 V 1939 r., s. 1; 
Niemcy chcieli wykraść z Pomorza pas szerokości 25 kilometrów. Ogółem 900 km kwadratowych 
– terytorium o 100 km kwadrat. większe od Zaolzia, GO, nr 36 z 6 V 1939 r., s. 1; Nieustanne 
ataki niemieckie na Polskę celem osłabienia naszej obronności, GO, nr 40 z 20 V 1939 r., s. 1; 
Rząd Polski ostrzega Gdańsk, GO, nr 47 z 14 VI 1939 r., s. 1; O stanowisku polskim wobec żądań 
niemieckich – mówi min. Beck dziennikarzowi francuskiemu, GO, nr 49 z 21 VI 1939 r., s. 1; Nie 
damy się odepchnąć od Bałtyku, GO, nr 51 z 28 VI 1939 r., s. 1; Dywersantów i szpiegów nie-
mieckich unieszkodliwiono na Śląsku. Zbrodniarze niemieccy aresztowani przez polskie władze 
bezpieczeństwa, GO, nr 66 z 19 VIII 1939 r., s. 1; Gdybyśmy chcieli płacić pięknym za nadobne…
Opłakany los ludności polskiej w Niemczech, GO, nr 67 z 23 VIII 1939 r., s. 2; Polacy uciekają 
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z Wielką Brytanią53. Wreszcie informowano o przygotowaniach do wojny na terenie 
Ostrzeszowa i powiatu kępińskiego54.

„Gazeta Ostrzeszowska” niewątpliwie wywarła wpływ na poglądy mieszkańców 
miasta przed wybuchem II wojny światowej. Przez cały czas ukazywania się pisma re-
dakcja starała się sprostać oczekiwaniom czytelników. Świadczą o tym zmiany w ukła-
dach rubryk, dostosowywanie tematyki i zwiększenie objętości gazety. Pismo to jest też 
cennym źródłem informacji na temat aktywności społecznej i politycznej ostrzeszowian 
w omawianym okresie. Sporo lokalnych ogłoszeń o charakterze gospodarczym pozwala 
wskazać obszary aktywności mieszkańców w tej dziedzinie. Z kolei „Dział urzędowy” 
daje bezcenne informacje o działalności władz miasta, powiatu i województwa. Wreszcie 
lektura „Gazety Ostrzeszowskiej” publikowanej w czasach II Rzeczypospolitej pozwala 
odczuć klimat tamtych czasów. Prasa lokalna jest niezastąpionym źródłem wiedzy na 
temat życia codziennego małych społeczności w przeszłości. 

Bibliografia

[...]
„GAZETA OSTRZESZOWSKA” W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJEN-

NYM

Słowa kluczowe: 

z Niemiec pod ogniem karabinów niemieckich, GO, nr 67 z 23 VIII 1939 r., s. 2; Gdańskie gwałty 
i prowokacje. Bezprawne rewizje i masowe aresztowania Polaków, GO, nr 68 z 26 VIII 1939 r., 
s. 2.

53 Minister Beck wyjeżdża 3 kwietnia do Londynu, GO, nr 23 z 22 III 1939 r., s. 1; Wizyta 
angielskich ministrów nabiera szczególnego znaczenia, GO, nr 23 z 22 III 1939 r., s. 1; Cały świat 
we wspólnym froncie przeciw Niemcom. Londyn, Paryż, Waszyngton, Moskwa, Bukareszt, Buda-
peszt i Belgrad radzą wspólnie nad sytuacją. Blokada Niemiec przez Amerykę faktem dokonanym, 
GO, nr 23 z 22 III 1939 r., s. 1; Nikt nie śmie uszczuplić praw Polski w Gdańsku! Prasa angielska 
o twardym stanowisku Polski, GO, nr 33 z 26 IV 1939 r., s. 1; 

54 Powiat kępiński na FON i LOPP, GO, nr 32 z 22 IV 1939 r., s. 2.
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KALISKIE PISMO „TAJEMNICA ZDROWIA”

Jednym z głównych elementów życia publicznego i społecznego w okresie między-
wojennym była prasa – najważniejszy środek informowania i kształtowania postaw spo-
łecznych ludności. Dzięki niej rozchodziły się szybciej wiadomości, nowe prądy, idee, 
nowinki. Prasa kaliska w tym okresie rozwijała się szczególnie intensywnie, bowiem 
odzyskanie niepodległości i brak cenzury prewencyjnej ułatwiały powstawanie poszcze-
gólnych tytułów. Nie zawsze odnosiły one sukcesy, ale sama decyzja o wydaniu pisma 
świadczyła o determinacji wydawcy.

Fot. 1. Strona tytułowa z 1932 r. ze zbiorów BN w Warszawie

Jednym z takich odważnych twórców prasy w Kaliszu był Jerzy Ryżych, pełniąc zara-
zem funkcję redaktora i wydawcy pisma „Tajemnica Zdrowia”. Periodyk wydawany był 
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na przełomie 1932-1933 r. z podtytułem: „Miesięcznik popularno-naukowy dla wszyst-
kich stanów poświęcony popularyzacji nauk przyrodniczych wschodu”. Redaktor – ab-
solwent medycyny – zetknął się z medycyną wschodu w czasie pobytu w krajach Dale-
kiego Wschodu i pragnął przekazać rodakom nabytą wiedzę, rozpowszechniając postęp 
w pielęgnowaniu zdrowia i ucząc jak zapobiegać chorobom. O swoich zamierzeniach 
pisał: 

Wychodząc z powyższego założenia, zdecydowałem się wydawać niniejsze pismo 
i nieść oświatę higieniczną na cały kraj polski kierując się doświadczeniami własnymi 
z dłuższego mego pobytu w tym cudownym kraju fakirów, a taka oświata potrzebna szcze-
gólnie u nas, gdzie jeszcze dużo panuje przesądów i zabobonów, a wiadomości dotyczące 
unikania chorób i przeciwdziałanie im sposobem wschodnim są nieznane ogółowi. Kon-
tynując [!] wiedzę Wschodnią i obecnie zamierzamy nieść, leczniczej oświaty kaganiec 
do wszystkich okolic Polski i pouczać nieuświadomionych1. 

Pierwszy numer „Tajemnicy Zdrowia” ukazał się pod koniec września 1932 r., re-
dakcja pisma mieściła się w Kaliszu przy Alei Józefiny 16, a czasopismo tłoczone było 
w Drukarni Pośpiesznej Jakuba Szczecińskiego. Drugi numer, zachowany do dzisiaj, zo-
stał wydany pod koniec stycznia 1933 r. z podtytułem „Miesięcznik popularno-naukowy 
dla wszystkich stanów poświęcony popularyzacji wschodu i homeopatii”, w tym przy-
padku redakcja mieściła się przy ul. Górnośląskiej 34, zaś pismo tłoczyła Drukarnia Zie-
mi Kaliskiej. Miesięcznik o niewielkim formacie 21 x 15,5 cm, kosztował 1,35 zł, zaś 
pojedynczy numer zawierał 32 strony tekstu. Abonenci, którzy zamawiając prenumeratę 
płacili za cały jej rok (13,50 zł), mieli prawo raz w roku do bezpłatnego korzystania z po-
rad leczniczych osobiście w redakcji lub pisemnie z dodatkiem lekarstw.   

Większość zamieszczanych artykułów była autorstwa Jerzego Ryżycha. Wyjątek sta-
nowił cykl nauki o oddychaniu według Joga Ramaczaraka Bombay oraz matematyczne 
wyliczenia lat długości życia ludzkiego autorstwa pułkownika Kozłowskiego. Artykuły 
pióra redaktora poświęcone były poradom leczniczym i upowszechnianiu mało znanej 
w kraju medycyny indyjsko-tybetańskiej. Pisząc na ten temat bardzo dobrze orientował 
się przy tym w lecznictwie tradycyjnym i wiedział, co zalecają chorym miejscowi le-
karze. Uznawał jednak za lepsze i skuteczniejsze leczenie oparte na medycynie wscho-
du i homeopatii, które zalecał swoim czytelnikom oraz pacjentom szukającym porad 
w jego gabinecie. W artykułach poruszał wiele istotnych spraw związanych ze zdrowiem 
i polecał, jak można podnieść tężyznę fizyczną przez stosowanie higieny, diety, sportu, 
leczniczych roślin i leków naturalnych. Zachęcając do kupna wydawanego przez siebie 
pisma zapewniał, że uzyskana wiedza po przeczytaniu poradnika oraz jej zastosowanie 
jest o wiele tańsze od tradycyjnych wizyt u lekarza i stosowania zwykłego leczenia.

1 „Tajemnica Zdrowia” 1932, nr 1, s. 3.
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Fot. 2. Strona tytułowa z 1933 r., ze zbiorów BN w Warszawie

Analizując miesięcznik można stwierdzić, że Jerzy Ryżych redagował „Tajemnicę 
Zdrowia” realizując ideę rozpowszechniania mądrości medycznych dalekiego wschodu, 
które jak sądził mogłyby pomóc wielu ludziom w zachowaniu zdrowia. Z poradnika 
można było dowiedzieć się m.in. o leczeniu chorób zapalenia płuc, cukrzycy, gruźlicy 
płuc itp. Autor przedstawiał czytelnikom objawy tych chorób, rozpoznawanie ich, skutki 
oraz proponował sposób leczenia. Najczęściej zgodnie z zasadami medycyny wscho-
du polecał spokojny, uregulowany tryb życia, wstrzymywanie się od nadmiernej ilości 
pokarmu, używek i nałogów, a także proponował odpowiednią dietę, uprawianie spor-
tu oraz utrzymywanie należytej wagi ciała. Wskazywał także, jakie brać leki naturalne 
i przedstawiał zestawienia produktów, które trzeba było całkowicie wykluczyć z jadło-
spisu przy danej chorobie, a zarazem wymieniał pokarmy, które nie szkodziły pacjento-
wi. W jednym ze swoich artykułów pt. Terapia natury redaktor powołując się na Hipo-
kratesa pouczał: natura leczy sama, a lekarz może jedynie naturze pomagać2. W innych 
wypowiedziach praktykujący absolwent medycyny propagował zioła, które można było 
stosować w lecznictwie opisując je w artykułach zatytułowanych: Zioła lecznicze w ogó-
le i kuracje ziołowe, Używanie ziół leczniczych z zestawieniem najważniejszych recept 
ziołowych, Rośliny trujące i lecznicze, czy Recepty ziołowe. Jerzy Ryżych twierdził przy 

2 „Tajemnica zdrowia” 1932, nr 1, s. 5.
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tym, że ludzie na całym świecie od niepamiętnych czasów używają wielkiej ilości ziół, 
by stosować kuracje uzdrawiające. Polecał spożywanie odpowiednich roślin, owoców, 
warzyw, które posiadają walory lecznicze i mają dużo potrzebnego dla organizmu błonni-
ka. Wskazywał także na mało znane, ale używane w lecznictwie zioła trujące opisując je 
i polecając swoim odbiorcom. Przygotowywał również całe zestawy ziół we właściwych 
proporcjach, jakie można sporządzić na niektóre dolegliwości np.: „angielską chorobę, 
lichy apetyt, astmę, czy białe upławy kobiece”. W poradniku można też wiele dowiedzieć 
się o „Witaminach i hormonach”, gdzie autor agituje rodaków do spożywania produktów 
roślinnych wytwarzających witaminy konieczne do wzrostu i normalnego rozwoju. Ry-
żych prowadził również w swojej gazecie „Dział kobiecy”, w którym doradzał paniom 
jak mogą dbać o urodę, a z publikacji pt. Pielęgnowanie urody można było dowiedzieć 
się o tajemnicy ładnego kobiecego wyglądu, dbania o cerę oraz stosowania odpowied-
niego do urody makijażu. Wśród kolejnych artykułów zamieszczonych w piśmie były 
także poświęcone historii i rozwojowi psychoterapii, jak również dziejom medycyny ty-
betańskiej. W publikacji Co skraca życie nasze? Autor zaprezentował swój niecodzienny 
punkt widzenia na przyczyny skracające życie i obronę przed starością. Uświadamiał 
w nim, że mijający czas przybliża nas do starości, ale w pewnym wieku powinno się 
dążyć by stać się młodszym. Objaśniał, co czynić by pomóc organizmowi w tej kwestii 
i ordynował „przyspieszenie obiegu krwi, zmniejszanie ciśnienia tętniczego i podwyż-
szenie energii”. Polecał, jako najlepszy środek długiego życia: prawidłowe odżywianie, 
dobry humor i spokojnie prowadzone życie. Wzorując się na wypowiedzi jednego z naj-
znakomitszych lekarzy redaktor pisał: Człowiek nie taki stary, jak jego lata wskazują, ale 
taki stary, jak jego arterie3. Jeszcze inna wypowiedź, jaką można znaleźć w miesięczniku 
to stosunek do śmierci w artykule pt. Spirytyzm, jego zjawiska i metapsychika. 

Dzięki informacjom, zawartym w „Tajemnicy Zdrowia” czytelnicy mogli zapoznać 
się z innym rodzajem leczenia, myślenia i spojrzenia na rzeczywistość. Daleki Wschód 
nieznany, niezwykły i owiany tajemnicą wzbudzał ciekawość, a jego historia, kultura, 
sposób myślenia i podchodzenie do tematu profilaktyki zdrowia człowieka ubarwiały ar-
tykuły, napisane fachowo i z przeznaczeniem medycznym. Wydawca oprócz udzielanych 
porad, zamieszczał również przegląd literatury związanej z przedstawianym tematem. 
Polecał książki i artykuły obcokrajowców, ale również własne publikacje pt.: Jeden ty-
dzień vegeteriański, Spirytyzm i jego zjawiska, Choroby przemiany materii czy Okkul-
tyzm zapewniając, że treść ich jest dostępna dla każdego.

Porady, które Jerzy Ryżych udzielał czytelnikom, mogą być stosowane we współ-
czesnych czasach. Społeczeństwo zabiegane, prowadzące nerwowy tryb życia, przy tym 
niezdrowo odżywiające się i z dużą nadwagą, mogłoby się wiele nauczyć z ówczesnych 
porad. Zgodnie z medycyną tybetańską – reprezentowana przez Jerzego Ryżycha – ta-
jemnica zdrowia tkwi w rozsądku i mądrości człowieka. Sposób, w jaki będzie on postę-
pował i jaką drogę wybierze zależy tylko od niego, choć dobrze byłoby, aby był świado-
my jak postępować, by sobie pomóc. 

3 „Tajemnica Zdrowia” 1932, nr 1, s. 21.
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Fot.3. Strona z reklamą ze zbiorów BN w Warszawie

Dobry pomysł wydawania miesięcznika „Tajemnica Zdrowia” zniweczył jednak kry-
zys i trudności finansowe redakcji. Mimo, że wydawca stale przypominał czytelnikom 
o konieczności odnowienia prenumeraty i nawoływał do reklamowania pisma pisząc: 

Do Szanownych naszych Abonentów zanosimy niniejszym uprzejmą prośbę, aby za-
chęcili w kołach krewnych i znajomych zaagitować w celu pozyskania dla naszego pisma 
choć po jednym nowym abonencie. Ze wszystkich stron kraju odbieramy listy, wyrażające 
zadowolenie z pożyteczności pisma, a moglibyśmy obniżyć cenę, gdyby było więcej abo-
nentów. Zagranicą istnieją liczne podobne pisma, mające tysiące abonentów, u nas zaś 
utrzymuje się jedynie takie pismo w znacznej mierze ofiarnością jednostki. Czyż tak mało 
u nas zainteresowaniem sprawami zdrowotnymi i postępami na tym polu, aby trzeba aż 
ofiar dla utrzymania jednego popularnonaukowego pisma w tej dziedzinie?4 

Pismo dosyć szybko przestało się ukazywać, ale warto je przypomnieć jako ciekawą 
inicjatywę wydawniczą w międzywojennym Kaliszu.

4 „Tajemnica Zdrowia” 1933, nr 1, s. 32.
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“The Secret of Health” popular-science magazine for all states dedicated for populari-
zing east science and homeopathy, appeared in 1932-1933, in Kalisz. The editor and pu-
blisher was Jerzy Ryżych, a graduate in medicine (as defined in the journal), which came 
into contact with eastern medicine while stay in distant lands. The writing was devoted 
for tips from medicinal and his idea was to disseminate the progress of medicine, to co-
unteract superstition, prevent disease, avoid them and treated by techniques of Eastern 
medicine and homeopathy. It was also to raise society awareness how to increase prowess 
by using medicinal plants and natural medicines, and to advise women how to cultivate 
beauty and look beautiful. Lots of magazines are not fully known.
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BIULETYN INFORMACYJNY „POZNAJ ZIEMIĘ KALISKĄ”
JAKO ZWIASTUN PRASY REGIONALNEJ W OKRESIE PRL-U

Historia powojennej prasy kaliskiej sięga roku 1945, kiedy w pierwszych latach wol-
ności ważną sprawą było dostarczenie społeczeństwu bieżącej informacji. Pierwszym 
wydawcą prasy w Kaliszu był Oddział Informacji i Propagandy, który w okresie od mar-
ca do 1 czerwca 1945 r. wydał 8 numerów „Informatora Powiatowego Oddziału Infor-
macji i Propagandy”. W sierpniu tego roku ukazały się 2 numery „Biuletynu Prasowego 
Miejskiego i Powiatowego Oddziału Informacji i Propagandy”. Były to gazetki ścienne. 
Później nastąpiła przerwa, aż do września 1946 r., kiedy pojawił się pierwszy numer 
„Kuriera Kaliskiego”, który wychodził do 28 lutego 1950 r., jako mutacja „Głosu Wiel-
kopolskiego”. Jedna strona z lokalnymi wiadomościami tłoczona była w Kaliszu, pozo-
stałe w Poznaniu. W 1948 r. ukazała się „Gazeta Kaliska”, będąca mutacją „Gazety Po-
znańskiej” – organu Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Wychodziła do 3 listopada 1951 r. 
Oprócz tych dwu gazet, w okresie od 4 lipca 1947 do 18 stycznia 1949 r. wydawany 
był w Kaliszu „Głos Kaliski” – mutacja łódzkiego „Głosu Robotniczego”. Kolejnym 
regionalnym pismem był organ Komitetu Powiatowego PZPR „Głos Powiatu”, wycho-
dzący w latach 1954-1955. Nową inicjatywę wydawniczą przyniósł rok 1956 – „Gazetę 
Kaliską” (organ Komitetu Miejskiego i Powiatowego PZPR), która niestety z powodów 
materialnych i merytorycznych, po 4 numerach przestała wychodzić1. 

Ukazujące się mutacje gazet poznańskich czy łódzkich nie zaspokajały ambicji miasta 
i jego mieszkańców; brak własnej gazety spowodował mobilizację środowiska kaliskich 
intelektualistów, co doprowadziło do ukazania się już w maju 1957 r. własnego perio-
dyku regionalnego pod nazwą „Ziemia Kaliska”, nawiązującego do czasopisma o tym 
samym tytule z lat trzydziestych2. Genezy powstania pisma należy upatrywać w krótko 
wychodzącym biuletynie informacyjnym „Poznaj Ziemię Kaliską”, który zapoczątkował 
w Kaliszu powstanie prasy regionalnej w okresie PRL-u. Nie ma wątpliwości, że to wła-
śnie biuletyn był rzeczywiście starszym bratem „Ziemi Kaliskiej” i że nie były to dwie 
różne inicjatywy, które przypadkowo łączyły się w chronologiczną całość. Potwier-

1 R. Bieniecki, Podstawy organizacyjne i rozwój kultury i nauki w Kaliszu w latach 1945-1975. 
W: Dzieje Kalisza, pod red. W. Rusińskiego, Poznań, 1977 s. 798-799.

2 Miesięcznik „Ziemia Kaliska” ukazywał się w Kaliszu w latach 1930-1932. Jej następ-
czyni pod tym samym tytułem wydawana jest od maja 1957 r. nieprzerwanie do chwili obecnej, 
pierwotnie jako miesięcznik, później tygodnik, a nawet jako dziennik ukazujący się dwa razy 
w tygodniu. Obecnie stanowi mutację „Głosu Wielkopolskiego” ukazującą się raz w tygodniu.
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dzeniem tej tezy jest choćby krótki tekst zamieszczony w pierwszym numerze „Ziemi 
Kaliskiej”: „Zarząd Oddziału PTTK zawiadamia, że z chwilą ukazania się pierwszego 
numeru „Ziemi Kaliskiej” przestaje wychodzić biuletyn tutejszego Oddziału. Wszelkie 
Komunikaty dotyczące działalności naszego Oddziału będą od tej chwili zamieszczane 
w tym miesięczniku regionalnym. Jednocześnie Zarząd Oddziału składa podziękowania 
Kol. Wacławowi Klepandemu redaktorowi naszego biuletynu za redagowanie i opraco-
wanie 3 wydanych numerów pisma”3. Gdy weźmie się jeszcze pod uwagę fakt, że nie-
którzy twórcy biuletynu i autorzy prac w nim zamieszczonych, tzn. Wacław Klepandy, 
Mieczysław Leń i Władysław Kościelniak weszli w skład kolegium redakcyjnego „Zie-
mi Kaliskiej”, to zyskuje się pewność, iż była to kontynuacja. Wacław Klepandy w jed-
nym z artykułów napisał, że Władysław Kościelniak był jedną z osób, które rzuciły myśl, 
aby wskrzesić przedwojenną „Ziemię Kaliską”. Jednak twórcy „Ziemi” zdawali sobie 
sprawę, że osiągnięcie tamtego wysokiego poziomu nie było możliwe w istniejących 
warunkach. W. Klepandy podkreślił to słowami: „Można było jedynie zapoczątkować 
wydawanie czegoś, co byłoby namiastką dawnej „Ziemi…”. Nie chcieliśmy tego nazy-
wać „Ziemią Kaliską” ze względu na szacunek do tego tytułu4.

W momencie powstania biuletynu, jego redaktor Wacław Klepandy pełnił funkcję 
kierownika Muzeum Ziemi Kaliskiej i jednocześnie był mocno związany z kaliskim 
PTTK-iem5, stąd myśl, by pismo wydawać pod szyldem PTTK jako biuletyn informa-
cyjny tegoż towarzystwa pod nazwą „Poznaj Ziemię Kaliską”. Ówczesna prezes PTTK 
Mieczysława Kulczyńska życzliwie przyjęła ten pomysł. I tak w styczniu 1956 r. ukazał 
się pierwszy numer biuletynu, redagowany i wydawany metodą w pełni „chałupniczą”. 
Nikt z autorów nie otrzymał za pisanie honorarium. Koszty powielania pokryło Muzeum 
Ziemi Kaliskiej (PTTK nie było na to stać). 

Zespół redakcyjny oprócz redaktora naczelnego tworzyli: Mieczysława Kulczyńska6, 
Tadeusz Pniewski7, Krystyna Andrzejewska8 i Władysław Kościelniak9 (twórca ilustra-

3 P.T.T.K. informuje, „Ziemia Kaliska” 1957, nr 1, s. 22.
4 M. Krysiak, Jak odradzała się „Ziemia Kaliska”, „Krajoznawstwo i Turystyka” 1992, 

nr 12, s. 12.
5 W tym czasie siedziba kaliskiego oddziału PTTK mieściła się w Muzeum Ziemi Kaliskiej.
6 Mieczysława Kulczyńska „Winia” (1916-1977), związana była z harcerstwem. W czasie 

wojny brała udział w obronie Warszawy, służąc jako sanitariuszka i pielęgniarka, działała również 
w AK (uhonorowana później odznaką Żołnierza Armii Krajowej). Twórczyni I Drużyny Skautek 
oraz Spółdzielni Harcerskiej w Kaliszu, zastępczyni komendanta hufca ZHP, otrzymała stopień 
harcmistrza ZHP. Działaczka PTTK, w latach 1954-1977 prezes Kaliskiego Oddziału. W uznaniu 
zasług w dziedzinie krajoznawstwa w 1980 r. została wpisana do Złotej Księgi działaczy woje-
wództwa kaliskiego. W 1977 r. przyznano jej godność Honorowego Członka PTTK.

7 Tadeusz Pniewski (1914-1994), lekarz, asnykowiec, twórca kaliskiej stacji krwiodawstwa, 
autor poezji i prozy o Kaliszu (m. in. wspomnień Kalisz z oddali). W 1981 r. otrzymał Honorową 
Odznakę Miasta Kalisza, a w 1992 tytuł Honorowego Przewodnika Kaliskiego Koła im. A. Cho-
dyńskiego.

8 Krystyna Andrzejewska - kaliski krajoznawca i przewodniczka turystyczna PTTK 
9 Władysław Kościelniak (ur. 1916), artysta grafik, malarz i rysownik, autor setek ekslibri-
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cji). Komitet redakcyjny pisma został powołany oficjalnie 3 stycznia 1956 r., na pierw-
szym konstytucyjnym zebraniu nowo wybranego zarządu kaliskiego oddziału PTTK 
następującą uchwałą: „Powołać Komitet Redakcyjny do zbierania i opracowywania ma-
teriałów do biuletynu p.n. „Poznaj Ziemię Kaliską”. Wydawanie go własnym nakładem 
przynajmniej raz na kwartał a w miarę możliwości częściej. Rozprowadzanie go wśród 
członków i Kół PTTK za odpłatą według kosztów własnych”10. Powołując biuletyn za-
rząd oddziału PTTK liczył na to, że stanie się on łącznikiem pomiędzy Zarządem Od-
działu a członkami poszczególnych kół na terenie Ziemi Kaliskiej. Biuletyn miał infor-
mować o planowanych rajdach, wycieczkach oraz wszelkich imprezach turystycznych 
organizowanych przez tutejszy oddział PTTK i przez oddziały sąsiedzkie, nie wyłączając 
innych okręgów, czy też imprez na szczeblu centralnym. Redakcja postanowiła zamiesz-
czać w biuletynie krótkie notatki o ciekawszych obiektach zabytkowych, historycznych, 
zespołach przyrodniczych znajdujących się na terenie Ziemi Kaliskiej. Redaktor za cel 
postawił sobie również publikowanie opisów tych terenów, które dotychczas były mało 
znane, bądź zapomniane. 

Mimo, że wiele podanych w biuletynie informacji jest już dziś nieaktualnych, można 
w nim znaleźć interesujące materiały, dotyczące Kalisza i ziemi kaliskiej; m.in. prace 
historyczne i materiały biograficzne oraz opisy ciekawych miejscowości turystycznych, 
które mogą zainteresować i zainspirować historyków oraz badaczy regionu. 

Należy wspomnieć osobę redaktora - Wacława Klepandego (1925-2009), historyka 
regionalisty, krajoznawcy, przewodnika turystycznego, człowieka, który posiadał roz-
ległą wiedzę z różnych dziedzin, którą przekazywał w swoich wystąpieniach, wplatając 
ciekawe i dowcipne anegdoty.

sów, historyk regionalista, twórca wielu prac plastycznych (ponad 250 wystaw indywidualnych 
i zbiorowych). Autor rekonstrukcji i makiet miasta i zamku w Kaliszu, inicjator i projektant „po-
mnika książki” w tym mieście. Popularyzator wiedzy o Kaliszu, współautor Kroniki miasta Kali-
sza, autor Leksykonu kaliskiego i Wędrówek po moim Kaliszu, a także cyklu artykułów pod nazwą 
Wędrówki ze szkicownikiem, współzałożyciel czasopisma „Ziemia Kaliska”. Honorowy Obywatel 
Miasta Kalisza (2006). W czerwcu 2012 r. wyróżniony tytułem Przyjaciel Miasta Kalisza.  

10 Od Redakcji, „Poznaj Ziemię Kaliską”. Biuletyn informacyjny Polskiego Towarzystwa Tu-
rystyczno-Krajoznawczego Oddział w Kaliszu 1956, nr 1, s. 2
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Muzeum Ziemi Kaliskiej (1957). Od lewej kierownik Wacław Klepandy, Maria Pertkie-
wicz (sprzątaczka), Maria Nowak (pracownik oświatowy), Jan Sałata (laborant).
Fot ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu

Pierwszy numer biuletynu o skromnej szacie graficznej datowany został na styczeń 
– luty 1956 r. Zawierał 10 stron maszynopisu. Na stronie tytułowej pisma widnieje ory-
ginalny drzeworyt, przedstawiający dawny herb województwa kaliskiego, wykonany 
przez kaliskiego plastyka Władysława Kościelniaka. Numer poświęcony został działal-
ności kaliskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, jego 
historii aż do 1956 r. Przedstawia współpracę kaliskiego Oddziału PTTK z oddziałami: 
Polskiego Towarzystwa Archeologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego. 
W numerze zamieszczono krótkie recenzje następujących pism turystyczno–krajoznaw-
czych: „Biuletyn Informacyjny PTTK – Okręgu Poznańskiego”, „Poznański Turysto”, 
„Turysta”, „Poznaj Świat”. Na ostatniej stronie podano krótkie komunikaty, dotyczące 
bieżących spraw Oddziału PTTK.
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Strona tytułowa pierwszego numeru biuletynu informacyjnego „Poznaj Ziemię Kaliską”, 
w którym znajduje się odręczny wpis W. Klepandego, przekazujący cały komplet (3 nu-
mery) do zbiorów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Drugi specjalny numer o charakterze monograficznym ukazał się z datą 13 maja 
1956 r. Wydany z okazji Zlotu Turystycznego w Gołuchowie w powiecie pleszewskim, 
liczył 22 strony maszynopisu i poświęcony został w całości miejscowości Gołuchów. Tak 
przygotowania do edycji drugiego numeru biuletynu wspominał W. Klepandy: „Wszyst-
ko to robione było w dużym pośpiechu. Pamiętam, że do Gołuchowa jeździłem poży-
czonym rowerem. Maszynopis sporządziłem w ciągu kilku dni. Kiedy teraz na to patrzę 
krytycznym okiem i dostrzegam wszystkie błędy, to mam ochotę to spalić. Powstrzymuje 
mnie jednak fakt, że dziś te rzeczy mają już dużą wartość historyczną”11. Na początku 
zamieszczono komunikat, informujący o rozpoczęciu letniego sezonu turystycznego, 
Wczasów Świątecznych i Międzyoddziałowego Zlotu Turystycznego w Gołuchowie, 
zorganizowanych przez Wojewódzką Radę Związków Zawodowych w Poznaniu i Pol-
skie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (Oddziały w Jarocinie, Kaliszu, Ostrowie, 
Ostrzeszowie i Krotoszynie). 

Komunikat podaje program i regulamin tych imprez. Następnym zagadnieniem podję-
tym na łamach omawianego numeru był szczegółowy opis szlaku turystycznego z Kalisza 
do Gołuchowa, a także krótka monografia miejscowości, skreślona przez Wacława Kle-
pandego. Dalej przedrukowany został fragment pracy „Przewodnik po Muzeum w Gołu-
chowie, napisanej przez dr Nikodema Pajzderskiego (Poznań 1929), dotyczący historii 

11 Krysiak, op. cit., s. 12.
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zamku w Gołuchowie. Redaktor biuletynu podkreślił dużą wartość tego tekstu, gdyż opra-
cowanie to mogło umożliwiać turystom zapoznanie się z historią zamku. Dzieje parku 
w Gołuchowie szczegółowo zredagował mgr inż. Bolesław Sękowski12. Na końcu nume-
ru zamieszczono spis ważniejszych pozycji bibliograficznych, dotyczących Gołuchowa 
i okolicy (17 opisów). Na ostatniej stronie znajdują się rysunki wykonane przez W. Ko-
ścielniaka (herb szlachecki rodu Czartoryskich oraz trzy widoki Zamku w Gołuchowie).

Zamek w Gołuchowie od strony wschodniej. Rysunek Władysława Kościelniaka

Planowane wydawanie biuletynu jako dwumiesięcznika nie powiodło się. Trudności 
na jakie napotkał komitet redakcyjny uniemożliwiły realizacje tego zamierzenia. Powo-
dem był m.in. brak ludzi chętnych do pisania artykułów (mimo iż redaktor na łamach 
pisma apelował do czytelników, aby angażowali się w prace na rzecz biuletynu i nad-
syłali propozycje artykułów oraz krótkie notatki i informacje), a także niezbyt sprawny, 
bo jednoosobowy kolportaż. Nieregularne ukazywanie się biuletynu zmusiło komitet do 

12 W czasie pisania owego artykułu B. Sękowski był kierownikiem Ośrodka Doświadczalnic-
twa Leśnego w Gołuchowie, placówki naukowej podległej Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. 
Prof. dr hab. Bolesław Sękowski (1922-1995) był wybitnym polskim dendrologiem. W latach 
1968-1991 kierował Katedrą Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Akademii Rolniczej 
w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) i założył przy niej winnicę doświadczalną w Ba-
ranowie na przedmieściach Poznania. Znawca i propagator uprawy winorośli. Dorobek nauko-
wy profesora obejmuje ok. 210 publikacji, w tym 16 książek (autorstwo i współautorstwo) i 32 
rozprawy. Do ważniejszych należą: Pomologia systematyczna (1993) i 101 odmian winorośli do 
uprawy w Polsce (współaut. R. Myśliwiec, 1996), ostatnia z wymienionych nagrodzona w 2001 r. 
na międzynarodowej wystawie winorośli i win we Francji.
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pewnej zmiany treści pisma. Zaniechano zamieszczania komunikatów o organizowanych 
imprezach, ponieważ ukazywały się zwykle po terminie. Aby zachęcić i zainteresować 
szersze grono do czytania biuletynu postanowiono wydać kolejny numer o nieco innej 
tematyce13. 

Trzeci, najobszerniejszy numer pisma liczy 34 strony maszynopisu i jest datowany na 
czerwiec – wrzesień 1956 r. Zawiera wyłącznie artykuły o treści historycznej. Ukazał się 
z okazji kilku rocznic, związanych z dziejami Kalisza, przypadającymi na bieżący rok, tj.: 
850-ta rocznica drugiej z kolei wzmianki o Kaliszu (oprac. mgr Teresa Uzdowska14), 360. 
rocznica konsekracji Kościoła po Jezuickiego obecnie Garnizonowego w Kaliszu (Tade-
usz Osiński15), 300. rocznica walk wyzwoleńczych przeciwko „Potopowi szwedzkiemu” 
(Wacław Klepandy), 250. rocznica wielkiej bitwy pod Kaliszem stoczonej przez koronne 
wojska polskie, saskie i rosyjskie pod wodzą króla Augusta II ze Szwedami i stronnikami 
Stanisława Leszczyńskiego (Wacław Klepandy), 150. rocznica opuszczenia Kalisza przez 
Prusaków i wkroczenia pierwszych oddziałów wojska francuskiego (Wacław Klepandy), 
50. rocznica śmierci Edwarda Staweckiego (Mieczysław Leń16), 75. rocznica śmierci 
Teodora Triplina  (Wacław Klepandy), 60. rocznica śmierci Stefana Szolc-Rogozińskiego 
(mgr Teresa Łaszczewska17, W sprawie pewnej rocznicy – Mieczysław Leń, 50. roczni-
ca zamachu bombowego na dowódcę Dragońskiego Aleksandryjskiego pułku w Kaliszu 
hr. Kellera (Wacław Klepandy), 50. rocznica bohaterskiej śmierci Wojciecha Jabłkow-
skiego (Wacław Klepandy), 30. rocznica bohaterskiej walki robotników kaliskich (Waw-
rzyniec Kościelski).

Zapowiadano wydanie kolejnego 4 numeru biuletynu, który miał ukazać się w poło-
wie października 1956 r., z okazji „Zlotu Turystycznego” w Stawiszynie. Miał mieć cha-
rakter monograficzny i opisywać dzieje Stawiszyna, w związku z 665. rocznicą pierwszej 
wzmianki o tym mieście. Do publikacji jednak nie doszło. Pismo można było nabyć 
w Muzeum Ziemi Kaliskiej lub Oddziale PTTK (przy ul. Targowej 2). Przepisywaniem 
tekstów na matrycach i powielaniem zajmowała się Spółdzielnia Pracy Usług Admini-
stracyjno-Biurowych w Kaliszu. Każdy z numerów wykonany został w nakładzie 200 
egzemplarzy i formacie 21x30 cm.

13 „Poznaj Ziemię Kaliską” 1956, nr 3, s. 2. 
14 Teresa Uzdowska - archeolog, przyjeżdżała do Kalisza z Warszawy. Autorka prac doty-

czących Kalisza: Badania archeologiczne na Starym Mieście w Kaliszu w 1953 r., „Wiadomości 
Archeologiczne” T. 20, 1954, s. 296-297 oraz Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na Starym 
Mieście w Kaliszu w r. 1955, „Sprawozdania Archeologiczne” T. 5, 1959, Kalisz we wczesnym 
średniowieczu. W: K. Dąbrowski, T. Uzdowska, M. Młynarska, Kalisz w starożytności i średnio-
wieczu, Warszawa; Wrocław 1956.

15 Tadeusz Osiński – prawnik, kaliski krajoznawca i przewodnik turystyczny PTTK 
16 Mieczysław Leń (1928-1979), nauczyciel, dziennikarz, krytyk teatralny, kaliski krajo-

znawca i przewodnik turystyczny PTTK. W 1957 był współzałożycielem pisma „Ziemia Kali-
ska”, w którym od początku do roku 1979 pełnił też funkcję sekretarza redakcji. Od roku 1960 
pracował w redakcji na pełnym etacie. 

17 Teresa Łaszczewska w czasie publikowania w biuletynie była asystentem w Muzeum Zie-
mi Kaliskiej w Kaliszu.
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Trzeba podkreślić, że mimo ogromnego zapału i dużego wkładu pracy redaktora, biu-
letyn informacyjny „Poznaj Ziemię Kaliską” nie zyskał wielkiego rozgłosu. Był czytany, 
ale nie miał dużego powodzenia ze względu na małe zaangażowanie lokalnego środowi-
ska, ograniczoną ilość informacji, niski poziom techniczny i mały zasięg oddziaływania. 
Dla współczesnych historyków i regionalistów biuletyn jest cennym źródłem informacji 
o historii Kalisza, ziemi kaliskiej i ludzi z nimi związanych.
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BULLETIN ”POZNAJ ZIEMIĘ KALISKĄ” 
AS A FORERUNNER OF THE LOCAL PRESS 
IN THE THE PEOPLE’S REPUBLIC OF POLAND

Keywords: Kalisz, local press, „Poznaj Ziemię Kaliską”

The subject of the article is the information bulletin of the Polish Tourist and Sight-
seeing Society (PTTK) - ”Poznaj Ziemię Kaliską” (1956). The author shows the histo-
rical context for the creation of the magazine and recalls its makers. The article also 
contains the description of all the issues’ contents



Henryka Karolewska 
(Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)

„AESCULAPIUS”
PISMO KALISKIEGO ŚRODOWISKA LEKARSKIEGO

Historia prasy medycznej w Kaliszu liczy niemal 40 lat. Zainicjowało ją Kaliskie 
Towarzystwo Lekarskie, którego zarząd na wniosek dra med. Zbigniewa Kledeckiego, 
późniejszego wieloletniego prezesa KTL, już w 1970 r. podjął decyzję o wydawaniu cza-
sopisma dotyczącego problematyki nauk medycznych, przeznaczonego dla kaliskiego 
środowiska lekarskiego. Redakcją od początku zajął się dr Z. Kledecki. Pierwszy zeszyt, 
z 1972 r., nie uzyskał zgody na uznanie za periodyk, stąd nosił tytuł Zeszyt Naukowy 
Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego i nie posiadał numeracji. Po wielu perypetiach na-
tury historycznej, politycznej i finansowej w latach 1974 i 1984 ukazały się Zeszyty Na-
ukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, z powodzeniem wydawane do 2011 roku. 
Po zmianach polityczno-społecznych lat 90. XX wieku i ożywieniu na lokalnym rynku 
prasowym grupa lekarzy kaliskich postanowiła wydawać kolejne czasopismo.

Serwis Informacyjny” Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Delegatury Wojewódzkiej 
w Kaliszu, poprzedzony „Biuletynem Informacyjnym”, ukazał się w styczniu 1990 r. 
w formie powielaczowej. Do sierpnia tego roku redagował go jednoosobowo niedo-
świadczony w tego typu pracy dr Mirosław Zaleski (nr 1-10). Trzy pierwsze numery 
liczyły zaledwie jedną stronę, później trzy, zaś nakład każdego z nich nie przekraczał 
30 egz. Treść to głównie zbiór sprawozdań oraz relacji z działalności Izby Lekarskiej 
w Kaliszu. 

„Serwis” drukowano w Kaliskiej Drukarni Akcydensowej do nr 33, tj. do lutego 
1994 r. Pozostałe wydrukowano w kaliskich firmach: numery 34-35 w „Offset-Druk”, 
zaś numer 37 w Z.U.P. All Print, pozostałe w Z.U.P. „Grafil”. 

Formuła periodyku ewoluowała od tygodnika, później dwutygodnika poprzez najdłu-
żej wydawany miesięcznik i dwumiesięcznik aż wykrystalizowała się w postaci kwar-
talnika. „Serwis Informacyjny” starał się docierać do wszystkich lekarzy byłego woje-
wództwa kaliskiego.

W październiku 1990 r. nastąpiła zasadnicza zmiana w redagowaniu pisma. Stanowi-
sko redaktora naczelnego objął Z. Kledecki. Oprócz niego redakcję tworzyli lekarze: Ja-
cek Głażewski i Józef Tylus. W kolejnym 12. numerze z grudnia 1990 r. dołączył jako se-
kretarz redakcji i autor „wstępniaków” dr Zbigniew Uszycki (Kalisz). który zmarł nagle 
w 1992 r. Odnotować należy także, że od listopada 1991 r. (nr 18) dr J. Głażewski został 
korespondentem pisma, a członkiem redakcji w jego miejsce od numeru 20. był dr Piotr 
Kibler (Kalisz), zaś od października 1992 r. (nr 24) dr Bogdan Kopeć (Trojanów). Obaj 
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ze względu na nadmiar zajęć zawodowych od maja 1993 r. (nr 28) przestali pełnić swo-
je funkcje. Ostatecznie, dwuosobową redakcję od września 1995 r. (nr 41) uzupełniła 
dr Karina Maczka-Guza (Kalisz). Ponadto przy opracowywaniu makiet poszczególnych 
numerów pomagał redakcji znakomity dziennikarz i poeta Bohdan Adamczak. Z kolei 
od września 1993 r. adiustacją stylistyczną tekstów zajmowała się dr Halina Molenda. 
Od numeru 11 znacząco wzrósł nakład pisma, bowiem wynosił od 1250 do 2200 egz., 
(najczęściej 1600-1800 egz., od nr 51 liczył 2000 egz.). Ukazało się łącznie 67 numerów 
formatu A-5, o objętości od jednej do 76 stron, na ogół od kilkunastu do ponad 40 stron. 
B. Adamczak zaprojektował także znacznie okazalszą, profesjonalną szatę graficzną pi-
sma. 

W lutym 1995 r. przybrało ono tytuł od nazwy greckiego boga sztuki lekarskiej 
– w rzymskim brzmieniu –„Aesculapiusa”.

1. „Aesculapius” 1997 nr 48

Pod kierownictwem Z. Kledeckiego zarówno „Serwis Informacyjny”, jak i „Aescula-
pius” z urzędowego organu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przekształcił się w czasopi-
smo społeczno-kulturalne o proweniencji medycznej. 

Redakcja pracowała społecznie. Teksty autorzy udostępniali „Serwisowi” bezpłatnie 
do 40 numeru włącznie, zaś od następnego (czerwiec 1995) Wielkopolska Izba Lekar-
ska płaciła im 10 zł za stronę wydrukowanego maszynopisu (od tego odliczono jeszcze 
podatek).
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Znaczącym wsparciem dla redakcji okazywali się korespondenci lokalni. Do ich gro-
na, oprócz J. Głażewskiego, należeli dr med.: Andrzej Krzak (Ostrów Wielkopolski), Ka-
jetan Pakowski (Kępno), Zdzisław Karbowski (Pleszew), Stanisław Sadlik (Krotoszyn), 
Włodzimierz Nowakowski (Wieruszów) oraz Leszek Tucholski (Syców). 

Wśród pozostałych autorów wywodzących się ze środowiska lekarskiego Kalisza 
i regionu znaleźli się: Kazimierz Rogacki, Elżbieta Kałuża-Maniewska, Jerzy Durkalec, 
Tadeusz Wichliński, Jerzy Nowicki – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Kaliszu, Andrzej Milewski – dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu, Andrzej 
Greberski – dyrektor ZZOZ w Kaliszu, lekarze-literaci: Stanisław Szponder, Janina Iza-
bela Gzowska, Marian Szudra, dr wet. Leszek Bladowski. Gościli także na łamach „Ser-
wisu…” dr med. Stanisław Schoenwalder z Bielska–Białej czy prof. dr hab. med. Stani-
sław Sterkowicz z Włocławka.

Współpraca z korespondentką z Jerozolimy dr Danutą Kraushar z równą swobo-
dą analizującą specyfikę języka hebrajskiego co historię trądu i in vitro w Izraelu oraz 
z dr Romą Pruchnicką–Fiszer z Waszyngtonu (barwny Notatnik amerykański) zaowoco-
wała jeszcze szerszym spektrum tematów, podnoszącym atrakcyjność „Serwisu” w wie-
lu środowiskach. Znaleźć w nim można było np. dwuczęściowy tekst Z. Kledeckiego 
Co lekarz może powiedzieć o śmierci Chrystusa po 2000 latach („SI” 26-27/1993) czy 
felietony J. Durkalca z Poznania o sercu: rozumianym potocznie, w Panu Tadeuszu czy 
w operze.

Odejście od początkowego, monotematycznego charakteru pisma na rzecz jego in-
terdyscyplinarności było możliwe dzięki autorskiemu udziałowi cenionych kaliskich hu-
manistów. Wśród „znakomitych piór” wymienić tu można: dra Szymona Molendę i hi-
storyków: Piotra Molendę, Mirosławę Mirecką, Jerzego A. Splitta, dra Marka Rezlera 
z Poznania, archeologa Edwarda Pudełko, filologów Małgorzatę Piwowarczyk i Mag-
dalenę Piotrowską, księdza dra Dariusza Kwiatkowskiego, bibliotekoznawców: dr Ewę 
Andrysiak, dr Danutę Wańkę i prof. dra hab. Mariana Walczaka, prawnika prof. Piotra 
Winczorka, arteterapeutkę prof. dr hab. Witę Szulc, dziennikarza Władysława Daniszew-
skiego ze Szczecina, filatelistę Jerzego Kwiatkowskiego oraz satyryczkę Ewę Szumań-
ską-Szmorlińską. Najmłodszą reporterką okazała się jedenastoletnia córka dra Głażew-
skiego – Joasia (Pielgrzymka do Ziemi Świętej, ”Aesculapius” nr 62).

Za szczególną powinność redakcja „Serwisu” uznała przypomnienie martyrologii 
miejscowych lekarzy, którzy zginęli pod okupacją niemiecką i sowiecką, np. Antonie-
go Paczesnego, Juliusza Grunera, traktując to „jako dług wobec lekarzy poległych, za-
mordowanych, represjonowanych, zsyłanych i przesiedlanych”. Obszerne i starannie 
zredagowane biogramy wraz ze źródłami ikonograficznymi stanowią cenne źródło dla 
badaczy. Żywy charakter nadawali pismu nie stroniący od wszelkich drażliwych tema-
tów autorzy w licznych sporach i polemikach. Poruszano kontrowersyjne tematy, takie 
jak aborcja (Temat zastępczy autorstwa J. Głażewskiego w nr 24 „Serwisu”), eutanazja 
(Problem eutanazji J. Tylusa w nr 12 „Serwisu”), paramedycyna (Paramedycyna – Próba 
zrozumienia jej rozkwitu także J. Tylusa w nr 15 „Serwisu”, szerzej także w 9. odcinko-
wym eseju dra J. Głażewskiego Magia i mit medycyny współczesnej), wątpliwościami 
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wobec metody in vitro dzieliła się E. Kałuża-Maniewska, ks. dr D. Smolnik objaśniał 
Stosunek Kościoła Katolickiego do kremacji („Aesculapius” nr 52). Dr J. Tylus podejmo-
wał aktualne tematy dot. etyki i odpowiedzialności zawodowej lekarza. Zamieszczano 
szereg do dziś aktualnych artykułów krytycznych i rozważań: o papierowej etyce stanu 
lekarskiego, narastającej dezintegracji środowiska, zgubnej fascynacji „wolnym ryn-
kiem usług medycznych” czy niekorzystnych przemianach wizerunku polskiego lekarza. 
Systematycznie zwracano uwagę na bezprawne poczynania lecznicze osób do tego nie-
uprawnionych, czuwano nad prawidłowym ogłaszaniem się lekarzy w prasie, drukowano 
ciekawostki i aktualia związane z medycyną, informacje o konkursach i specjalizacjach, 
także o zebraniach miejscowych towarzystw naukowych, dział prawny, kalendaria, ko-
munikaty, apele i oświadczenia.

Niezmienną popularnością cieszył się najdłużej drukowany (od października 1992 r. 
do końca) znakomity satyryczny cykl tekstów nagrań radiowych Będąc młodą lekarką 
Ewy Szumańskiej-Szmorlińskiej. 

Starsi lekarze, z braku chętnych wśród „młodzieży” dominujący wśród autorów pi-
szących w „Serwisie”, chętnie zajmowali się tematyką wspomnieniowo–historyczną, 
choć narażało to redakcję na zarzut lekceważenia narastających aktualnych problemów 
pracowników służby zdrowia. 

W ciągu 11 lat ukazywania się pisma największą aktywnością i godną podziwu 
wszechstronnością wykazali się: J. Tylus (448 fraszek, 116 aforyzmów i myśli, 3 wiersze, 
1 pastorałka, 1 humoreska, 9 wywiadów, 51 artykułów, 30 innych tekstów), Z. Kledecki 
(186 tekstów, w tym 59 artykułów), J. Głażewski (68 artykułów), K. Rogacki (51 arty-
kułów), D. Kraushar (60 artykułów), S. Szponder (61 tekstów, w tym m. in. 32 artyku-
ły głównie jako fragmenty utworów prozatorskich, 16 myśli, 10 relacji), J. Gzowska 
(22 wiersze, 5 aforyzmów i myśli, 2 artykuły, 3 notki), E. Kałuża-Maniewska (20 artyku-
łów), R. Pruchnicka-Fiszer (16 artykułów), zaś spoza środowiska lekarskiego wyróżniali 
się.: P. Molenda (36) i Sz. Molenda (23) oraz M. Mirecka (12 artykułów). 
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„Aesculapius” 1997 nr 50

W trosce o poziom edycji przedmiotem zainteresowania redakcji była recepcja czaso-
pisma. Rozpisano ankietę wśród czytelników na temat sposobu redagowania periodyku. 
Mimo niewielkiego odzewu ocena była pozytywna. W ramach przeglądu Z prasy izb 
lekarskich odnotowywano pochlebne recenzje „Serwisu” publikowane na łamach perio-
dyków lekarskich (np. „Medicusa”), „7 Dni Kalisza” czy „Kalisii Nowej”. Podkreślano 
zwłaszcza klimat patriotycznego, apolitycznego pisma, wyławiającego perełki w postaci 
satyrycznego odczytania „Pana Tadeusza” (D. Kraushar), metod walki z pchłami w cza-
sie wojny (Sz. Molenda) i inne varia. O wysokiej ocenie wielu tekstów świadczyły prze-
druki niektórych z nich w biuletynach izb lekarskich, o czym redakcja z dumą częstokroć 
informowała. Doceniono m. in. takie artykuły, jak J. Tylusa Przetaczanie krwi chorym 
świadkom Jehowy w aspekcie medycznym, prawnym i etycznym („Aesculapius” nr 47), 
L. Bladowskiego Szalone krowy (nr 45 „Aesculapiusa”) czy E. Kałuży–Maniewskiej 
Bioetyka czy nowa etyka? („Aesculapius” nr 51). Relacje między medycyną a sztuką 
analizowali m. in. J. Tylus, M. Rezler, J. Durkalec oraz W. Szulc. Czytelnicy znajdowa-
li w „Serwisie” literackie ujęcie fitoterapii autorstwa M. Piotrowskiej („Aesculapius” 
nr 51) czy tekst H. Molendy Lekarz cierpiących dusz poświęcony J. Sztaudyngerowi.

W kręgu zainteresowania autorów znalazła się historia. W aspekcie medycznym 
zwraca tu uwagę cykl interesujących artykułów M. Mireckiej o początkach medycyny 
w Kaliszu, np. Pierwsi kaliscy lekarze (”Aesculapius” nr 47), Pierwsi kaliscy chirurdzy–
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cyrulicy („Aesculapius” nr 56) czy Apteki i aptekarze w dawnym Kaliszu („Aesculapius” 
nr 57). 

3. „Aesculapius” 1998 nr 54

J. Głażewski był autorem cyklu Lekarz w dawnych Indiach. Bliżej współczesności 
sięgał blok historyczno-wspomnieniowy poświęcony żyjącym i zmarłym lekarzom re-
gionu kaliskiego. Nie brak też analiz polityczno-społecznych II RP, tragedii Katynia, 
Powstania Warszawskiego, stanu wojennego czy wydarzeń z Jedwabnego. Dużą wartość 
literacką przedstawiały wspomnienia S. Szpondera Tułaczy szlak. Pojawiła się ciekawa 
relacja A. Mrożewskiego z Kursu Przeszkolenia Oficerskiego z 1952 r. czy Wspomnienia 
byłego kapepowca S. Sterkowicza. Cennym uzupełnieniem okazały się teksty opisujące 
dzieje stosunków polsko–niemieckich pióra J. Głażewskiego oraz niektóre wątki z hi-
storii USA autorstwa S. Szpondera. Domeną historyka P. Molendy był cykl Z naszego 
kalendarium oraz prezentacja w kilkunastu szkicach historyczno-literackich walorów za-
poznanych miejscowości południowej Wielkopolski, takich jak: Ołobok, Sieraków czy 
Russów. Przybliżanie ciekawszych wydarzeń i postaci dziedzictwa kulturowego regionu 
to zasługa autora błyskotliwych szkiców Sz. Molendy.

Na łamach „Serwisu” dochodziło do sporów i polemik wśród komentatorów sytuacji 
społeczno–politycznej (m. in. Z. Kledecki czy J. Głażewski w felietonach Co tam Panie 
w polityce?), śledzono działalność lekarzy parlamentarzystów. 
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Atrakcyjna dla czytelników była różnorodność gatunkowa tekstów. Przykładowo 
w sprawozdaniu redakcji za rok 1995 czytamy m. in.: „Łącznie na te 5 numerów zło-
żyło się 160 stron druku formatu A-5. Drukowano artykuły dotyczące ochrony zdrowia, 
wspomnienia, odcinki powieści, dział prawny, informacje o konkursach i specjalizacjach 
oraz o zebraniach towarzystw naukowych, wspomnienia pośmiertne, cykliczny felieton 
„Co tam Panie w polityce?”, cykl satyryczny „Z pamiętnika młodej lekarki”, fraszki, 
wiersze, kącik filatelistyczny. Znacznie zwiększono liczbę zdjęć i rycin. Nowością było 
wprowadzenie (wrzesień 1995) fotografii autorów przy ich tekstach”. 

Twórcy pisma starali się zabezpieczyć podstawy finansowe jego kolejnych edycji, stąd 
w sprawozdaniach odredakcyjnych informowali o ich współfinansowaniu przez Kaliskie 
Towarzystwo Lekarskie czy firmy medyczne (np. Sanofi) poprzez reklamy (od 1997 r.). 
Jednak z upływem czasu problemy z finansowaniem „Aesculapiusa” nasilały się i z po-
wodu braku środków finansowych w grudniu 2001 r. ukazał się ostatni numer czasopisma. 
W numerze 8 (2002) rocznika „Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego” 
czytamy: „Z powodów finansowych przestał ukazywać się kwartalnik „Aesculapius”. 
Jego funkcję przejmują właśnie „Zeszyty Naukowe KTL”, w których pojawił się dział 
„Kronika”, rejestrujący to, co się działo w środowisku lekarskim Ziemi Kaliskiej”.
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”AESCULAPIUS” - THE MAGAZINE OF THE MEDICAL COMMUNITY 
OF KALISZ

Keywords: ”Aesculapius”, medical magazines, Kalisz magazines, 
doctors in Kalisz voivodeship.

The article shows the genesis of creation and the history of the medical magazine 
”Aesculapius”, published in Kalisz in 1995-2001. The author analyzed its content ran-
ge, choice and the edition methods. She also characterizes the editors, contributors and 
correspondents of the magazine as well as indicates the appreciation and reception of 
”Aesculapius”.



Piotr Gołdyn
(Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)

PRASOWA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 
JAKO ISTOTNY ELEMENT AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ 
KOMITETÓW OBYWATELSKICH „SOLIDARNOŚĆ” 
WOJEWÓDZTWA KONIŃSKIEGO W LATACH 1989-1990

Obrady Okrągłego Stołu (luty-kwiecień 1989 r.) i częściowo wolne wybory parlamen-
tarne otworzyły drogę do restytucji samorządu terytorialnego w Polsce. Punktem kulmi-
nacyjnym tej odnowy samorządu były pierwsze wolne wybory, które odbyły się 27 maja 
1990 r. Dużą rolę odegrały w nich lokalne Komitety Obywatelskie „Solidarność”. Po-
wstały one zasadniczo tuż przed wyborami do parlamentu w 1989 r. Ich głównym za-
daniem było opracowanie listy pretendentów do mandatów poselskich i senatorskich, 
wyłonienie kandydatów do komisji wyborczych, a także przeprowadzenie kampanii wy-
borczej. To ostatnie było zadaniem kluczowym1.

Efekt wyborów 4 czerwca 1989 r. pokazał, że lokalne Komitety Obywatelskie „So-
lidarność” spełniły swoje zadanie, co więcej udowodniły, że są znaczącą siłą społeczną, 
która w wielu regionach była wówczas bardziej wpływowa niż sam NSZZ „Solidar-
ność”. Było to między innymi czynnikiem, który doprowadził do rozwiązania Komitetu 
Obywatelskiego przez Krajową Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność”. Stało się 
to dnia 17 czerwca 1989 r., wywołało jednakże falę protestów. Szczególnie aktywnie 
przeciwko tej decyzji protestowali członkowie Komitetów skupieni wokół Bronisława 
Geremka i Adama Michnika. Doprowadziło to ostatecznie do zablokowania uchwały 
Krajowej Komisji Wykonawczej. Jeszcze większego znaczenia Komitety Obywatelskie 
„Solidarność” nabrały po utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego. Przyzwyczaje-
nia poprzedniej epoki spowodowały, że w Komitetach Obywatelskich lokalna władza 
szukała konsultacji, a czasem nawet starała się wymóc konkretne decyzje. Traktowano 
Komitety Obywatelskie, jako coś w rodzaju „siły przewodniej”2.

Komitety Obywatelskie „Solidarność” zostały i przejęły na siebie obowiązek przy-
gotowania kampanii wyborczej do samorządu lokalnego. To one zgłaszały kandydatów 
do rad gminnych, kandydatów na członków komisji wyborczych. Prowadziły spotka-
nia z mieszkańcami i szkolenia dla kandydatów. Zajmowały się całą kampanią wybor-
czą. Jednym z elementów tej kampanii było wydawanie czasopism. Ich głównym celem 

1 P. Gołdyn, Samorządna Rzeczpospolita. Zarys dziejów działalności Komitetów Obywatel-
skich „Solidarność” w regionie konińskim (1989-1991), Konin 2011, s. 17.

2 A. Dudek, Dzieje obozu solidarnościowego w III Rzeczpospolitej (1989-2005). W: Droga 
do niepodległości. Solidarność 1980-2005, Gdańsk 2005, s. 378.
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było informowanie mieszkańców o programach wyborczych Komitetów Obywatelskich, 
o kandydatach na radnych, ale także o tym co aktualnie się działo w danej gminie czy 
o planach przeprowadzenia pewnych zmian. Te czasopisma były wówczas głosem spo-
łeczeństwa demokratycznego, wolnego. Gros bowiem dzienników i tygodników ówcze-
śnie wydawanych była nadal organami prasowymi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej. Tak było w Koninie, gdzie ukazywał się wówczas „Przegląd Koniński”.

Większość czasopism wydawanych przez Komitety Obywatelskie „Solidarność” mia-
ła prymitywną szatę graficzną. Często formowane były przy pomocy maszyn do pisania 
i powielane na różnego rodzaju powielaczach. Komitety Obywatelskie „Solidarność” nie 
miały wówczas dostępu do profesjonalnych drukarni. Periodyki te były jednakże waż-
nym czynnikiem ich funkcjonowania. Stąd warto im poświęcić nieco uwagi, jako istotne-
mu elementowi aktywności społeczno-politycznej Komitetów Obywatelskich „Solidar-
ność”. W tym przypadku na terenie województwa konińskiego3.

Zanim jednakże nastąpi omówienie okoliczności powstania i charakterystyki tych 
inicjatyw wydawniczych należy wyjaśnić jeszcze jedną istotną kwestię związaną z funk-
cjonowaniem Komitetów Obywatelskich „Solidarność” na terenie województwa koniń-
skiego. Otóż na omawianym terenie doszło do konfliktu pomiędzy Zarządem Regionu 
NSZZ „Solidarność”, a Wojewódzkim Komitetem Obywatelskim „Solidarność”. Spór 
ten sięgał czasu tworzenia Komitetu Obywatelskiego w Koninie, a jedną z przyczyn były 
okoliczności wyboru kandydatów na posłów i senatorów. Pogłębił się także po wyborach 
parlamentarnych. Kolejną płaszczyzną sporu była kwestia używania  szyldu „Solidar-
ność”, który zastrzeżony był dla związku. Rozbieżności te doprowadziły do powstania 
dwóch Komitetów Obywatelskich. Pierwszy z nich zorganizowany był wokół senatora 
Ireneusza Niewiarowskiego oraz księdza Antoniego Łassy i skupiał w swoich szeregach 
gminne Komitety Obywatelskie „Solidarność”, założone przede wszystkim przez działa-
czy NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Drugi – Miejski Komitet Obywa-
telski – powstał przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie4. Współpraco-
wało z nim kilka innych Komitetów Obywatelskich w niektórych miastach województwa 
konińskiego, jak: Słupca, Kleczew, Rychwał czy Sompolno. Niezależność zachowywał 
Komitet Obywatelski w Turku5.

 Najwcześniej działalność wydawniczą i własne czasopismo zaczął wydawać Komitet 
Obywatelski „Solidarność” w Witkowie. Nadano mu tytuł: BIULETYN ORGANIZA-
CYJNY KOMITETU OBYWATELSKIEGO „SOLIDARNOŚĆ”. Nieco później nazwa 
ta uległa zmianie. Co bardzo istotne, periodyk ten był znaczącym elementem aktywności 
Komitetu.

Komitet witkowski mógł skutecznie działać, nie tylko dzięki zaangażowaniu i poświę-
ceniu swych członków, ale także dzięki temu, że dysponował własną gazetą, co można 

3 Województwo konińskie istniało na mapie administracyjnej Polski w latach 1975-1998.
4 Archiwum Senatu, Materiały dotyczące działalności Wojewódzkiego Komitetu Obywatel-

skiego „Solidarność” w Koninie, Relacja z dnia 9 listopada 1989 r. sporządzona przez Andrzeja 
Markowskiego, bez sygn.

5 P. Gołdyn, Samorządna…, s. 280-281.
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uznać za ewenement, nawet w ogólnopolskiej skali. W mieście zaczął bowiem ukazywać 
się „Biuletyn Organizacyjny Komitetu Obywatelskiego »Solidarność«. Zyskał on dobrą 
ocenę u fachowców z branży dziennikarskiej. W zgodnych opiniach podkreślano jego 
wysoką jakość – zarówno merytoryczną, jak i graficzną. Początki „Biuletynu” były trud-
ne, a pierwsze egzemplarze przepisywano na starej maszynie. Numer drugi w kolejności, 
a pierwszy w większym nakładzie, ukazał się 7 maja z okazji spotkania przedwyborcze-
go. Niełatwo było dotrzeć z nowym tytułem do miejscowego społeczeństwa, w pewnym 
sensie podzielonego na „miasto” i osiedle wojskowe. Nie było też wielu chętnych do 
kupowania pisma, dlatego większość egzemplarzy rozdawano6.

Biuletyn Organizacyjny Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Witkowie miał 
różną objętość. Zwykle od 2 do 6 stron, ale ostatnie numery – siódmy i ósmy liczyły po 
8 stron. Trzeba też zaznaczyć, że w periodyku oprócz tekstów własnych pojawiały się 
np. przedruki z innych niezależnych czasopism, jak choćby z „Tygodnika Solidarność”. 
I tak np. w numerze piątym „Biuletynu”, który ukazał się dokładnie 4 czerwca 1989 r., 
a więc w dzień wyborów, opublikowano wywiad z Bronisławem Geremkiem, będący 
przedrukiem z innej gazety7.

„Biuletyn” był doskonałym miejscem do prezentacji dokonań i zamierzeń Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność” w Witkowie. Tutaj także relacjonowano przebieg kampa-
nii wyborczej do parlamentu czy zajścia pomiędzy Komitetem Obywatelskim „Solidar-
ność” a Komitetem Obywatelskim zorganizowanym na wspomnianym wcześniej osiedlu 
wojskowym.

Jak wspomniano, periodyk ten zmienił nazwę i od grudnia 1989 wychodził pod no-
wym tytułem: „Gazeta Witkowska”. Początkowo ukazywała się ona w sposób nieregu-
larny. Redaktorem naczelnym był Krzysztof Musidlak, a wydawcą od 1990 r. prywat-
ne wydawnictwo „Atro” Grzegorza Musidlaka. Czasopismo było wydawane w sposób 
profesjonalny i zaliczane do grona pierwszych w Polsce tytułów niezależnych. Warto 
zaznaczyć, że jeszcze w roku 1990 otrzymało pierwszą nagrodę na I Krajowych Targach 
Prasy Lokalnej w Gdańsku8.

Pierwszy numer „Gazety Witkowskiej” ukazał się w grudniu 1989 r. Zaznaczony 
w nawiasie nr 8 sugerował, że czasopismo jest kontynuacją wydawanego wcześniej „Biu-
letynu”, ale w nowej szacie i nowej odsłonie. Periodyk miał format A3 i liczył 10 stron. 
Na pierwszej stronie znalazła się informacja od redakcji o tym, czym ona ma być:

Nasza gazeta nie jest doskonała. Ma jeszcze wiele wad. Wydając ją chcieliśmy po-
kazać Państwu, że jest możliwe abyśmy mieli w Witkowie niezależną gazetę. I ona jest. 
Dla nas to wielka przygoda, dająca ogromne poczucie sensu pracy. Gorąco pragniemy 
aby „Gazeta Witkowska” pomogła również Czytelnikom odnajdywać sens życia, pracy, 

6 S. Jankowiak, Witkowo w Polsce Ludowej. W: Dzieje Witkowa, red. P. Hauser, Poznań 
2010, s. 220-221.

7 Najgroźniejsza jest inwazja zobojętnienia, „Biuletyn Organizacyjny” 1989, nr 5, s. 1-2.
8 P. Anders, W czasach demokracji i samorządności. W: Dzieje Witkowa…, s. 295.



Artykuły112

wierności, aby budziła nadzieję i uśmiech, których nam tak bardzo brakuje9.
Jako żeby była ona wówczas organem prasowym Witkowskiego Komitetu Obywatel-

skiego „Solidarność” gros uwagi poświęcone było tej organizacji. Już w pierwszym nu-
merze w artykule Jaki program, jacy ludzie w Witkowie? próbowano nakreślić program 
samorządności lokalnej w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi10. 
Poza tym ukazały się między innymi dwa wywiady: pierwszy z Joanną Czekałą – prze-
wodniczącą WKO „Solidarność”11; drugi z Bronisławem Zielińskim – członkiem komisji 
wyborczej z ramienia KO „Solidarność” w Witkowie12.

Po ukazaniu się pierwszego numeru na łamach „Głosu Wielkopolskiego”, w jednym 
ze styczniowych wydań pojawiła się informacja na temat „Gazety Witkowskiej”, w któ-
rej można było przeczytać:

Choć mieszkańcy miasta i gminy Witkowo musieli za niezależną „GAZETĘ WIT-
KOWSKĄ” zapłacić 400 zł, to nikt ich nie żałował i 2000 nakład szybko się rozszedł. (…) 
Wydali 10-stronnicową gazetę, w której sprawy lokalne Powidza, Wylatkowa, Skorzęci-
na i innych miejscowości tej przodującej w Konińskiem gminy przeplatają się z wielkimi 
problemami świata. Można przeczytać fragmenty dziennika Zbigniewa Brzezińskiego 
oraz relacje składane przez posłów i senatorów z OKP z Konińskiego. Zamieszczono 
fragment książki o powiecie w latach 1918/1919 oraz „Kilka tamtych lat”, przypomniany 
przez T. Deskowskiego. Są lokalne zdjęcia i… ogłoszenia „prywatnej piekarni Nowa-
kowski”, „Składu Rolno-Spożywczego Macieja Sucholasa” czy „zielarni – drogerii pani 
Fliegerowej” oraz wiersze lokalnego twórcy. Niestety, pismo jest zdominowane temata-
mi dotyczącymi Komitetu Obywatelskiego oraz NZSS „Solidarność” i NSZZ Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”. A przecież nie tylko tymi sprawami żyje miejscowe spo-
łeczeństwo. W „Gazecie Witkowskiej” nie ma słowa o innych miejscowych organiza-
cjach, o szkołach, urzędach, zakładach. Dziwne to tym bardziej, że Witkowski Komitet 
Obywatelski powinien swój organ wykorzystywać do skupiania wokół lokalnych spraw 
ludzi niezależnie od poglądów i zapatrywań. A może następne wydania będą mniej mo-
notematyczne?13

Sarkazm wypowiedzi oraz oczywista próba podważenia powagi „Gazety Witkow-
skiej” nie dziwi, jeśli się weźmie pod uwagę, że „Głos Wielkopolski” był organem pra-
sowym wydawanym przez Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą, instytucję, w gestii 
której była ówczesna prasa partyjna.

 Do wyborów samorządowych ukazało się 6 numerów „Gazety Witkowskiej”. Ten 
ostatni przed wyborami całkowicie zdominowany był przez zagadnienia związane 
z kampanią wyborczą. Opublikowano program wyborczy i zaprezentowano wszystkich 

9 Nadzieja i uśmiech, „Gazeta Witkowska” 1989, nr 1, s. 1.
10 Jaki program, jacy ludzie w Witkowie?, „Gazeta Witkowska” 1989, nr 1, w. 1.
11 „Płci nie zmienię…”, ibidem, 1989, nr 1, s. 7.
12 „Dolary i czekolada…”, ibidem, 1989, nr 1, s. 10.
13 Niezależna gazeta w Witkowie, „Głos Wielkopolski” 1990, z dnia 23 stycznia, s. 6.
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kandydatów na radnych, ubiegających się o mandaty z ramienia Witkowskiego Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność”. Tuż po wyborach ukazało się także wydanie specjalne 
(dwustronicowe, formatu A4), w którym informowano o przebiegu wyborów, a przede 
wszystkim o podziale mandatów. WKO „Solidarność” zdobyło 16 mandatów, co przeło-
żyło się na 61,1% wszystkich miejsc w radzie gminy. W ten sposób strona związana z ru-
chem solidarnościowym przejęła w Witkowie władzę, obsadzając także stanowiska bur-
mistrza i przewodniczącego rady gminy14. Nie można działaniom wydawniczym WKO 
„Solidarność” odmówić wpływu na wyniki wyborcze i do parlamentu, i do samorządu. 

W Kłodawie w lutym 1990 r. pojawił się pierwszy numer czasopisma, któremu nadano 
tytuł: BIULETYN INFORMACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO KOMITETU OBYWA-
TELSKIEGO SOLIDARNOŚĆ. Liczył on wówczas 8 stron formatu A5 i w większości 
zredagowany był przez Włodzimierza Kowalczyka, przewodniczący KO w Kłodawie. 
Już na samym początku w trzech punktach wyjaśnił przyczyny podjęcia tej inicjatywy 
wydawniczej. Sformułowane zostały one następująco: 

Po pierwsze – postanowiliśmy zacząć informować naszą społeczność o tym co w tej 
chwili najważniejsze i co czyni nasz Komitet jako ruch społeczny o nurcie solidarnościo-
wym, aby zmieniać na lepsze szarą rzeczywistość.

Po drugie – świadomi tego, że przy pomocy plakatów i słowa mówionego nie dotrze-
my do tak dużej ilości odbiorców, postanowiliśmy przy pomocy słowa pisanego uświa-
domić mieszkańcom Gminy Kłodawa, że czas już przestać politykować i należy brać się 
do pracy (…).

Po trzecie – w szybkim tempie zbliża się termin wyborów do samorządu lokalnego 
i wydając nasz biuletyn chcielibyśmy uświadomić społeczeństwu jak ważna czeka nas 
próba – wybrania radnych spośród osób, które w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat po-
trafiły zachować twarz i pomimo politycznych przeciwności (…) udało im się przy tym 
zachować także „czyste konto”15.

Oprócz tego w pierwszym numerze znalazło się również sprawozdanie z kilkumie-
sięcznego okresu działalności Komitetu. Pojawił się także krótki tekst autorstwa Józefa 
Chudego, poświęcony spółdzielczości. Wynikał on z faktu konieczności przeprowadze-
nia wyborów w Spółdzielniach Gminnych „Samopomoc Chłopska”. 

Miesiąc później ukazał się drugi numer Biuletynu z opracowaną winietą, w której 
użyty został herb gminy i wykorzystany logotyp „Solidarność”. Redakcję prowadził da-
lej W. Kowalczyk. W numerze znalazł się tekst autorstwa I. Niewiarowskiego – senato-
ra RP, w którym między innymi usprawiedliwiał się z braku możliwości spotkania się 
z mieszkańcami Kłodawy, jednocześnie przekazując informację o spotkaniu, które z jego 
udziałem miało być zorganizowane w marcu w Kłodawie16. 

14 P. Gołdyn, Samorządna…, s. 157-158.
15 W. Kowalczyk, Szanowni Czytelnicy!, „Biuletyn Informacyjny Miejsko-Gminnego Komi-

tetu Obywatelskiego Solidarność” 1990, nr 1, s. 1-2.
16 I. Niewiarowski, Szanowni Wyborcy!, ibidem, 1990, nr 2, s. 3. 
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Na przedostatniej stronie drugiego numeru „Biuletynu” zamieszczona została ankie-
ta przedwyborcza. Nie był to jednakże zestaw pytań i odpowiedzi. W pierwszej części 
ankiety miało się znaleźć nazwisko potencjalnego kandydata na radnego miasta i gminy 
Kłodawa. Kandydatura ta musiała zostać poparta przynajmniej kilkunastoma podpisami17.

W kolejnych numerach pojawiły się już konkretne informacje związane z programem 
wyborczym, z sylwetkami kandydatów. Pismo znikło po wyborach, nie sposób jednakże 
określić, w którym dokładnie momencie, a to ze względu na braki w zachowanych nu-
merach czasopisma.

Trudno dziś ustalić kto i kiedy podjął decyzję o wydaniu czasopisma Komitetu Oby-
watelskiego „Solidarność” w Ostrowitem. Nie wiadomo również kiedy światło dzienne 
ujrzał pierwszy numer i czy od początku ustalony był jego tytuł. Zachował się wśród 
działaczy jeden, piąty numer pisma KO w Ostrowitem opatrzony tytułem GAZETA 
OSTROWICKA.

W zachowanym numerze interesująca jest prezentacja kandydatów na radnych gminy 
Ostrowite. Przedstawiono charakterystyki kilkunastu kandydatów (kilku z nich nie do-
starczyło informacji).

Uwagę zwraca katolicki charakter pisma, a przynajmniej kilka jego fragmentów. Ini-
cjałami J.G podpisano artykuł, w którym jasno i wyraźnie stwierdzono, że udział w wy-
borach jest katolickim nakazem sumienia. Swój wywód autor rozpoczął od biblijnego 
wyboru apostoła Macieja, który zastąpił Judasza18. Tę katolickość podkreśla także za-
mieszczona na stronie piątej i szóstej modlitwa w intencji przyszłych radnych gminy 
Ostrowite. Autor podpisany jest również inicjałami, a tekst modlitwy można określić 
jako niezwykle dobitny. 

Matko-Królowo Umęczonego Narodu Polskiego, polecamy Ci naszą OJCZYZNĘ 
– Matkę i naszą Żywicielkę, która była tak często poniewierana, zdradzana i sprzeda-
wana. MATKO – weź nas wszystkich w swoją opiekę i ukaż nam właściwą ścieżkę, 
po której powinniśmy kroczyć aby osiągnąć właściwy cel. Zawsze, a szczególnie dziś, 
gdy tyle mamy załamanych, oszukanych, zawiedzionych, wykorzystanych, wyśmianych 
i sponiewieranych, czy to w sposób dyplomatyczny przez grę słów sterowanych, aby 
osiągnąć swój cel a nie dobro wspólne, które ma na imię: OJCZYZNA, KRAJ, NARÓD. 
Matko – nasza MATKO, skrusz twarde serca urzędników, pracowników administracji, 
aby pełnili służebnie swoje obowiązki. Niech szukają wsparcia u Ciebie, bo Ty wszystko 
możesz, jeśli jest to zgodne z Twoją wolą. Wybacz nam KRÓLOWO naszego NARODU: 
nasze gadulstwo, brak skromności w strojach i jedzeniu. Nasze pijaństwo, rozwiązłość 
i niemoralność. Przepraszamy Cię MATKO, za marnowanie mienia społecznego, za zdo-
bywanie pieniędzy w nieuczciwy sposób, za kradzieże, rabunki, gwałty, łapówki i prze-
kupstwo. Za zdobywanie stanowisk przez pochlebstwa, za zdobywanie stopni, dystynk-
cji i awansów wojskowych. Za krzywdzenie ludzi, rodzin i całej Ojczyzny19.

17 Ankieta, ibidem , 1990, nr 2, s. 11.
18 J. G., Wybory – nakazem katolickiego sumienia, „Gazeta Ostrowicka” 1990, nr 5, s. 3.
19 K. G., Modlitwa w intencji Radnych do Urzędu Gminnego-Ostrowite, ibidem, 1990, nr 5, 
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Zapewne posiadając pozostałe egzemplarze (numery) czasopisma możliwe byłoby 
dokładniejsze określenie profilu pisma. Dotychczasowa kwerenda w tym zakresie nie 
przyniosła jak na razie pożądanych rezultatów.

INFORMATOR KLECZEWSKI – taki tytuł nadano próbnemu numerowi czasopisma 
wydanego przez Miejski Komitet Obywatelski w Kleczewie związany z Zarządem Re-
gionu NSZZ „Solidarność” w Koninie20. W słowie wstępnym zespół redakcyjny napisał:

Uwadze mieszkańców Kleczewa i okolicy polecamy próbny numer lokalnego pisem-
ka „Informator Kleczewski”. Pragniemy wprowadzić stałą tradycję redagowania miej-
scowej gazetki o niewielkim nakładzie i niewysokiej cenie, o ile warunki na to pozwolą! 
Nazwa tego numeru ma charakter roboczy. Być może zostanie zmieniona, kiedy ukształ-
tuje się charakter tego pisemka. Zaznaczamy, że „Informator Kleczewski” chce utrzymać 
charakter apolityczny i nie kieruje się ani ambicjami propagandowymi, ani nastrojami 
klerykalnymi. Pragniemy, aby to pismo było formą rzeczowej wypowiedzi mieszkańców 
Kleczewa i gminy o tym, co ich bezpośrednio dotyczy. Opowiadamy się za tolerancją 
poglądów i poszanowaniem każdego głosu. Zespół redakcyjny bierze odpowiedzialność 
za wszystkie zamieszczone tu teksty. Zapraszamy do współpracy i prosimy o życzliwe 
przyjęcie próbnego numeru „Informatora Kleczewskiego”21.

Pod powyższym tekstem podpisali się: Marietta Putz, Maciej Trzewiczyński i Irene-
usz Kowalewski. Ten pierwszy próbny numer ukazał się w marcu 1990 r. Liczył 10 stron 
formatu A4. Kolejne dwa numery ukazały się w takim samym formacie i objętości. Wy-
dawanie zakończyło się prawdopodobnie na numerze trzecim, który światło dzienne uj-
rzał w maju 1990.

Już w pierwszym numerze pojawiły się informacje o powstaniu, składzie osobowym 
MKO w Kleczewie. Opublikowano także deklarację Miejskiego Komitetu Obywatel-
skiego „Solidarność” w Kleczewie, kalendarium funkcjonowania MKO. W numerze 
próbnym (pierwszym) rozpoczęto także drukowanie cyklu – „Rozmaitości Kleczew-
skie”. Były to krótkie formy, zajmujące najczęściej pół strony, w których podejmowano 
dość drażliwe zagadnienia, odnoszące się do funkcjonowania Kleczewa i jego miesz-
kańców. I tak w pierwszym numerze pojawiły się w ramach wzmiankowanego cyklu 
następujące zagadnienia: Co z majątkiem byłego komitetu M-G PZPR w Kleczewie? Ilu 
bezrobotnych w Kleczewie? Kleczewski park i jego wątpliwe przeznaczenie! Rozważania 
o tzw. „wstydliwej” sprawie. O koszach na śmieci, których nie ma… O kleczewskiej cen-
trali telefonicznej, która ma być (?).

Drugi numer „Informatora Kleczewskiego” ukazał się miesiąc później, czyli w kwiet-
niu 1990 r. Na początku redakcja podziękowała za życzliwe przyjęcie pierwszego (prób-
nego) numeru. Numer ten został zdominowany przez dwa działy. Pierwszym z nich były 
zbliżające się wybory samorządowe, zaplanowane na dzień 27 maja 1990 r. Na łamach 

s. 5-6.
20 P. Gołdyn, Rzeczpospolita…, s. 280-281.
21 Słowo wstępne zespołu redakcyjnego, „Informator Kleczewski” 1990, nr 1, s. 1.
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„Informatora Kleczewskiego” omówiono ordynację wyborczą i zasady głosowania. Dru-
gim działem był „Rozmaitości Kleczewskie”. Podobnie jak poprzednio, były w nim po-
dejmowane zagadnienia odnoszące się do funkcjonowania kleczewskiego społeczeństwa 
w nowych realiach społeczno-politycznych. Oto przykład:

Kiedy obserwujemy bacznie rzeczywistość, zadziwia nas fakt, jak bardzo wielu ludzi 
w mgnieniu oka potrafi zmienić swoje poglądy, zapatrywania i ideologię. Jest to swo-
isty „kameleonizm” – umiejętność przystosowania się do zupełnie nowych warunków, 
spowodowana chorobliwym wręcz przyzwyczajeniem do kierowniczych funkcji, które 
chce się utrzymać za wszelką cenę. Niegdysiejsi przykładni towarzysze, wychwalają-
cy wszędzie donośnym głosem jedynie słuszne drogi rozwoju socjalistycznej ojczyzny, 
krzyczący z czołowych szeregów pierwszomajowych pochodów hasła o świetlanej 
przyszłości, do której prowadzić nas miała przewodnia siła PZPR, dzisiaj stają się gor-
liwymi działaczami na rzecz demokratycznych przemian, niejednokrotnie ze znaczkiem 
„S” w klapie. To oni znowu krzyczą najgłośniej o błędach przeszłości, chociaż o swoje 
wolą nie pamiętać. Są to ludzie, którzy dla kariery potrafią zrobić wszystko i gdyby 
Polską zaczęli rządzić Murzyni, oni pierwsi przemalowaliby się na czarno i wzięli dzidy 
do ręki. Rozejrzyjmy się wokół siebie – wśród nas na pewno żyją ludzie – kameleony. 
Nie dajmy się zwieść. Symbole i znaczki w klapie można zmienić, ludzie pozostają ci 
sami22.

W numerze tym opublikowano także kalendarium z działalności MKO w Kleczewie. Po-
jawił się także tekst autorstwa Marietty Putz w rocznicę wydarzeń marcowych 1968 roku23.

Ostatni, trzeci numer poświęcony był przede wszystkim kampanii wyborczej przed 
wyborami samorządowymi. Podkreślał to również zespół redakcyjny, który na pierwszej 
stronie zamieścił następującą refleksję:

Zanim 27 maja br. przystąpimy do głosowania, warto pokusić się o kilka refleksji 
przedwyborczych. Zbliżające się wybory będą przebiegały w odmiennych warunkach. 
I chociaż wiele sprzecznych opinii budzi ordynacja wyborcza, wierzymy w to, że będą 
to wybory w pełni demokratyczne. Wszyscy kandydaci na radnych mają teoretycznie 
równe szanse, a ich los zależy tylko od wyborców. W tak niewielkim i w miarę zintegro-
wanym środowisku, jak gmina Kleczew, można liczyć na rozsądek i obywatelską odpo-
wiedzialność uprawnionych do głosowania. Kto wejdzie do nowej rady gminnej – dla 
nikogo nie może być sprawą obojętną. Niech będą to kandydaci najlepsi pod każdym 
względem – nie tylko zawodowym, ale także moralnym. Radnymi powinni zostać lokalni 
patrioci, którzy zaczną dbać o gminę i jej mieszkańców. Z ogromu obowiązków zdają 
sobie sprawę ludzie w pełni odpowiedzialni i przygotowani na wiele trudności, gdyż 
„spadek”, który odziedziczą po obecnych nie budzi optymizmu. Po raz pierwszy nadarza 

22 M. Trzewiczyński, Dedykuję tym „towarzyszom”, którzy na to zasługują, ibidem, 1990, 
nr 2, s. 7.

23 M. Putz, Rocznice: Marzec 1968, ibidem, 1990, nr 2, s. 2.
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się okazja, aby wybrać swoich przedstawicieli, a nie zgadzać się na ludzi narzuconych 
z góry. Wykorzystajmy tę szansę…24

Numer ten zawierał także listę kandydatów (20 osób) na radnych popieranych przez 
Miejski Komitet Obywatelski w Kleczewie oraz program wyborczy.

Kolejne numery już nie ujrzały światła dziennego. Prawdopodobną przyczyną za-
przestania dalszego wydawania periodyku był słaby wynik wyborczy osiągnięty przez 
MKO w Kleczewie. Miejski Komitet Obywatelski wprowadził do rady gminy zaledwie 
4 swoich przedstawicieli25.

Pierwszy numer KURIERA SOMPOLNA ukazał się 12 maja 1990 r. Wydawcą był 
Miejski Komitet Obywatelski „Solidarność” w Sompolnie. Czasopismo zaczęło się uka-
zywać po rozłamie w dotychczas istniejącym Miejsko-Gminnym Komitecie Obywatel-
skim. Działalność wydawniczą podjął tylko Miejski KO26.

„Kurier Sompolna” w swym pierwszym wydaniu liczył 12 stron formatu A4. Główną jego 
treść stanowiła prezentacja kandydatów MKO do rady miasta i gminy Sompolno. Oprócz 
krótkich charakterystyk pojawiły się również zdjęcia. Niestety ich jakość pozostawia wiele 
do życzenia ze względu na fakt, iż czasopismo powielane było na urządzeniach kserogra-
ficznych. Zaprezentowano dwadzieścia dwie osoby, które ubiegały się o mandat radnego27.

W numerze zamieszczono także wywiad z Antonim Walczakiem, przewodniczącym 
MKO „Solidarność”, który wyjaśniał przyczyny rozłamu, wskazując na główną – czyli 
według niego – „dyktatorskie zapędy” Juliana Grudzińskiego, który stał na czele Miej-
sko-Gminnego Komitetu Obywatelskiego28.

Drugi numer „Kuriera Sompolna” ukazał się dopiero w lipcu 1990 r., a więc ponad 
miesiąc po wyborach samorządowych. W artykule przygotowanym przez redakcję czy-
tamy, że „Kurier Sompolna” miał się stać pismem bliskim ludziom: 

Teraz będzie to normalna gazeta. Będziemy się starać pisać o wszystkich problemach 
naszego miasta i całej gminy. Będziemy zamieszczać kronikę towarzyską, w której mowa 
będzie o tym, kto zamierza i za kogo wyjść za mąż, kto otworzył nowy sklep lub warsz-
tat, kto z mieszkańców wyróżnił się i gdzie, kto ze znaczniejszych gości przyjechał, jed-
nym słowem wszystko co interesuje mieszkańców. (…) Pismo będzie dwutygodnikiem29.

W numerze pojawił się również artykuł poświęcony sytuacji w gminie po wyborach 
samorządowych. Tekst jest pełen goryczy. Z treści wynika niezadowolenie z wyników 

24 Słowo wstępne, ibidem, 1990, nr 3, s. 1.
25 P. Gołdyn, Samorządna…, s. 103.
26 P. Gołdyn, Miejski Komitet Obywatelski „S” w Sompolnie w wyborach samorządowych 

1990 r., „Wiadomości Sompolna” 2010, nr 47, s. 10.
27 „Kurier Sompolna” 1990, nr 1, s. 2-10.
28 W. S., Wywiad z przewodniczącym MKO „S” w Sompolnie Antonim Walczakiem, ibidem, 

1990, nr 1, s. 11.
29 Kurier Sompolna przedstawia się, ibidem, 1990, nr 2, s. 1.
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wyborów a także działań podejmowanych przez J. Grudzińskiego. Autorka zwracała 
uwagę na fakt, że kilku radnych dostało się do rady pod sztandarem „Solidarności” by 
zaraz potem realizować swoją prywatną politykę30. Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić 
co mogło być faktyczną przyczyną tego rozgoryczenia. Czy rzeczywiste niezadowolenie 
z nowych radnych, czy ciągle żywe animozje i uprzedzenie wobec J. Grudzińskiego? 
Być może tą przyczyną mógł być słaby wynik wyborczy, bowiem na 22 kandydatów z ra-
mienia MKO „Solidarność” do rady miasta i gminy weszło zaledwie czterech radnych31. 

Inicjatywa powołania „gazety lokalnej” na bazie „Kuriera Sompolna” nie powiodła 
się. Drugi numer „Kuriera” był zarazem ostatnim.

Warta odnotowania, aczkolwiek podobnie krótka jak w Sompolnie, jest aktywność 
wydawnicza zainicjowana przez Komitet Obywatelski „S” w Orchowie. W lutym 1990 r. 
pojawił się pierwszy, dwustronicowy numer pisemka, któremu nadano tytuł POGŁOS. 
Autorem wszystkich tekstów i zarazem redaktorem był Wiktor Majewski, który o idei 
powołania do życia tego pisma pisał tak: 

Mamy tak wiele do powiedzenia, a tak mało czasu i miejsca. Nie wystarczy nam tabli-
ca ogłoszeń przy kiosku „RUCH-u” w Orchowie. O Gminnym Komitecie Obywatelskim 
„Solidarność” słyszy się już różne głosy i opinie, czasami plotki; a od nich już tylko je-
den krok do nieporozumień. Chcąc uniknąć tego ostatniego powołujemy do życia nasze 
pisemko. Chcemy mówić własnym głosem i chcemy by społeczeństwo naszej Gminy 
mówiło i nie bało się mówić własnym głosem. Tytuł pisemka zaczerpnięto z dziedziny 
fizyki. Pogłos to przedłużony głos. Zjawisko to szczególne efekty dźwiękowe wywołuje 
w górach, w czasie burzy. Historia końca XX wieku nabrała takiego tempa, że zachodzące 
zmiany porównać można tylko z burzą, a nam małym na mapie Europy i jeszcze mniej-
szym na mapie świata, niech o tym co się stało i co się ciągle dziej powie coś POGŁOS32.

W jednym krótkim tekście znalazły się dwie ważne informacje. Pierwsza z nich przy-
bliżała przyczyny, które stały się bodźcem wydawania czasopisma. Druga z kolei, wy-
jaśniała etymologię nadanego pismu tytułu. Podtytuł sformułowany został następująco: 
Nieregularne Pismo Gminnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Orchowie.

We wspomnianym pierwszym numerze znalazły się także informacje dotyczące zbli-
żających się wyborów samorządowych. Pojawił się krótki tekst związany z pięćdziesiątą 
rocznicą zbrodni katyńskiej33. Poinformowano także mieszkańców o powołaniu do życia 
Fundacji im. Seweryna Kolberga. Zadaniem fundacji miało być podnoszenie poziomu 
oświaty w gminie Orchowo. Stawiała sobie ona za cel doposażenie szkół w rożnego ro-
dzaju pomoce dydaktyczne, które pozwoliłyby podnieść standardy nauczania w orchow-
skiej szkole. Działalność tej fundacji, a także sama oświata, były jednymi z kluczowych 

30 W. Sztuba, Refleksje powyborcze, ibidem, 1990, nr 2, s. 5.
31 P. Gołdyn, Miejski Komitet Obywatelski…, s. 10.
32 „Pogłos” 1990, nr 1, s. 1.
33 Ibidem.
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elementów programu wyborczego Komitetu Obywatelskiego „S” w Orchowie34.
Drugi numer „Pogłosu” zdominowany został przez trzy tematy. W pierwszym wspo-

mniano o wydarzeniach marcowych z 1968 roku, wskazując na ich tragizm społeczny, 
polityczny i etyczny35. Fundacja im. S. Kolberga poinformowała mieszkańców między 
innymi o planach rozbudowy szkoły w Orchowie oraz o problemach finansowych zwią-
zanych z tym przedsięwzięciem. Zamieszczono także graficzny plan rozbudowy obiek-
tu36. Ostatni z poruszanych tematów odnosił się do przyczyn skażenia środowiska natu-
ralnego i jego ochrony, z uwzględnieniem gminy Orchowo37.

Od drugiego numeru pojawił się także drugi redaktor. W. Majewskiego wsparł P. Dra-
gan, zajmując się opracowaniem technicznym pisma.

Ostatni, trzeci numer „Pogłosu” datowany był na 30 marca 1990 r. i w całości poświę-
cono go zbliżającym się wyborom samorządowym. Zwrócono w nim uwagę na koniecz-
ność podejmowania odpowiedzialnych decyzji38.

W lutym 1990 działalność wydawniczą rozpoczął Komitet Obywatelski „Solidar-
ność” w Dobrej. Nie zachował się niestety pierwszy numer czasopisma, ale na podstawie 
kilku kolejnych numerów można określić profil pisma oraz główne treści przekazywane 
na jego łamach.

Czasopismu nadano tytuł NOWINY OBYWATELSKIE. Redakcję tworzyli: Andrzej 
Tyczyno, Przemysław Barczyński, Małgorzata Nowak oraz Zbigniew Niklas. Biuletyn 
ten był czterostronicowy, wydawany w formacie A539. „Nowiny Obywatelskie” wycho-
dziły jako dwutygodnik.

Na łamach periodyku starano się relacjonować życie społeczno-polityczne w gminie 
Dobra. Drugi numer bardzo szeroko relacjonował posiedzenie Gminnej Rady Narodowej 
oraz decyzje tam podejmowane40. W trzecim numerze „Nowin Obywatelskich” zamiesz-
czono odezwę do obywateli w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. 
Redakcja, a jej głosem Komitet Obywatelski w Dobrej, podkreślała wagę zbliżających 
się wyborów, jako tych, w których głosy naprawdę się będą liczyć. Zachęcała również do 
poznania kandydatów KO oraz wzięcie udziału w głosowaniu41.

Gazetę powielano na kserokopiarce znajdującej się w Urzędzie Gminy w Dobrej. 
Było to wygodne, ale zarazem uciążliwe, ponieważ władze gminy dokonywały cenzury 
treści czasopisma. Sytuacja taka miała miejsce przy okazji wydania numeru czwartego. 
Ukazał się on 1 kwietnia 1990 r., tak więc redakcja pozwoliła sobie na żart, który nie 

34 [W. M]ajewski], Fundacja na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Orchowo im. Seweryna 
Kolberga, „Pogłos” 1990, nr 1, s. 2.

35 Marzec’68, ibidem, 1990, nr 2, s. 1.
36 Komunikat Rady Fundacji, ibidem, 1990, nr 2, s. 1-2.
37 Ekologia, ekologia, ibidem, 1990, nr 2, s. 3-4.
38 27 maj 1990, ibidem, 1990, nr 3, s. 1-2.
39 „Nowiny Obywatelskie” 1990, nr 2, s. 4.
40 Papierkowy budżet, ibidem, 1990, nr 2, s. 1; Z. Miklas, Czy premiowanie niegospodarności 

leży w interesie Rady Narodowej w Dobrej!?, ibidem, 1990, nr 2, s.2-3.
41 27 maja wybory! Odezwa, ibidem, 1990, nr 3, s. 1.
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znalazł zrozumienia wśród włodarzy miasta i gminy i tekst został częściowo ocenzu-
rowany. Zachowały się na szczęście oba egzemplarze tego numeru; ten ocenzurowany 
i ten „nietknięty” przez cenzurę. W tym ostatnim w artykule poświęconym komunistom 
pojawił się taki fragment tekstu: 

Dopadł do pulchnych łapek zajętej czytaniem damy, która w szerokim, szczerym 
uśmiechu ukazała ubytki w swym uzębieniu. Prawą ręką zgrabnie sięgnął do niewąt-
pliwie okazałego biustu damy. Zajęci sobą nie zwracali na mnie uwagi. Aby zaznaczyć 
swoje istnienie dyskretnie chrząknąłem42. W wersji ocenzurowanej, dostępnej szerszemu 
gronu czytelników w miejscu części cytowanego tekstu znalazł się zapis następujący: 
Ust. o kontroli publikacji i widowisk /Dz. U. 81 r. Nr 20, poz. 99 zm 83 r. Nr 44, poz. 
204, 84 r. Nr 5, poz. 24/43.

Z perspektywy czasu sytuacja ta wydaje się co najmniej dziwna, przecież było to 
niespełna rok po wygraniu przez „Solidarność” wyborów parlamentarnych. Rzeczywi-
stość okazała się jednak inna i władze gminy tkwiły jeszcze w poprzedniej epoce. Od 
piątego numeru widoczne są już działania mające na celu uświadamianie społeczeństwa 
w kwestii zbliżających się wyborów samorządowych. Informowano o okręgach wybor-
czych oraz komisjach wyborczych. Zaprezentowano także kalendarz wyborczy. W tym 
numerze zaczęto także przedstawiać kandydatów na radnych. Co niezwykle interesujące 
prezentowano tylko kandydatów z miasta Dobra, co może sugerować, że z jakichś przy-
czyn nastąpił podział na Komitet Miejski i Gminny.

Na łamach pisma pojawiły się także teksty dotyczące wydarzeń o charakterze patrio-
tyczno-politycznym, jak np.: uroczystość św. Floriana44 czy święto Konstytucji 3 maja45. 
Przybliżano także historię miasta i gminy Dobra.

Ostatni dostępny egzemplarz nosi datę czerwcową i opatrzony jest numerem 8. 
Na jego kartach podana została do wiadomości lista nowych radnych46 oraz przeprowa-
dzono krótkie relacje z posiedzeń I i II sesji rady miasta i gminy Dobra47. 

Dość szybko działalność wydawniczą rozpoczął Komitet Obywatelski w Pyzdrach. 
Już w marcu 1990 r. światło dzienne ujrzało czasopismo, któremu nadano tytuł ECHO 
PYZDR. We wstępie napisano, że czasopismo ma służyć wszystkim mieszkańcom. 
Zwrócono także uwagę na fakt, że dotąd ani Pyzdry ani Ziemia Pyzdrska nie mogły po-
szczycić się własną gazetą48.

Pierwszy numer był zróżnicowany tematycznie. Podobnie jak w kilku innych przypad-
kach znalazł się wywiad z przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” 

42 J. Kaźmierski, Komuniści nie rezygnują, ibidem, 1990, nr 4, s. 1 (egzemplarz przed cenzurą).
43 J. Kaźmierski, Komuniści nie rezygnują, ibidem, 1990, nr 4, s. 1 (egzemplarz po cenzurze).
44 Uroczystość św. Floriana, ibidem, 1990, nr 7, s. 1.
45 Ten trzeci maj, ibidem, 1990, nr 6, s. 1.
46 Radni Rady Gminy i Miasta w Dobrej, ibidem, 1990, nr 8, s. 1.
47 I-sza sesja, ibidem, 1990, nr 8, s. 2-3; II-ga sesja, ibidem, 1990, nr 8, s. 3.
48 „Echo Pyzdr” 1990, nr 1, s. 1.
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w Pyzdrach, z Józefem Stawickim. W artykule zawarty został apel do ludzi młodych 
o zaangażowanie w prace Komitetu49. Oprócz tego znalazły się artykuły o zabarwieniu 
patriotycznym50 oraz teksty promujące idee odradzającego się samorządu51. 

W numerze czwartym „Echa Pyzdr” z maja 1990 r., Komitet Obywatelski miał okazję 
zaprezentować swoich kandydatów do rady miasta i gminy Pyzdry. Przy nazwiskach 
kandydatów znalazły się nie tylko podstawowe dane personalne, ale także krótkie pro-
gramy wyborcze52. Z kolei w 6 numerze przedstawiono wybranych radnych53.

Od dziewiątego numeru „Echo Pyzdr” połączyło się z KURENDĄ – Biuletynem In-
formacyjnym Burmistrza Pyzdr, które dotąd ukazywały się niemalże równolegle. Na-
stąpiła również zmiana na stanowisku redaktora naczelnego. Dotychczasowy redaktor – 
Krzysztof Paruszewski zrezygnował, a jego miejsce zajęła Wiesława Kowalska54. Gazeta 
nabrała utylitarnego charakteru, co przejawiało się np.: w zamieszczaniu porad kulinar-
nych czy programu telewizyjnego.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden, szczególny numer „Echa Pyzdr”. Szczególny, 
bowiem został on poświęcony jednemu zagadnieniu – sztandarowi „Solidarności” gminy 
Pyzdry. Numer ten niemal w całości przygotował Wacław Rogoziński – lider pyzdrskiej 
„Solidarności” rolniczej. W numerze przypomniano okoliczności powstania sztandaru, 
jego wzór oraz próbę jego odzyskania po tym, jak został zarekwirowany przez władze 
komunistyczne. Na łamach „Echa Pyzdr” przedstawiono korespondencje dotyczące 
miejsca przechowywania sztandaru. W jej ramach ustalono, że został on zniszczony55.

Na terenie gminy Ślesin działały dwa komitety obywatelskie. Jeden swym zasięgiem 
obejmował teren gminy i związany był z Komitetem Obywatelskim kierowanym przez 
senatora Ireneusza Niewiarowskiego. Drugi z kolei skupił się na terenie miasta Ślesina 
i przyjął nazwę Miejski Komitet Obywatelski w Ślesinie. Powiązany strukturalnie był 
z Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie56. I właśnie z inicjatywy tegoż 
Komitetu ukazywać się zaczęła Lokalna Gazeta Wyborcza „W ŚLESINIE”. Pierwszy 
numer ujrzał światło dzienne 8 kwietnia 1990 r. Zawierał 6 stron formatu A4. Tuż pod wi-
nietą kolegium redakcyjne umieściło informację uzasadniającą ideę wydawania gazety:

Drodzy czytelnicy! Charakterystyczną cechą PRL-u było niedoinformowanie społe-
czeństwa, a wręcz dezinformowanie, świadome ukrywanie prawdy. Dziś w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, bariery prawne zostały zniesione, zlikwidowano urząd cenzury, jednak 
bariery psychologiczne pozostały, nadal dominuje myślenie „po co się narażać”, nie wia-

49 Komitet Obywatelski czeka na młodych, ibidem, 1990, nr 1, s. 1-2.
50 K. Zając, Co Pyzdry łączy z „Cudem nad Wisłą”?, ibidem, 1990, nr 1, s. 2; idem, Dlaczego 

powinniśmy odbudować pomnik POW?, ibidem, 1990, nr 1, s. 3.
51 Klika słów o samorządzie, ibidem, 1990, nr 1, s. 4.
52 Ibidem, 1990, nr 4, s. 3-6.
53 Mamy radę!, ibidem, 1990, nr 6, s. 1.
54 Ibidem, 1990, nr 9, s. 1 i 4.
55 Ibidem, 1990, nr 8.
56 P. Gołdyn, Samorządna…, s. 149-150.
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domo co jeszcze będzie”, „NIE STÓJ, NIE CZEKAJ…”, nic się nie zmieni jeśli pozo-
staniemy bierni, nikt za nas nie naprawi długoletnich błędów, a na pewno nie zrobią tego 
ci, którzy są za nie odpowiedzialni; jeśli tylko wykonywali odgórne dyrektywy, kładli 
pod nimi swój podpis bez słowa protestu. Dlatego tak ważne jest kogo wybierzemy do 
Rady Gminy, kto będzie burmistrzem i jaki program będzie realizował. Aby zwiększyć 
obieg informacji dotyczących naszego miasta i gminy, chcemy wydawać gazetę, która 
przybliży problem wyborów i kandydatów na radnych. W miarę możliwości, chcieliby-
śmy dotrzeć do tych wszystkich, którym leży na sercu samorządna przyszłość naszego 
miasta i gminy (…). Do wyborów pozostały niecałe dwa miesiące i dlatego cały wysiłek 
postanowiliśmy włożyć dla ułatwienia wyborów właściwych ludzi do Rady. Miejmy na-
dzieję, że po zakończeniu szczęśliwym wyborów, jeśli gazeta spotka się z przychylnym 
przyjęciem, pozostanie już na trwałe w naszym, jakże jeszcze ubogim, życiu kultural-
nym57.

W tym samym numerze opublikowano program wyborczy MKO w Ślesinie, a także 
deklarację ideową. Rozpoczęto również drukowanie informacji związanych z kalenda-
rzem wyborczym.

Drugi numer „W Ślesinie” ukazał się dwa tygodnie później. Zdecydowana większość 
czasopisma poświęcona była zbliżającym się wyborom. Pojawił się kalendarz oraz in-
strukcja wyborcza. Zaprezentowano także kandydatów, którzy z ramienia MKO posta-
nowili ubiegać się o mandaty radnych w odrodzonym samorządzie. Byli to kandydaci 
z miasta Ślesina58. Redakcja podziękowała również za życzliwe przyjęcie pierwszego 
numeru. Zwiększyła się także objętość gazety z sześciu do ośmiu stron.

Ośmiostronicowy był także trzeci numer ślesińskiej gazety wyborczej. Podobnie jak 
poprzednie zdominowany był tematyką zbliżających się wyborów. Na drugiej stronie 
opublikowano listę kandydatów poszczególnych komitetów i okręgów, którzy startowali 
w wyborach do rady miasta i gminy Ślesin59. Pojawiły się także obszerniejsze biogramy 
kandydatów na radnych z ramienia MKO w Ślesinie. Mimo, że czasopismo wydawa-
ne było przez MKO, publikowano także informacje dotyczące Gminnego KO „Solidar-
ność”. Przykładem może być między innymi program wyborczy tegoż komitetu60.

Ostatnim numerem „W Ślesinie” jako lokalnej gazety wyborczej był numer 5. Liczył 
on tylko 4 strony. Scharakteryzowano w nim przebieg wyborów do rady gminy, podano 
listę radnych. Sami twórcy byli świadomi, że pismo spełniło swoją rolę w wyborach, 
czemu dali wyraz w następujący sposób:

27 maja w wyborach do samorządu terytorialnego została wybrana nowa Rada Gmi-
ny. Na podaniu jej składu rola lokalnej gazety wyborczej „W ŚLESINIE” kończy się. 
Wypada tylko mieć nadzieję aby wyłoniona w demokratycznych wyborach – czemu 

57 „W Ślesinie” 1990, nr 1, s.1.
58  Ibidem, 1990, nr 2, s. 3-5.
59 Lista kandydatów do rady gminy, ibidem, 1990, nr 3, s. 2.
60 Program GKO „Solidarność”, ibidem, 1990, nr 3, s. 6.
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służyła nasza gazeta – rada rządziła nami w sposób demokratyczny: mądrze i gospodar-
nie61.

Trzeba zauważyć, że na łamach „W Ślesinie” oprócz zagadnień wyborczych pisano 
także o sprawach historycznych, jak Katyń czy Konstytucja 3 Maja. Warto także nad-
mienić, że periodyk reaktywowano w grudniu 1990 r. Zachowano ten sam tytuł, ale nie 
była to już „Lokalna Gazeta Wyborcza”, a „Informator Społeczno-Kulturalny Miasta 
i Gminy”. Z zachowanych egzemplarzy wynika, że ukazało się 6 numerów, z czego tylko 
pierwszy był pojedynczy; kolejne wychodziły jako numery podwójne.

GAZETA SŁUPECKA to kolejna inicjatywa wydawnicza wywołana przez Komitet 
Obywatelski „Solidarność”. Tym razem jak sugeruje tytuł – w Słupcy. Pierwszy numer 
ukazał się we wrześniu 1989 r., a więc już po wyborach parlamentarnych. To dość późno 
w porównaniu z innymi tego typu wydawnictwami na terenie województwa konińskiego, 
ale to dlatego, że sam Komitet Obywatelski „Solidarność” w Słupcy powstał dopiero 
22 czerwca 1989 r. Wspomniany zaś pierwszy numer „Gazety Słupeckiej” ujrzał światło 
dzienne we wrześniu. Liczył wówczas 4 strony formatu A4. Z założenia miało to być 
pismo poświęcone przede wszystkim sprawom lokalnym, bez wchodzenia w zagadnie-
nia „natury geopolitycznej”. Stawiano sobie za cel zainteresowanie życiem codziennym 
w perspektywie lokalnej i historią regionalną62. To ostatnie potwierdza artykuł autorstwa 
słupeckiego regionalisty – Mariana Jareckiego, opublikowany w pierwszym numerze 
a poświęcony wydarzeniem września 1939 r. właśnie w Słupcy63.

Z biegiem czasu „Gazeta Słupecka” zyskiwała na objętości. Numer drugi liczył już 
8 stron, numer piąty 10, a numer jedenasty był już dwunastostronicowy. Pochlebną opi-
nię na temat tego nowego tytułu prasowego opublikowano na łamach „Głosu Wielkopol-
skiego”.

Komitet Obywatelski „Solidarność” w Słupcy dysponuje na razie taką kwotą, któ-
ra wystarcza na odbijanie własnego pisma na ksero. Ukazał się już 11 numer „Gazety 
Słupeckiej”. Na dwunastu stronach formatu A-4 jest miejsce na relacje z kraju i najbliż-
szych okolic, reklamę, ogłoszenia, informacje z różnych dziedzin, wiadomości sportowe, 
konkurs historyczny i wiele innych, wartych przeczytania wypowiedzi autorów. Jest ono 
bardzo żywo redagowane co pozwala pominąć niedostatki wynikające z niedoskonałości 
ksero64.

Trudno się nie zgodzić z powyższą opinią wertując strony poszczególnych numerów. 
Trzeba jednak przyznać, że „Głos Wielkopolski” wystawił „Gazecie Słupeckiej” swoistą 
laurkę. Szczególnie jeśli zestawimy tę opinię z cytowaną wcześniej opinią o „Gazecie 
Witkowskiej”, która pod względem edytorskim stała na wiele wyższym poziomie.

61 Od Redakcji, ibidem, 1990, nr 5, s. 4.
62 Tylniak, „Gazeta Słupecka” 1989, nr 1, s. 4.
63 M. Jarecki, Wrzesień 1939 w Słupcy, ibidem, 1989, nr 1, s. 3.
64 Przybywa tytułów prasowych, „Głos Wielkopolski” 1990, z dn. 2 kwietnia, s. 4.



Artykuły124

Ciekawą inicjatywą podjętą przez redakcję „Gazety Słupeckiej” był plebiscyt zaty-
tułowany „Słupczanin Roku 1989”. Pierwsza wzmianka na ten temat pojawiła się w nu-
merze piątym. Redakcja podała cztery swoje propozycje rozpoczynają przyjmowanie 
kandydatur od czytelników65.

W każdym numerze dużo miejsca poświęcano nie tylko działalności Komitetu Obywa-
telskiego „Solidarność” w Słupcy, ale także informowano o poczynaniach Komitetu Oby-
watelskiego „Solidarność” działającego na terenie gminy Słupca. Była także przestrzeń 
na rozważania nad przyszłością samorządu, pojawiały się relacje z uroczystości patrio-
tycznych i kościelnych organizowanych zwłaszcza w Słupcy. Sporo uwagi poświęcano 
zagadnieniem z dziedziny oświaty, kultury i sportu. Trzeba zatem stwierdzić, że „Ga-
zeta Słupecka” stała się periodykiem nie tylko o zabarwieniu społeczno-politycznym, 
służącym jako narzędzie wykorzystywane w kampanii wyborczej, ale stała się lokalnym 
periodykiem, otwartym na potrzeby społeczeństwa. Pod auspicjami Komitetu Obywa-
telskiego „Solidarność” ukazało się dwadzieścia numerów „Gazety Słupeckiej”. Tytuł 
ten przetrwał i do dziś jest obecny na rynku prasowym Wielkopolski Wschodniej. Jest 
kontynuacją tej „Gazety”, która ujrzała światło dzienne we wrześniu 1989 roku, ale ma 
już zupełnie inny charakter, choć plebiscyt na Słupczanina Roku jest organizowany nadal.

Inicjatywa wydawnicza Miejskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Kole 
zakończyła się na jednym numerze. Na dziesięć dni przez wyborami samorządowymi 
ukazał się czterostronicowy numer zatytułowany ABC WYBORCZE. Zdominowany zo-
stał przez zagadnienia związane z kampanią wyborczą. Na pierwszej stronie nieco uwagi 
poświęcono inwestycjom w Kole. Kolejne dwie i pół strony zajęła prezentacja 28 osób 
– kandydatów na radnych z ramienia KO „Solidarność” w Kole. Pojawiły się także dwa 
krótkie artykuliki problemowe. Jeden poświęcony osobom niepełnosprawnym66, a drugi 
tolerancji67. Co do tytułu to można przypuszczać, że był on nawiązaniem w jakiś sposób 
do jednej z przedwojennych gazet jakie ukazywały się w Kole – „ABC Kolskie”. Jest to 
jednak tylko hipoteza.

Trochę dłuższy żywot miało ECHO TURKOWSKIE „SOLIDARNOŚĆ”. Pierwotnie 
tytuł brzmiał „Echo Turkowskiej Solidarności”. Pojawiło się ono przed wyborami parla-
mentarnymi, jako odpowiedź na kampanię wyborczą, co zresztą podkreślano podtytułem 
„Wydanie Przedwyborcze”. Było to czterostronicowe wydanie w formacie A5. Prezen-
towano w nim wówczas sylwetki kandydatów, omawiano ordynację wyborczą, a także 
instruowano jak głosować na kandydatów strony solidarnościowej. 

Po wyborach nastąpiła przerwa w wydawaniu gazetki. Kolejny numer ukazał się póź-
ną jesienią 1989 r. Nosił tytuł „Echo Turkowskie” i był pismem już nie tylko Komitetów 
Obywatelskich, ale wszystkich środowisk niezależnych Turku.

Od grudnia 1989 r. zaczęło się ukazywać czterostronicowe pismo „Echo Turkow-
skie”, opatrzone podtytułem „Biuletyn Środowisk Niezależnych”. Zespół redakcyjny 

65 Słupczanin Roku 1989, „Gazeta Słupecka” 1989, nr 5, s. 1.
66 Niepełnosprawni żyją wśród nas…, „ABC Wyborcze” 1990, nr 1, s. 4.
67 O tolerancji, ibidem, 1990, nr 1, s. 4.
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tworzyli: Barbara Wesołowska, Mirosław Mękarski oraz Andrzej Piasecki. Pismo, w for-
mie kserokopii maszynopisu rozprowadzano w środowisku związkowym w ilości kilku-
set egzemplarzy. Prowadzono także sprzedaż na ulicy i pod kościołem. Pierwszy numer 
ukazał się 3 grudnia 1989 r. W tym samym miesiącu wydano także drugi numer. Przez 
pierwsze dwa miesiące 1990 r. z powodu kłopotów finansowych i technicznych pismo 
sporządzano w ilości kilkunastu egzemplarzy w powiększonym formacie i rozpowszech-
niano w formie ogłoszeń w miejscach publicznych. Przed wyborami samorządowymi 
w 1990 r. nie podjęto już wydawania samodzielnego pisma68.

Wydaje się jednakże, że jego ukazywanie się w okresie przed wyborami parlamentar-
nymi w 1989 r. było ważnym czynnikiem mającym zapewne wpływ na sam wynik wy-
borów. Wszak jeden z kandydatów na posła – Jerzy Żurawiecki – był przedstawicielem 
turkowskiej „Solidarności” i uzyskał mandat do Sejmu kontraktowego.

Przed wyborami parlamentarnymi w Koninie wydawane było także inne pisemko, 
które zniknęło po wyborach. Ostatni, 6 numer ukazał się dokładnie w przeddzień wybo-
rów parlamentarnych – 3 czerwca 1989 r. Tytuł tej gazetki to EXPRESS WYBORCZY. 
Podobnie jak w Turku, głównym zadaniem tego pisma było informowanie o przebiegu 
kampanii wyborczej, o zasadach głosowania, prezentacja kandydatów. Pojawiały się tak-
że artykuły problemowe, jak np. tekst Krzysztofa Dobreckiego, opublikowany w 2 nu-
merze czasopisma69.

Numery od 1 do 4 miały format A5 i były czterostronicowe. Numery 5 i 6 były wy-
dane w formacie A4 i również liczyły cztery strony. Powielano je na ksero. Dla osób 
wydających to czasopismo stanowiło ono jakby misję, którą powierzono im w ramach 
kampanii wyborczej. O tej misyjności świadczy chociażby taki krótki artykulik, którego 
fragment warto w tym miejscu zacytować:

31 maja, na ulicach Konina pokazało się aż 8 rodzajów ulotek jakoby sygnowanych 
przez „Solidarność”. Ulotki te oczerniają kandydatów Komitetu Obywatelskiego, wzy-
wają do bojkotu wyborów lub „wzywają do głosowania” na solidarnościowych kandy-
datów podstępnie przypisując im programy pod jakimi nikt rozsądny by się nie podpisał. 
Cała prowokacyjna akcja ma na celu wywołanie zamieszania i dezorientacji wśród wy-
borców. Ma sprawić wrażenie, że Solidarność jest skłócona i rozbita, a jej kandydaci to 
grupa kretynów70. 

Artykuł ten stanowił ostrzeżenie dla wyborców przed prowokacjami stosowanymi 
przez nomenklaturę komunistyczną i służby bezpieczeństwa PRL. Autor zauważył, 
że sposób wydania tych fałszywek wskazywał bezpośrednio na te służby. Stwierdził tak-
że, iż komuniści nie mają już ani kultury, ani wyobraźni politycznej, aby przegrać z hono-

68 I. Fret, NSZZ „Solidarność” w Turku w latach 1980-1990, Turek 2010, s. 225.
69 K. Dobrecki, 35 procent demokracji, „Express Wyborczy” 1989, nr 2, s. 2-3.
70 K. D[obrecki], Uwaga mieszkańcy regionu konińskiego, pojawiły się fałszywki, ibidem, 

1989, nr 6, s. 1.
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rem. Chciał on w ten sposób przestrzec przed tego typu prowokacjami przed wyborami.
11 marca 1990 r. na lokalnym rynku prasowym pojawił się kolejny tytuł – FORUM 

KONIŃSKIE. Tym razem wydawcą nie był jeden Komitet Obywatelski „Solidarność”, 
ale pięćdziesiąt dwa Komitety Obywatelskie „Solidarność”, wchodzące w skład Woje-
wódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” kierowanego przez Ireneusza Nie-
wiarowskiego. Pierwszy numer Forum wydany został w formacie A3 i liczył 12 stron. 
Pojawienie się pisma na nieco ponad dwa miesiące przez wyborami samorządowymi nie 
było przypadkowe, co zresztą podkreślała sama redakcja:

Oddajemy do rąk naszych Czytelników pierwszy numer pisma, które dzisiaj ma speł-
nić podstawowe, założone zadanie – przygotować społeczeństwo Konina i województwa 
do wyborów do samorządu terytorialnego. Będziemy więc kłaść nacisk na informowanie 
o inicjatywach ściśle związanych z ruchem samorządowym i samoorganizacją społecz-
ności lokalnych. Siłą rzeczy więc przed wyborami nie będzie to pismo o charakterze 
czysto lokalnym, z pewnością zmieni swoją formułę już po wyborach i mamy nadzieję, 
że dołączy na stałe do istniejących już w województwie pism lokalnych. (…) Pismo 
nasze (…) wyrosło również z konieczności samoobrony przed bezkarnymi atakami ze 
strony lokalnych politykierów71.

To ostatnie zdanie było odniesieniem do wciąż trwającego konfliktu pomiędzy WKO 
„Solidarność” a Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność”. Zresztą pierwszy numer zdo-
minowany był przez z jednej strony odpieranie ataków, z drugiej atakowanie Komitetów 
Obywatelskich „Solidarność” skupionych wokół Zarządu Regionu. Spór stał się więc 
tematem wiodącym tego wydania, co zresztą zauważyły inne gazety, jak choćby „Głos 
Wielkopolski”:

Szkoda tylko, że pierwszy numer poświęcony jest w znacznej części opisowi kon-
fliktu między WKO „Solidarność” a Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność”. Być może 
następne przyniosą więcej informacji o inicjatywach związanych z ruchem samorzą-
dowym i samoorganizacją społeczności lokalnych jak zapowiada redakcja w artykule 
wstępnym72.

Niestety również w drugim numerze pojawiło się kilka artykułów i innych tekstów 
odnoszących się do tego konfliktu, jak chociażby: Tak się nie gra73, Kto jest władzą w Ko-
nińskiem?74 czy Draka wśród swoich75. Pojawiły się też inne teksty, jak np. Tadeusza 
Mazowieckiego Internowanie76.

71 Zaczynamy, „Forum Konińskie” 1990, nr 1, s.1.
72 Przybywa tytułów…, s. 4.
73 Tak się nie gra, „Forum Konińskie”, 1990, nr 2, s.1.
74 P. Czepik, Kto jest władzą w Konińskiem?, ibidem, 1990, nr 2, s. 3. 
75  J. Kaczmarek, Draka wśród swoich, ibidem, 1990, nr 2, s. 10.
76 T. Mazowiecki, Internowanie, ibidem, 1990, nr 2, w. 6-7.
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Numer 4 był w całości poświęcony kampanii wyborczej do samorządu lokalnego. 
Określono go mianem numeru specjalnego. Pojawiły się w nim relacje ze spotkań z wy-
borcami77, program wyborczy Osiedlowych Komitetów Obywatelskich „S” oraz sylwet-
ki kandydatów na radnych w poszczególnych okręgach w Koninie.

Po wyborach wbrew zapowiedziom wyrażonym w pierwszym numerze „Forum Ko-
nińskie” nie stało się kolejnym lokalnym tytułem prasowym. Za to pojawiło się inne 
pisemko wydawane przez „konkurencyjne” Komitety Obywatelskie „Solidarność” czy-
li te skupione przy Zarządzie Regionu NZSS „Solidarność”. Pierwszy numer ukazał 
się 25 września 1990 r. i nosił tytuł BIULETYN – POROZUMIENIE KOMITETÓW 
OBYWATELSKICH ZIEMI KONIŃSKIEJ. Co ciekawe, był drukowany niebieską far-
bą. Pierwszy numer formatu A4 liczył cztery strony. Poświęcony był przede wszystkim 
relacji ze spotkania Komitetów Obywatelskich „Solidarność” ściśle współpracujących 
z ZR NSZZ „Solidarność”[1]. Opublikowano także treść deklaracji programowej wy-
pracowanej w ramach porozumienia tychże komitetów.  Nie było tam ataków na WKO 
„Solidarność” ale próba stworzenia płaszczyzny współpracy w celu przeprowadzenia 
kampanii wyborczej na rzecz Lecha Wałęsy w zbliżających się wyborach prezydenckich. 
Potwierdza to notatka umieszczona na ostatniej stronie gazetki:

Przewodniczący Porozumienia Komitetów Obywatelskich Ziemi Konińskiej, Paweł 
Kotlarski, wystosował zaproszenie współpracy do Wojewódzkiego Komitetu Obywatel-
skiego „Solidarność”78.

Numer 2 i bodajże ostatni (na więcej nie natrafiono podczas kwerendy) rozpoczął 
się od relacji na temat pobytu L. Wałęsy w Koninie 13 października 1990 r79. Poza tym 
w numerze znalazła się lista członków Komitetu Wyborczego L. Wałęsy z terenu woje-
wództwa konińskiego i informacje ogólnopolskie na temat funkcjonowania komitetów 
obywatelskich.

Konkludując można stwierdzić, że działania wydawnicze podejmowane przez Ko-
mitety Obywatelskie „Solidarność” były istotnym czynnikiem aktywności społeczno-
-politycznej, aczkolwiek czasem jednorazowym lub krótkotrwałym, i choć przez krótki 
moment, stanowiły ważny – bo wolny i demokratyczny – głos, a także przeciwwagę do 
tytułów prasowych pozostających jeszcze wówczas pod wpływami nomenklatury komu-
nistycznej („Przegląd Koniński”, „Głos Wielkopolski). 

Jak wspomniano, różna była ich żywotność. W niektórych przypadkach ukazał się tyl-
ko jeden numer, w innych kilka czy kilkanaście. Ale były także takie przypadki, jak „Ga-
zeta Słupecka”, że choć zmienił się całkowicie charakter czasopisma, nazwa pozostała.

Pod względem edytorskim wybijały się takie tytuły jak: „Gazeta Witkowska” czy 
„Forum Konińskie”, które były składane i drukowane w pełni profesjonalnie. Pozosta-

77 J. Matybowa, Niecodzienne spotkanie, ibidem, 1990, nr 4, s. 2; Z. Jastrzębska, Uroczysto-
ści 3 maja 1990 roku w kościele św. Maksymiliana w Koninie, ibidem, 1990, nr 4, s. 

78 [1] Porozumienie Komitetów Obywatelskich Ziemi Konińskiej, „Biuletyn” 1990, nr 1, s. 1.
79 Stosunki między Komitetami Obywatelskimi, ibidem, 1990, nr 1, s. 4.
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łe redakcje przy „produkcji” nakładu wykorzystywały technikę ksero. Jakość edytorska 
była w takich przypadkach niska. W pamięci należy mieć także to, że teksty pisali za-
zwyczaj ludzie nieobeznani ze sztuką dziennikarską. Jej brak nadrabiali zapałem i wiarą 
w możliwości przemian społeczno-politycznych w Polsce.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania należy stwierdzić, iż pomimo pewnej 
ułomności czy prymitywizmu edytorskiego stanowią one ważne źródło do dziejów – jak 
to się dziś zwykło nazywać – okresu przełomu. Wbrew pozorom w okresie tym nie wy-
tworzono zbyt wielu dokumentów, które mogłyby stanowić podstawę źródłową w bada-
niach naukowych. Czasopisma wydawane przez Komitety Obywatelskie „Solidarność” 
są elementem zapełniającym tę lukę, co wyraźnie pokazują przykłady z terenu ówczesne-
go województwa konińskiego.

Niniejszy artykuł jest jedynie przyczynkiem, wprowadzeniem do dalszych szczegó-
łowych badań nad tym zagadnieniem. Badań, które należałoby poprowadzić nie tylko 
z perspektywy regionalnej i ogólnopolskiej, ale także (a może przede wszystkim) przez 
pryzmat szczególnie tych tytułów, które pozostawały dłużej w obiegu. Ważne byłoby 
także wzięcie pod uwagę wątku ludzkiego, a więc prześledzenie życiorysów twórców 
i redaktorów tych gazet.
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PRESS PUBLISHING ACTIVITY AS A MEANINGFUL ELEMENT 
OF SOCIAL-POLICAL ACTIVITY OF ”SOLIDARNOŚĆ” CITIZENS’ 
COMMITTEES OF KONIN VOIVODESHIP IN 1989-1990.

Keywords: local press, citizens’ commitees, NSZZ ”Solidarnosc”, Konin voivodeship

Publishing trade is a vital element of social and political activity of Civic Committee 
„Soidarność” in Konin Province during the years 1989-1990

After the year 1989 Polish society gained the possibility to decide actively and demo-
craicly about the destiny of Polish nation and autonomy one of the signs of such a state 
is were Civic Committees – „SOLIDARNOŚC”. To mark these committees’ activity the 
newspapers were published, which apart from their editorial primitiveness used to show 
freedom of speech. These newspapers were also published in the whole area of Koniński 
Province of those Times. Their analysis shows the engagement of these particular civic 
committees during the elections and for the local authorities’ activities

 Wałęsa w Koninie, ibidem, 1990, nr 2, s. 1.
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WSPÓŁCZESNE CZASOPISMA SZKOLNE KALISZA 
W ZBIORACH KSIĄŻNICY PEDAGOGICZNEJ 
IM. A. PARCZEWSKIEGO

Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu gromadzi w swoich 
zbiorach różnorodne kolekcje, w tym bogaty zbiór czasopism. Przedmiotem tego artyku-
łu są czasopisma szkolne, stanowiące niewielki, lecz cenny fragment zbiorów czasopi-
śmienniczych gromadzonych w bibliotece. Zostały one wydane przez uczniów kaliskich 
szkół po roku 1989 i stanowią dzisiaj coraz znaczniejszą kolekcję pism uczniowskich.

Ich tradycja związana jest w Kaliszu z życiem szkolnym pierwszych lat dwudzie-
stego wieku, które, choć w polskich dziejach nie sprzyjały rozwojowi takiej działal-
ności uczniów, przyniosły pierwsze przykłady nielegalnych najczęściej periodyków 
uczniowskich. Dopiero okres międzywojenny i swobodny rozwój polskiej szkoły dał 
możliwość nieskrępowanej twórczości w tej mierze, owocującej w mieście nad Prosną 
kilkoma czasopismami, takimi jak „Blaga” (Blagier”), „Osa”, „Pochodnia”, „Sztubak”, 
„Świt”, „Czyn i Słowo”. Wymienione pisma wydawały dwie znane szkoły: Gimnazjum 
im. T. Kościuszki oraz Gimnazjum im. A. Asnyka. Uczniowie wyrażali w nich swoje po-
glądy i nie było dziedziny życia społecznego, która nie została zauważona i opisana przez 
młodych dziennikarzy. Periodyki ukazywały się zazwyczaj nieregularnie, miały zróżni-
cowaną objętość, nakład oraz bardzo rozmaitą treść. Na łamach gazetek szkolnych swoje 
pierwsze kroki stawiali m.in. Tadeusz Pniewski, Józef Garliński, Edward Fiszer, Stefan 
Otwinowski, Włodzimierz Pietrzak, Tadeusz Kulisiewicz. Periodyki szkolne okresu mię-
dzywojennego stanowią dziś cenne źródło informacji o dawnej szkole, uczniach, nauczy-
cielach i rodzicach, a także o dawnym Kaliszu.

Okres po II wojnie światowej nie sprzyjał rozwojowi czasopiśmiennictwa uczniow-
skiego, pozostały jedynie gazetki ścienne, które odzwierciedlały przede wszystkim spe-
cyficzne formy indoktrynacji, charakterystyczne dla ówczesnego ustroju politycznego 
państwa. Należy jednak pamiętać również o nielicznych próbach wydawania uczniow-
skich periodyków („Świt”1, „Głos Ucznia”2).

Czerwiec 1989 roku przyniósł radykalne zmiany w Polsce, także dotyczące rozwoju 
prasy, w tym czasopiśmiennictwa szkolnego. Jako pierwsze pojawiły się tytuły: „Turniej 
Młodych Przyjaciół Kalisza”, „GrafoMania”, i „Adam”. Są one dowodem, iż wydaw-

1 „Świt” – gazetka szkolna II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, 1958, nr 1, 
nr 2.

2 „Głos Ucznia”. Zespół Szkół Ekonomicznych – Kalisz 1981 nr 1-3.
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nicza działalność uczniowska w schyłkowym okresie PRL-u i czasie przeobrażeń poli-
tycznych Polski lat dziewięćdziesiątych, była również prowadzona przez uczniów szkół 
kaliskich. 

W 2012 roku Książnica Pedagogiczna podjęła działania, zmierzające do uzupełnienia 
zbiorów prasy szkolnej; udało się dzięki temu skompletować posiadane roczniki oraz 
wzbogacić o nowe tytuły. 

W Kaliszu większość szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych od 
wielu lat redaguje gazetki szkolne, wydawane najczęściej jako miesięczniki, dwumie-
sięczniki, bądź kwartalniki. W niektórych szkołach dużym zainteresowaniem cieszą się 
tzw. wydania specjalne, poświęcone różnym świętom i uroczystościom szkolnym, waż-
nym wydarzeniom kalendarzowym, lub związanym z życiem szkoły. Czasopisma cha-
rakteryzują się ogromną różnorodnością począwszy od formatu, po treści zawarte w nich, 
szatę graficzną i zaangażowanie uczniów. 

Największy zbiór periodyków szkolnych w księgozbiorze kaliskiej biblioteki peda-
gogicznej stanowią gazetki redagowane przez uczniów szkół podstawowych, pod nie-
zbędną opieką nauczycieli. Wyróżniają się spośród innych czasopism ciągłą rotacją mło-
dych redaktorów. Słabą stroną tych gazetek jest powszechny brak stopki redakcyjnej. 
Są gazetki, których znakiem rozpoznawczym jest wyłącznie tytuł i nazwa szkoły. Prasę 
uczniowską szkół podstawowych charakteryzuje różnorodna szata graficzna, a także po-
dawana treść. Należy dokonać podziału na gazetki klas początkowych (I-III) i klas IV-VI. 
Gazetki oddziałów przedszkolnych i klas I-III są tworzone głównie przez nauczycieli 
przy bardzo małym udziale uczniów. Zamieszczają krótkie teksty, liczne ilustracje oraz 
proste zadania do wykonania przez ucznia. Często jedna strona gazetki jest skierowana 
do rodziców i porusza głównie tematy związane z rozwojem dziecka. Typową gazet-
ką dla najmłodszych, która znajduje się w zbiorach biblioteki jest miesięcznik „Świat 
Przedszkolaka”. Podobny charakter posiadają także pisemka „Europejczyk”, „Skrzaty”, 
„Figielek”, „Młodziaki”, czy kwartalnik „Gazetka klasy I c”.

Natomiast periodyki wydawane przez starsze klasy szkół podstawowych cechuje duży 
wkład pracy samych uczniów. Nauczyciel staje się opiekunem i dyskretnym koordyna-
torem przedsięwzięcia młodych redaktorów. Szata graficzna jest o wiele bogatsza, bar-
dziej pomysłowa, świadcząca o możliwościach i umiejętnościach uczniów. Zawiera dużo 
zdjęć z różnych wydarzeń szkoły. Gazetki szkół podstawowych w latach dziewięćdzie-
siątych były wydawane głównie jako rękopisy, bądź maszynopisy, obecnie jest to wydruk 
komputerowy i kserokopia. Format gazetek wyznacza wymiar papieru: A4 (30x21 cm), 
bądź po złożeniu jako format A5. Objętość gazetek waha się od kilku do kilkunastu stron, 
najczęściej posiadają 12-16 stron, zapisanych dwustronnie. Cechą znamienną tego typu 
prasy jest jej nieregularność oraz krótki okres wydawania. Gazetki najczęściej przed-
stawiają życie szkoły, uczniów i nauczycieli oraz poruszają tematy dotyczące tej grupy 
wiekowej. Nawiązują zawsze do wydarzeń kalendarzowych, zawierają liczne konkursy, 
dużo szkolnego humoru, rozrywek; to krzyżówki, rebusy, anegdoty i horoskopy. Spośród 
gazetek szkolnych redagowanych przez uczniów klas starszych szkół podstawowych 
w zbiorach biblioteki są takie tytuły jak: „Literacik”, „Buda na Wesoło”, „Wszystko dla 
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Wszystkich”, „Nie Wiem”, „C.D.N.”, „Ty i My”, „Spoko”, „64 Oczy”, „Szczypiorniak”, 
„Mól Książkowy”, „Gazeta Szkolna”, „Młodzieżówka”, „Bzdury z Wigury”, „Szkolne 
Nowiny”, „Szkolne Nowinki”, „Widnokrąg Piętnastki”, „Nudy z Budy”, „Wolna Euro-
pa”, „Piwonka”, „Bez Tytułu”, „Czasopismo Samorządu Szkolnego Grupy Pacholąt”, 
„Multimedialny Uczniak”, „Globus”, „Czwartak”. 

Winiety gazetek: „Czwartak”, „Bzdury z Wigury”, „Buda na Wesoło”, Multimedialny 
Uczniak” ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu

Mimo różnic wszystkie pisma szkolne mają wspólny cel – powstają dla szkolnej spo-
łeczności, przedstawiając na swych łamach przede wszystkim wydarzenia i informacje 
związane z własną szkołą. 

Na uwagę zasługuje zbiór gazetek szkolnych obecnej Szkoły Podstawowej nr 10 oraz 
Gimnazjum nr 7 w Kaliszu. Placówki te bogaty dorobek swej działalności wydawniczej 
przekazały Książnicy. Szkoły mogą poszczycić się redagowaniem wielu gazetek szkol-
nych i klasowych. Zazwyczaj są one dużego formatu A4, czarno-białe, czasami własno-
ręcznie kolorowane. Posiadają przeróżne tytuły: „Siódemka”, „Szkolne Orły”, „Cegieł-
ka”, „Urwisy Spod 12”, „Wiercipięty”, „Głos 2a”, „Jeżyki”, „Koszałki Opałki”, „Edziu”, 
„Żaróweczka”, „Skrzaty”, „1.2.3”, „Źrebaczek”, „Kredka”, „Figielek”, „Podajmy Sobie 
Ręce”, „Liścik”, „Wszystko dla Wszystkich”, „Spoko!”, „Dyzio”, „Dinuś”, „Gazetka 
Bee”, „Czarne Na Białym”, „Byle do Piątku”. Swoje gazetki posiadają również oddziały 
przedszkolne i świetlica oraz klasy młodsze: „Zdrówko”, „Miłośnik Przyrody”, „Skrza-
ty”. Dla uczniów klas początkowych wydawana jest także gazetka w języku angielskim 
„English Please!”. Większość wymienionych gazetek posiada stopkę redakcyjną, której 
znaczenie w innych edycjach jest często niedoceniane przez uczniów. Pisemka omawia-
ją wydarzenia z życia klasy, bądź całej szkoły. Przedstawiają wiadomości przyrodni-
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czo-geograficzne i sportowe. Zawierają krzyżówki, rebusy, ciekawostki, humor, kącik 
kulinarny. Najczęściej na ich łamach zamieszczane są utwory uczniów, głównie krótkie 
opowiadania i wierszyki. 

Na terenie miasta działają dwie placówki szkolne zajmujące się dziećmi niepełno-
sprawnymi fizycznie i umysłowo. Są nimi Zespół Szkół nr 11 i Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących. W pierwszej z wy-
mienionych wychodzi „Uczniak”, w drugiej „Słoniowe Ucho”, a wcześniej dla dzieci 
młodszych „Smyki”. W ich redagowanie większy wkład pracy muszą włożyć opiekuno-
wie tych gazetek. Prasa ta jest równie kolorowa i pomysłowa. Charakteryzuje się bardzo 
krótkimi i zrozumiałymi tekstami dotyczącymi życia szkoły oraz licznymi ilustracjami. 
W gazetkach zamieszczane są teksty z zakresu ochrony środowiska, promowania zdro-
wego stylu życia, ciekawostki, proste zadania do wykonania przez uczniów i inne. 

W kolekcji prasy uczniowskiej jaką posiada książnica kaliska nie brakuje również ga-
zetek wydawanych przez szkoły gimnazjalne. Poruszają one tematy związane z życiem 
szkoły, uczniów i nauczycieli oraz dotyczą spraw codziennych. Są doskonałym forum do 
prezentowania przez społeczność uczniowską swoich spostrzeżeń i opinii, nurtujących 
problemów. Odnoszą się zawsze do szkoły jako instytucji wychowawczo-kształcącej, 
nauczycieli i uczniów, spełniając jednocześnie rolę prasy lokalnej. W prasie gimnazjal-
nej opisywane są święta kalendarzowe i szkolne, rocznice, przedstawiani są nauczyciele 
jako bohaterowie wywiadów, uczniowie i ich sprawy. Gazetki gimnazjalne zawierają 
twórczość literacką uczniów, recenzje filmów i książek oraz działy poświęcone muzyce. 
Na łamach gazetek ogłaszane są przeróżne konkursy. Gazetki tworzone przez kaliskich 
gimnazjalistów to między innymi: „Głos Ucznia”, „Siódemka” – Gimnazjum nr 7, „Bez 
Cenzury” – Gimnazjum nr 9, „Kalejdoskop”, „Liczydełko” – Gimnazjum nr 3, oraz wy-
mienione już „Słoniowe Ucho” – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Sły-
szących i Niesłyszących oraz „Uczniak” – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 11 dla 
dzieci niepełnosprawnych.

Do najpopularniejszych gazetek szkół ponadgimnazjalnych, będących w zbiorach 
Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu należą: „Adam” – czasopismo I LO im. Adama 
Asnyka, „Tadek” – czasopismo II LO im. Tadeusza Kościuszki, „Copernicus” – cza-
sopismo III LO im. Mikołaja Kopernika, „Volumen”, „Widoki”, „Wszystko może się 
zdarzyć” – IV LO im. I. J. Padarewskiego, „The School Time” – V LO im. Jana Sobie-
skiego, „Wespół” – Zespół Szkół Ponadgimnzjalnych nr 2 im. Kazimierza Wielkiego, 
„Głos Metalówki” – Zespół Szkół Zawodowych nr 1, „Odsłony” – gazetka Gimnazjum 
i Liceum Sióstr Nazaretanek, „Puls” – szkolna gazetka LO Sióstr Nazaretanek, pisma 
Zespołu Szkół Ekonomicznych: „Ekonomis”, „Trops” – biuletyn poświęcony kulturze 
fizycznej, „Euro Profit” – gazetka Klubu Europejskiego oraz Koła Angielskiego, „Come 
stai…?” – poświęcone kulturze włoskiej, „Biuletyn Biblioteczny” – gazetka redagowana 
przez bibliotekę. Wszystkie wyżej wymienione gazetki różnią się formatem, objętością, 
szatą graficzną oraz przedstawianymi treściami. 
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2. Winiety gazetek: „The School Time”, „Ekonomis”, „Lipa”, „Puls”, „Wszystko może 
się zdarzyć” ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu

Czasopiśmiennictwo uczniów szkół średnich cechuje pewna dojrzałość w opracowy-
wanych i redagowanych treściach omawianych periodyków. Są one bardziej przemyśla-
ne i ambitniejsze, przedstawiają rzeczywistość szkolną w sposób wyraźny, bez żadnych 
przerysowań. Redaktorzy szkół średnich są bardziej krytyczni w stosunku do siebie, ale 
i do otaczającej społeczności szkolnej, zarówno nauczycieli jak i kolegów. Przedstawiają 
niejednokrotnie tematy bliskie dorosłym, bowiem sami w tym okresie dorastają. Ucznio-
wie szkół średnich poważnieją, dorośleją, odnajdują drogi, którymi pragną podążać. 
Niewątpliwie w tej prasie szkolnej jest dużo swobody, uczniowskiego luzu i humoru. 
W szkołach średnich następuje obecnie pewna stabilizacja i uczniowie troszczą się o dłu-
gotrwały cykl wydawniczy pisma szkolnego. 

Obecnie w zbiorach Książnicy Pedagogicznej znajduje się ponad osiemdziesiąt ty-
tułów periodyków szkolnych wydawanych przez kaliskie szkoły. Dzięki życzliwości 
i współpracy z nauczycielami, opiekunami omawianych czasopism kolekcja ta wciąż się 
rozrasta, stając się cennym źródłem wiedzy o działalności szkół i życiu uczniów, spełnia-
jąc nadto rolę kroniki szkolnej.
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CONTEMPORARY KALISZ SCHOOL MAGAZINES 
IN THE COLLECTION OF THE A. PARCZEWSKI PEDAGOGICAL LIBRARY

Keywords: school magazines, Kalisz, Książnica Pedagogiczna, 
A. Parczewski Pedagogical Library

Beside its main interest, books, A. Parczewski Pedagogical Library collects maga-
zines and special collections. Also a group of school magazines is included in the large 
collection of magazines. The subject of the article are school magazines published after 
1989 by students of Kalisz schools. Among the described periodicals the primary school 
magazines are the most represented and can be divides into two groups: magazines issued 
by junior students (e.g.: ”Swiat Przedszkolaka”, ”Skrzaty”, ”Figielek”) as well as those 
published by students of the 4-6 forms (e.g.: ”Buda na Wesolo”, ”Globus”, ”Czwartak”). 
The most popular middle school magazines are, among others, ”Kalejdoskop”, ”Bez 
Cenzury” or ”Słoniowe Ucho”. The collection also includes valuable school periodical, 
published by secondary schools, like: ”Adam”, ”Tadek”, ”Copernicus”, ”Ekonomis”, 
”Widoki”, ”Wespół” and many others. At present the library’s collection contains more 
than eighty magazines issued by schools in Kalisz. They constitute a rich source of infor-
mation about schools and their societies. 
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PRASA W DZIAŁALNOŚCI GUBERNATORA KALISKIEGO 
KONSTANTINA DMITRIEVIČA DANILOVA

Druga połowa XIX wieku przyniosła na terenie Królestwa Polskiego wiele zmian. 
Wśród nich najważniejszą była reforma administracyjna w 1867 roku, która spowodo-
wała podział dawnych ziem polskich na dziesięć nowych guberni. Na czele każdej z nich 
stał gubernator, zazwyczaj wywodzący się ze sfer rosyjskiej arystokracji lub szlachty, 
mający w swoim życiorysie służbę wojskową lub urzędniczą. Pewien wyjątek stanowiły 
osoby, które przed objęciem tej funkcji trudniły się innymi zajęciami. Jednym z nich był 
najkrócej urzędujący kaliski gubernator – Konstantin Dmitrevič Danilov. 

Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie sylwetki tego interesującego człowieka, mowa 
tu o działalności Danilova przed objęciem funkcji gubernatora kaliskiego. Był bowiem 
karykaturzystą, ale także księgarzem i kolporterem, w związku z czym miał styczność 
z prasą, ukazującą się w dziewiętnastowiecznej Rosji. 

Dotychczasowe polskie badania dotyczące Konstantina Dmitreviča Danilova nie 
przyniosły zadowalających rezultatów. Można śmiało stwierdzić, że żaden autor nie pod-
jął się dotąd szczegółowego zbadania i przedstawienia działalności prasowej Danilova. 
Inaczej wygląda ta kwestia w historiografii rosyjskiej, która zna przyszłego gubernatora 
jako księgarza i artystę. 

Wiadomości zawarte w dostępnej, rosyjskiej literaturze mówią co prawda o działal-
ności Danilova, lecz w sposób ogólny i informacyjny, nie odnosząc się jednak do jego 
działań prasowych. Najważniejszą pozycją, na którą autorka się powołuje, jest artykuł 
Karla Karloviča Draffena – Knižnik i hudožnik Konstantin Dmitrevič Danilov1. Praca ta 
w sposób szczegółowy przedstawia Danilova w jego artystycznej, nie zaś zawodowej 
działalności. W pośredni sposób jednakże podaje ogólne informacje dotyczące samego 
karykaturzysty. Ważnym także zaznaczenia jest fakt, że Karl Karlovič Draffen odnalazł 
autoportret Danilova i zamieścił go w swoim artykule. 

Inna z publikacji – Očerki russkoj satiričeskoj grafiki2 – wspomina o osobie Konstan-
tina Dmitreviča pod kątem czasopism z którymi współpracował, a także ogólnie opisuje 
wydawany przez niego „Karrikaturnyj listok”. 

W książce A. I. Stan΄ko zatytułowanej Žurnalistika Dona i Severnoho Kavkaza3 
zawarte są informacje o działalności Danilova oraz powody ustąpienia ze sprawowa-

1  K. K. Draffen, Knižnik i hudožnik K. D. Danilov, Kniga, 1992, nr 64.
2  G. Ŭ. Sternin, Očerki russkoj satiričeskoj grafiki, 1964. 
3  A. I. Stańko, Žurnalistika Dona i Severnogo Kavkaza (doproletarskij period), Rostov na 

Donu,  1990.
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nia urzędu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Autor szczególnie podkreśla jego wkład 
w utworzenie księgarni i biblioteki w Taganrogu. Opisuje funkcjonowanie tej instytucji, 
a także wskazuje dziewiętnastowieczne rosyjskie wydawnictwa, które można było w niej 
nabyć. Podobne wiadomości o taganrogskiej instytucji zawarte są w pozycji Istoriâ bi-
bliotečnogo dela goroda Taganroga4. Publikacja zawiera też wzmiankę o czasopismach 
wydanych przez Danilova. 

Z polskiej publicystyki wart uwagi jest artykuł Jana Kozłowskiego Dygnitarze rosyj-
scy nad Wisłą po Powstaniu Styczniowym5, chociaż przypomina on postać Danilova tylko 
kontekście najkrótszego sprawowania gubernatorskiej funkcji. 

W dostępnych badaczce materiałach źródłowych zachowały się w Archiwum Pań-
stwowym w Łodzi6 akta personalne kaliskiego gubernatora, jednak poza informacją do-
tyczącą samej osoby Danilova brak w nich jest wzmianki o jego działalności publicy-
stycznej. 

Oprócz przytoczonej współczesnej literatury, autorka niniejszego artykułu także wie-
le wiadomości pozyskała dzięki zapleczu źródłowemu epoki. 

W drugim wydaniu czasopisma „Moskvitănin”7 zawarte są szczegółowe informacje 
oraz charakterystyka pierwszego publikowanego przez Danilova wydawnictwa Debűtant. 
Zostały podane w nim spisy wszystkich rysunków, które ukazały się w pierwszym i dru-
gim numerze tego czasopisma. Illŭstrirovannaâ istoriâ karikatury s drevnejših vremen do 
naših dnej8 podaje informacje o publikowanym przez samego Danilova wydawnictwie 
„Karrikaturnyj listok”, przede wszystkim zaś opisuje dwa z humorystycznych rysunków, 
które ukazały sie w jednym z wydań tej prasy, co było bardzo ważną informacją dla zi-
dentyfikowania prac Danilova.

Mihail Lemke w swej publikacji Očerki po istorìi russkoj cenzury i žurnalistiki XIX 
stolětìă9 przekazuje także informacje o wydawanym przez Danilova czasopiśmie „Kar-
rikaturnyj listok”. Znaleźć tam można wiadomości o tym, z jaką częstotliwością czaso-
pismo się ukazywało i ile w jednym wydaniu publikowano rysunków. Najważniejsze 
jest jednak to, że autor książki opublikował w niej dwa humorystyczne rysunki wydane 
w „Karrikaturnym listk̋’e”.  To one stanowią największą wartość tej pracy. Podaje tak-
że powody zwolnienia Danilova z urzędu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wzmiankę 
o wydawaniu „Karrikaturnego listk̋’a” autorka znalazła także w publikacji Poslědnìe ma-
terìaly dlâ biblìografìi ili opisanìe  knig̋, brošŭr̋, hudožestvennyh̋ izdanìj, gravŭr i portre-
tov̋ Russkih̋ i innostrannyh1̋0. 

4  M. S Kiricek – Istoriâ bibliotečnogo dela goroda Taganroga, Taganrog 2004. 
5  J. Kozłowski, Dygnitarze rosyjscy nad Wisłą po Powstaniu Styczniowym, „Kwartalnik 

Historyczny” t. 108, 2001, z. 2. 
6  Archiwum Państwowe w Łodzi, Kancelaria Gubernatora Kaliskiego, sygn.184.
7  M. P. Pogodin, Moskvitănin. Učeno-literaturnyj žurnal, t. 2, 1852. 
8  A. V. Švyrova, Illŭstrirovannaâ istoriâ karikatury s drevnejših vremendo naših dnej, S-Pe-

terburg 1903.
9  M. Lemke, Očerki po istorìi russkoj cenzury i žurnalistiki XIX stoletni, S.-Peterburg 1904. 
10 Â. Berezin- Širâev, Poslědnìe materìaly dlâ biblìografìi Ili opisanìe knig, brošŭr, 
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Kontynuację problematyki odejścia z urzędu Konstantina Dmitriewiča autorka po-
zyskała dzięki artykułowi zatytułowanemu Graf̋ Viktor´Nikitič Panin̋, ministr̋ ŭsticìi.11 
Nikolaj Kolmakov̋ opisuje w nim dwie karykatury wykonane przez Danilova, które 
ośmieszały Viktor´a Panin̋’a i jednocześnie były powodem odwołania go z Ministerstwa 
Sprawiedliwości. 

Wzmiankę o utworzeniu w Taganrogu księgarni i biblioteki oraz fakt późniejszego 
przyjazdu Danilova do Warszawy, a także rychłego opuszczenia swojego stanowiska 
podaje Istoriă goroda Taganroga12. W publikacji „Pamâtnaâ knižka varšavskoj gubernìi 
na 1874 god’”13 autorka natrafiła na informacje o tym, że Danilov urzędował na stanowisku 
wicegubernatora warszawskiego. 

Oprócz wskazanej literatury, znaczące miejsce w czasie pisania niniejszego artykułu 
zajęły wydawnictwa niezwiązane bezpośrednio z samą osobą Danilova, lecz umożliwia-
jące badaczce szczegółowe opisanie wydawnictw i czasopism, w których publikowane 
były prace karykaturzysty. Scharakteryzowanie gazety „Kijevskij telegraf΄” możliwe 
było dzięki informacjom zawartym w pozycji Istočnikovedenie istorii SSSR. XIX vek14, 
a o samym fakcie możliwej prenumeraty u Danilova informuje artykuł Obâvlenie o pro-
dalženìi izdanìâ političeskoj i literaturnoj gazety Kìevskìj telegraf̋15. 

Publikacja I.A.Gončarov v vospominaniâh sovremennikov16 wzmiankuje o czasopiśmie 
„Iskra”. Można tam znaleźć informacje o czasie jej ukazywania się oraz o redaktorach. 
Natomiast w Ènciklopedičeskij  slovar  Brokgauza i Erona17 autorka znalazła informacje, 
które pomogły jej opisać wydawnictwo Listok znakomyh. 

Należy zaznaczyć, że zachowały się źródła ikonograficzne związane z tym tematem. 
Najważniejszymi z nich, jak już wcześniej zaznaczono są rysunki satyryczne18 Tri epo-
ki tăžby i Činovnik osoby poručenij v̋ezžaet v gorod wykonane przez Danilova, wśród 
nich do pierwszego udało się pozyskać opis. Jest także autoportret samego kartykaturzy-
sty19. Oprócz nich autorka odnalazła publikacje, zwłaszcza ich strony tytułowe, o których 
mowa w artykule. 

  hudožestvennyh izdanìj, gravŭr i portretov Russkih i innostrannyh, S.-Peterburg 1884.
11  N. Kolmakov, Graf Viktor´Nikitič Panin, ministr ŭsticìi. „Russkaâ starina” t. 56, 1887, 

nr 12.
12  P. P. Filevskij, Istoriă goroda Taganroga, Moskva 1898.
13  „Pamâtnaâ knižka varšavskoj gubernìi na 1874 god´”, Varšava 1874. 
14   S. A. Nikitin, Istočnikovedenie istorii SSSR. XIX vek, (do načala 90-h godov), Moskva 

1940.
15  Obâvlenie o prodalženìi izdanìâ političeskoj i literaturnoj gazety Kìevskìj telegraf̋  W: Mor-

skoj sbornik̋ izavaemyj morskim̋ učennym´ komitetom´, Sankpeterburg 1860, maj, numer 6.
16  N. K. Puksanov, I.A. Gončarov v vospominaniâh sovremennikov, „Hudožestvennaâ litera-

tura”, Leningrad 1969. 
17  А. Brokgauz, I. A. Efron, Ènciklopedičeskij slovar Brokgauza i Efrona, t. 17a, Led΄e-Lo-

parev,  Sankt Peterburg 1896.
18  M. Lemke, op.cit. 
19  K. K. Draffen, op.cit.
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1. Autoportret K. D. Danilova

Konstantin Dmitrevič Danilov urodził się w roku 1829 w Dyneburgu20. Był synem 
Dmitrija Piotrowiča oraz Barbary Lvovnej z domu Jafimowič. W dzieciństwie rodzina 
ze względu na częste awanse ojca zmieniała miejsce zamieszkania. Np. w roku 1838 
zamieszkała w Łucku21, aby następnie w roku 1845 przenieść się do Sankt Petersburga. 
Tam Konstantin rozpoczął naukę w Carskiej Petersburskiej Szkole Prawoznawczej, któ-
rą ukończył w roku 1850. Z okresu nauki w Petersburgu pochodzą pierwsze jego prace. 
Wówczas stworzył galerię sylwetek dyrektorów, nauczycieli oraz wychowawców, a tak-
że karykatury en face osób związanych z tą szkołą, które były publikowane w literaturze 
poświęconej temu zakładowi naukowemu.

Po zakończeniu edukacji w roku 1850, sprawował wiele administracyjnych funkcji: 
od kolegialnego sekretarza, poprzez nadzorcę sądowo – policyjnego w Petersburgu czy 
naczelnika w Ministerstwie Sprawiedliwości22. W okresie służby w tymże ministerstwie, 
w dalszym ciągu, w wolnych chwilach, zajmował się wykonywaniem karykatur oraz 
satyrycznych rysunków23.

Pierwszy etap działalność obejmuje lata 1850 - 1858 i związany jest z pracami nad 
wydaniem pierwszych czasopism Danilova. 

Już w roku 1851 rozpoczął publikację swojego pierwszego periodyku, roboczo zwa-
nego albumem karykatur, o nazwie „Debǔtant”. Numer pierwszy tego albumu ukazał się 

20  Daugavpils – (do 1893 Dyneburg, do 1917 Dźwińsk), miasto na Łotwie, nad Dźwiną, 
zał.1278 przez zakon kawalerów mieczowych, twierdza (XIX w.). Za: Encyklopedia Gazety Wy-
borczej, t. 3, buga - decat, Warszawa 2005, s. 712.

21   Łuck – Łućk – m. obwodowe na Ukrainie, nad Styrem (dopływ Prypeci); jedno z naj-
starszych miast na Wołyniu. Za: Encyklopedia Gazety Wyborczej, t. 10, ludno - mikro, Warszawa 
2005, s. 134. 

22  K. K. Draffen, Knižnik i hudožnik K. D. Danilov, „Kniga” 1992, nr 64, s. 82; Archiwum 
Państwowe w Łodzi, Kancelaria Gubernatora Kaliskiego, sygn.184.

23  K. K. Draffen, op. cit., s.83.
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na początku sierpnia 1851 roku. Zarówno w tym, jak i w kolejnym zeszycie znajdowało 
się sześć kart, a na każdej z nich od 2 do 5 rysunków, podpisywanych przez Danilova. 
W pierwszym numerze karykatury były oznaczone wyłącznie literą D., w drugim zaś 
– słyszysz – mój serdeczny przyjaciel Danilov”. Na tle całości lepiej wypadł numer drugi, 
zamieszczono w nim bowiem więcej komiczno - satyrycznych rysunków24. 

W okresie służby publicznej, w latach 1857-185825, czyli jeszcze w czasie trwania 
pierwszego etapu jego pracy artystycznej, wydawał także swój drugi periodyk o nazwie 
„Karrikaturnyj listok̋”. Jak pisał Mihaił Konstantinovič Lemke26: 

To nie było wydawnictwo periodyczne, ale wychodziło seriami po 15 kartek każdy 
i sądząc po zapotrzebowaniu na drugie wydanie, okazało się sukcesem. (…) Danilov 
był sławnym karykaturzystą (…) umiał dać swoim rysunkom w pełni odpowiedni tekst, 
jednym razem bardzo śmieszny, innym razem smutny. 

Ze znalezionych informacji wynika, że „Karrikaturnyj listok̋” został wydany trzy-
krotnie. Każda z edycji stanowiła odmienną tematycznie część. Były to – Tri epoki tăž-
by (Trzy epoki sądowej służby), Delovye lǔdi (Ludzie biznesu), Mars v mirnoe vremă 
(Mars w czasie pokoju)27. Zamieszczonych w nich było po 30 litografii wykonanych 
przez Danilova28. Niestety, autorce nie udało się żadnego z nich pozyskać, ani otrzymać 
informacji czy w ogóle się zachowały. W publikacjach będących zapleczem źródłowym 
epoki udało się natomiast natrafić na opis dwóch karykatur – litograficznych rysunków, 
wykonanych przez Danilova, które zostały opublikowane w wydawanym przez niego 
piśmie. Były to satyryczne rysunki – Tri epoki tăžby oraz Delovye lǔdi.

Pierwsza karykatura przedstawia charakter naszego sądownictwa sprzed reformy. 
Widzicie chłopca rozpoczynającego, prawdopodobnie, dziedziczny interes, widzicie 
jego wyrośniętego, ale nie wiedzącego czym kończy się proces, następnie – zgrzybiałego 
starca nakazującemu własnemu synowi zapisem testamentowym doprowadzić proces do 
końca i na koniec dowiadujecie się, że przez 30 lat, po śmierci tej ruiny, nastąpił koniec 
interesu. Na drugiej karykaturze (…) przedstawił ważnego naczelnika i dwóch jemu 
podległych29.

24  M. P. Pogodin, Moskvitănin. Učeno-literaturnyj žurnal, t. 2, 1852, s.135-137. Na stronie 
135-136 podaje wszystkie tytuły rysunków zamieszczonych zarówno w pierwszym jak i w dru-
gim wydaniu.

25  G. Ŭ. Sternin, Očerki russkoj satiričeskoj grafiki, 1964, s. 149. Rok 1858 podaje A. V. Švy-
rov Illŭstrirovannaâ istoriâ karikatury s drevnejših vremendo naših dnej (S-Peterburg 1903, 
s. 399).

26  M. Lemke, Očerki po istorìi russkoj cenzury i žurnalistiki XIX stoletni, S.-Peterburg 1904, 
s. 24. 

27  K. K. Draffen, op.cit., s.84 
28  Â. Berezin-Širâev, Poslědnìe materìaly dlâ biblìografìi Ili opisanìe knig, brošŭr, hudožest-

vennyh izdanìj, gravŭr i portretov Russkih i innostrannyh, S.-Peterburg 1884, s.351. 
29  A.V. Švyrov, op.cit., s. 399. 
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2. Tri epoki tăžby.

W tym okresie jego prace były publikowane także przez liczne czasopisma związane 
tematyką z karykaturą i humorem. Prace Danilova ukazały się w czasopismach – al-
bumach zatytułowanych „Listok̋ znakomyh̋” a także w jego następcy – wydawnictwie 
„Iskra”. 

3. Delovye lǔdi

„Listok̋ znakomyh̋” był jednym z pierwszych albumów karykatur, które ukazały się 
wówczas na terenie Rosji. Wydawany był w Sankt Petersburgu od roku 1857 pod redak-
cją Nikolaă Aleksandroviča Stepanova, którego prace jak i teksty były tam publikowane 
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w latach 1857 - 1858. W każdym wydaniu było ich 36 sztuk. To właśnie do powstałej 
w 1858 roku „Iskry” przechodziło wielu twórców dotychczas współpracujących z „Li-
stok̋ znakomyh̋”. Należy zaznaczyć, że w ostatnim numerze albumu „Listok̋ znakomyh̋” 
pojawił się rysunek przedstawiający współpracowników Stepanova przechodzących do 
„Iskry”, a na czele był sam Stepanov30. 

„Iskra” było to najlepsze rosyjskie czasopismo zajmujące się tematyką karykatur i sa-
tyrycznych rysunków. Wydawało je petersburskie środowisko o rewolucyjno-demokra-
tycznych poglądach. Pierwszy numer pisma pojawił się 1 stycznia 1859 roku, a każdy 
następny ukazywał się raz w tygodniu, aż do 24 czerwca 1874 roku. Pierwotnie kierowali 
nim znany z albumu „Listok̋ znakomyh̋” – Nikolaj Aleksandrovič Stepanov (do roku 
1864) i Wasilij Stepanowicz Kyročkin, który nadzorował wydawanie tygodnika do roku 
1874. W pierwszych pięciu latach ukazywania się „Iskry”, czasopismo cieszyło się spo-
rym zainteresowaniem, a jego nakład przekraczał 75 tys. egzemplarzy. Osoby zatrudnio-
ne przy wydawaniu tygodnika pochodziły z różnych grup społecznych31. 

4. „Iskra” – satiričeskij žurnal̋, strona tytułowa numeru 6 z 1865 r.

Powróćmy jednak do Danilova. Pewnego razu, jeszcze jako urzędnik Ministerstwa 
Sprawiedliwości został poproszony o wykonanie rysunku swego przełożonego –Viktor´a 

30  А. Brokgauz, I. A. Efron, Ènciklopedičeskij slovar Brokgauza i Erona, t. 17a, Led΄e - Lo-
parev,  Sankt Peterburg 1896, s.749.; V. À. Adarűkov, A. A. Sidorov, Russkaă kniga devătnadča-
togo veka, Moskva 1825, s. 430.

31  N. K. Puksanov, I. A. Gončarov v vospominaniâh sovremennikov, Leningrad 1969, s. 308. 
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Nikitič’a Panin̋’a32. Danilov co prawda wykonał karykatury, lecz ośmieszały one jego 
przełożonego.

 
Jedna z nich przedstawiała hrabię, zastanawiającego się jakiemu to pracownikowi wy-

tworzyć w jutrzejszy dzień wiadomość o świerkowych szyszkach spadających z drzew 
24 lata temu. Autor karykatury jasno oczerniał hrabiego z powodu zaniedbań w sprawie 
zapotrzebowania na wiadomości o działalności (ministerstwa - inf. autorka) z minionych 
lat. Druga karykatura przedstawiała hrabię, rozmyślającego jak (prawdopodobnie Topil´-
skiemu) zakazać obiadu u Danona i w stylu jego mu obwieścić. Zawiadamia się, że hra-
bia w miesiącach letnich z Topil´skim niekiedy spożywali obiady u Danona33.

Danilov opublikował karykatury w „Karykaturnym listk̋’e”. Podwładnym Panina 
bardzo się nie podobało, że przyszły kaliski gubernator ośmieszył ministra; było to, we-
dług nich, zachowanie nieprzyzwoite. Za przyczyną współpracowników, Danilov ustąpił 
z zajmowanego stanowiska i tak dobiegł końca pierwszy okres jego działalności karyka-
turalno - prasowej34. 

Drugi etap działalność wydawniczej przyszłego gubernatora kaliskiego przypadł na 
lata 1859–1864 i związany był z aktywnością kulturalną Danilova – prowadzeniem przez 
niego księgarni i biblioteki. W tym okresie zajmował się także  kolportażem wielu rosyj-
skich czasopism. 

Po rezygnacji z urzędowania w Ministerstwie Sądownictwa, Konstantin Dmitriewič 
Danilov został poproszony przez inteligencję z Taganrogu35 o utworzenie w tej miej-
scowości ośrodka kultury. Od 1858 roku Danilov rozpoczął działania zmierzające do 
powstania biblioteki, która rozpoczęła działalność w roku 185936. 

Ta instytucja była trójdzielna. Obejmowała księgarnię, umożliwiającą nabycie za-
równo książek rosyjskich jak i zagranicznych, czytelnię – w której, oprócz przegląda-
nia publikacji, można było się zapoznać z typografią i litografią, a także Pośrednictwo 
handlowe typografii II oddziału właściwej Jego Wysokości Kancelarii. Prenumerata na 
wszystkie gazety i czasopisma sprzedawane uczniom i dziecięcych książek kantor Iskra37. 

Konstantin Dmitrevič przyjmował zapisy na prenumeratę wielu pism ukazujących 
się ówcześnie w Cesarstwie Rosyjskim. W roku 1860 można było u niego zamówić 

32  N. Kolmakov, Graf Viktor´Nikitič Panin, ministr ŭsticìi, “Russkaâ starina” t. 56, 1887, 
nr 12, s. 770.

33  N. Kolmakov̋, op. cit., s. 770.; M. Lemke, Istoriă goroda Taganroga, Moskva 1898, s. 26.
34  N. Kolmakov, op .cit, s. 770.; A. I. Stańko, Žurnalistika Dona i Severnogo Kavkaza (do-

proletarskij period), Rostov na Donu, 1990, s. 20.
35  Taganrog – miasto w Rosji (obwód rostowski), port nad Morzem Azowskim; założone 

w 1698 jako twierdza; miasto od 1775. Za: Encyklopedia Gazety Wyborczej, t. 18, syrin - trybu, 
Warszawa 2005, s. 288.

36  K. K. Draffen, op. cit., s. 85.; P. P. Filevskij, Istoriă goroda Taganroga, Moskva 1898, 
s. 370.

37  M. Skiricek, Istoriâ bibliotečnogo dela goroda Taganroga, Taganrog 2004, s. 12.
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m.in. „Kìevskij telegraf̋”38 i „Žurnal ministerstwa narodnogo proisvedenìâ”39, rok 
później – czasopismo „Osnova”,40, a w roku 1864 dołączył do nich „Sovremennik”, oraz 
wspomniana już wcześniej „Iskra”41. 

Charakterystykę poszczególnych czasopism, z którymi Danilov zetknął się w czasie 
pobytu w Taganrogu, rozpocząć należy od czasopisma „Osnova” oraz „Kìevskij tele-
graf̋”, ponieważ były one ze sobą pośrednio związane. Przyczyniło się do tego utrzymy-
wanie przez obydwa czasopisma kontaktów z ukraińskimi, demokratycznymi kręgami, 
w wyniku czego, gdy zamknięto pierwszy periodyk, jego zadania przejął drugi. 

„Osnova” było pismem ideologicznie związanym z południem Rosji. W wydawanych 
od stycznia 1861 do sierpnia 1862 roku, raz na miesiąc numerach poruszano zagadnie-
nia naukowo–literackie. Miesięcznik „Osnova” wydawano w Sankt Petersburgu w języ-
ku rosyjskim. Czasopismo to było jedynym ukraińskim periodycznym wydawnictwem 
w Rosji. 

Twórcy Osnowy przeniknięci byli dążeniem do poznawania małorosyjskiej strony 
i narodowości i postawili sobie za zadanie chronić prawa małorosyjskiej narodowości 
i małorosyjskiej literatury jako samodzielnego bytu. Jego redaktorem naczelnym był Va-
silij Mihailovič Belozerskij. 

Na stronach tej gazety ukazywały się także utwory ukraińskich pisarzy poglądów 
demokratycznych, a w jego działalność włączali się liczni historycy i etnografowie42. 

38  Obâvlenie o prodalženìi izdanìâ političeskoj i literaturnoj gazety Kìevskìj telegraf, „Mor-
skoj sbornik izavaemyj morskim učennym´ komitetom´”, Sankpeterburg 1860, maj, numer 6, s. 4 

39  „Žurnal ministerstwa narodnogo proisvedenìâ, na rok 1861”, t. 108, 1860, s. 113.
40  Obâvlenie…, s. 8. 
41  A. I .Stańko, Žurnalistika Dona i Severnogo Kavkaza (doproletarskij period), Rostov na 

Donu, 1990, s. 20-21.
42  F. A. Brokgauz, I. A. Efron, Ènciklopedičeskìj slovar, t. 22, Opeka - outsajder˝, S.-Peter-

burg 1897, s. 293.
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5. „Osnova” – strona tytułowa numeru sierpniowego z 1862 r.

Natomiast „Kìevskij telegraf̋” to społeczno-polityczne  i literackie czasopismo 
wychodzące od 1 lipca 1859 do 1876 roku. Ukazywało się dwa razy w tygodniu, a od 
1864 roku - trzykrotnie. Po upadku periodyku „Osnova” to właśnie „Kìevskij telegraf̋” 
przejął zadania swego poprzednika, jednocząc wokół siebie kręgi nacjonalistyczne. Jak 
pisał S. A. Nikitin: Wokół gazety zbierały się raczej kręgi chrześcijańskie nie inteligenckie.
(…) To było typowe burżuazyjno–nacjonalistyczne, liberalno–narodowe pismo43. 
Uwidoczniło się to w szczególności za czasów redagowania gazety przez Dragomanova. 
Publikowała informacje z życia kraju - regionu: o kulturze, teatrze, życiu Kijowa i okolic. 
Redaktor Dragomanow po latach wspominał : Śmiało powiem, że na Ukrainie nigdy 
nie było wydawnictwa, które tak podchodziłoby według swojego kierunku do programu 
bractwa Kiriłło - Metodievskiego44 z roku 1847, jak –  z właściwymi zmianami – nasz 
„Kijevskij telegraf̋” w 1875 roku45. W latach 1874-1876 gazeta informowała o społecznym 
i literackim życiu Rosji i Ukrainy, a na jej łamach prowadzono dyskusje z narodowcami. 

43  S. A. Nikitin, Istočnikovedenie istorii SSSR. XIX vek, (do načala 90-h godov), Moskva 
1940, s. 182. 

44  Bractwo Cyrylo-Metodyczne – tajna polityczna organizacja, która została na przełomie 
1845 i 1846 roku w Kijowie. W liberalno-reformatoskiej idei narodowej, jej podstawowym za-
daniem było wpierw oswobodzenie, a następnie utworzenie słowiańskiej, demokratycznej fede-
racyjnej republiki na Ukrainie, a także likwidacja pańszczyźnianego prawa. W marcu 1847 roku 
zostało odkryte i zlikwidowane. Za: Bol΄šaâ škol΄naâ ènciklopediâ. Gumanitarnye nauki, s. 135; 
V. N. Balâzin, Nikolaj Pervyj, ego syn Aleksandr Vtoroj, ego vnuk Aleksandr Tretij, 2007, s. 70.

45  S. A. Nikitin, op. cit., s.182. 
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„Žurnal ministerstva narodnogo proizvedenìâ” był miesięcznikiem wydawanym przez 
Ministerstwo Oświaty Narodowej. Ukazywał się w Sankt Petersburgu od roku 1834 do 
1917. Jego oficjalny tytuł nie odzwierciedlał jednak przedstawianej w nim tematyki. 
W czasie powstawania czasopisma, określono jego ideologiczną formułę. Miało ono 
na celu wychowanie młodzieży w duchu prawosławia, wierności samowładztwu oraz 
narodowym tradycjom. Wartości wyznawane przez twórców czasopisma nie odstraszały 
jednak czytelników. Było to naukowe pismo humanistyczne, przy czym pierwszeństwo 
miały publikacje z zakresu historii, historii literatury oraz filozofii. Już od momentu 
powstania informowało także o nowych, ważnych dla czytelników książkach, wydanych 
na terenie Cesarstwa Rosyjskiego i poza jego granicami. W latach sześćdziesiątych XIX 
stulecia czasopismo wyjątkowo poruszało tematykę z zakresu nauk pedagogicznych. 
Było to skutkiem zatrudnienia w 1860 roku pierwszego redaktora miesięcznika – K.D. 
Uszinskiego. Oprócz niego na stanowisku redaktora „Žurnal ministerstva narodnogo 
proizvedenìâ” zasiadali m.in. A. Nikitenko, L.N. Majkov̋ czy V.G. Vasil̒evskij46.

6. „Žurnal ministerstva narodnogo proisvedenìâ”  
– strona tytułowa numeru 10 z 1856 r.

Nieco później na półkach księgarni i biblioteki Danilova pojawiło się kolejne 
czasopismo „Sovremennik”, ukazujący się w latach 1836-1862. W latach 1836-1843 był 

46  F. A. Brokgauz, I. A. Efron, Ènciklopedičeskìj slovar, t. 12, Žily - Zempah, S.-Peterburg 
1894, s. 71.; B. A.Vvedenskij, Bol΄šaă sovetskaă ènciklopedìă, t. 32, 1956, wyd.2, s. 539-540.
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kwartalnikiem, następnie do 1862 roku miesięcznikiem. W drugiej połowie lat 50. i na 
początku 60. zajmował pierwsze miejsce wśród ówczesnych czasopism. Publikowano 
w nim m.in. bajki, prozę, krytykę, historię czy etnografię. W roku 1848 jego nakład 
liczył 3100 egzemplarzy. „Sovremennik” był trybuną i ideowym centrum ruchu 
rewolucyjno – demokratycznego. Krytykował współczesną rzeczywistość, propagował 
idee rewolucyjno - demokratyczne, ale także realizm w literaturze. Wśród redaktorów 
byli m.in. Aleksander Puszkin i Michał Lermontow 47. 

7. „Sovremennik” - strona tytułowa numeru 1 z roku 1857

Jako karykaturzysta w okresie przebywania w Taganrogu Konstantin Dmitrevič 
w  dalszym ciągu współpracował z przerwami w latach 1859 – 1862 i 1865 z czasopi-
smem „Iskra”48. 

W połowie 1864 roku Konstantin Dmitrevič Danilov powrócił do Petersburga oraz 
do urzędowania w Ministerstwie Sprawiedliwości. W pierwszym kwartale roku 1865 
w wyniku nominacji wyjechał do Warszawy, aby zasiąść w Komisji Prawa. W trakcie 
sprawowania urzędu w Warszawie współpracował nadal z wieloma czasopismami jako 
korespondent - karykaturzysta. Było to wspomniane powyżej czasopismo Iskra oraz 
nowa rosyjska prasa karykatur.49

47  S. N. Ŭžakov, Bol΄šaă ènciklopedìă, t. 17, sal΄vador - statistika, S-Petersburg 1904, s. 604-
605; B. A. Vvedenskij, op. cit., s. 329. 

48  P. P. Filevskij, op. cit., s. 370.
49  K. K. Draffen, op. cit., s. 88.
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W roku 1865 pojawiło się czasopismo karykatur zatytułowane „Budil΄nik”. To przede 
wszystkim z nim Konstantin Dmitrevič Danilov nawiązał kontakty. Pismo to ukazywało 
się do 1917 roku, z tym, że do 1871 roku w Sankt Petersburgu, z roczną przerwą w 1872, 
a od 1873 w Moskwie. Wychodziło na początku dwa razy w tygodniu, następnie co 
tydzień, zmieniając często redaktorów. Stanowisko to zajmował m.in. A. I. Utkin czy 
N.A. Stepanov. W pierwszych sześciu latach od pojawienia się na ówczesnym rosyjskim 
rynku czasopiśmienniczym „Budil΄nika” kierował nim Stepanov, wcześniej związany 
z „Iskrą”. Obydwa wydawnictwa zajmowały czołowe miejsca w publicystyce związanej 
z ruchem demokratycznym. Na łamach „Budil΄nik΄a” przeciwstawiano się stosunkom 
kapitalistycznym ukazując sielankowy obraz wsi po reformie, pracę dzieci, fabryki i pra-
cowników kolejowych, jednak nie w formie ideologii, ale jako historie rozrywkowe. 
Za ten właśnie sposób przedstawiania rzeczywistości „Budil΄nik΄” często krytykowany 
był przez „Iskrę” oraz narażony na działanie cenzury. W 1865 roku Stepanov starał się 
o uwolnienie pisma od cenzury, zgodnie z nowo obowiązującym prawem prasowym, 
jednak takowej zgody nie otrzymał. Porzucił udział w tworzeniu gazety, a ona sama stała 
się pismem bezideowym, o tematyce humorystycznej przeznaczonym dla drobnomiesz-
czaństwa50.

8. „Budil΄nik΄” – strona tytułowa z 1873 r.

50  F. A. Brokgauz̋, I. A. Efron̋, Ènciklopedičeskìj slovar̒, S.-Peterburg̋ 1894, s. 850.
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W rok później – 24 marca roku 1866 – Konstantin Danilov został powołany na urząd 
wicegubernatora warszawskiego51, który sprawował przez 10 lat52. Następnie 12 listo-
pada 1876 roku rozpoczął urzędowanie jako gubernator kaliski. Niestety, na krótko, bo-
wiem zmarł 28 grudnia 1876 roku53. 

Niniejszy artykuł przybliża czytelnikowi Konstantina Dmitreviča Danilova ukazu-
jąc jego życie oraz pracę, związana z działalnością czasopiśmienniczą w czasie pobytu 
w Rosji. W życiu Danilova zauważyć można dwa znaczące okresy wytyczające jego 
działalność: początkowo charakteryzujące go przede wszystkim jako karykaturzystę, 
później również jako wydawcę, księgarza, bibliotekarza oraz kolportera, wreszcie urzęd-
nika państwowego. Nie ulega jednak wątpliwości, że dziewiętnastowieczna prasa rosyj-
ska odegrała znaczące miejsce w jego życiu.
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THE PRESS IN KONSTANTY DMITRIEVICH DANILOV’S ACTIVITY

Keywords: Russian press, gubernia of Kalisz, Danilov Konstantin Dmitrievich

In the second half of the 19th century, especially after the January Uprising, the King-
dom of Poland was ruled by Russian officials, called governors since 1867. Except for 
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their official duties they also had their own interests and hobbies. Among them particular 
attention deserves Konstantin Dmitrevich Danilov who served as governor of Kalisz in 
1876. He was badly known in the city as his term of office was extremely short, less 
than two months. Konstantin Dmitrevich Danilov was well-known as a Russian artist 
and a man of culture. He played an eminent role in the history of Russian caricature and 
satyrical drawing. Not only was he a caricaturist but also a boookseller, who had a profes-
sional contact with magazines published at that time in the Russian Empire. In the above 
article the author presented quite extensively the governor’s personality as well as two 
stages of his life. The first of them was the period when Danilov published his works in 
Russian thematic magazines as well as edited two newspapers on his own. Then, before 
arriving in the Kingdom of Poland, he was focused on bookselling which ended up in 
opening a bookshop and a reading room in Taganrog. However he did not forget about 
his caricature-satyrical hobby. 





II Recenzje i omówienia





Nikolaus Markiewitz, Freude ins Herz bringen. Wege eines osteuropäischen Priesters 
durch Länder und wirre Zeiten, Berlin, Pro BUSINESS 2011, s. 428.

Przedmiotem recenzji jest książka Wnieść radość do serca. Drogi wschodnioeuropej-
skiego kapłana przez kraje i zawile czasy, autorstwa Nikolausa Markiewitza urodzonego 
w 1928 roku, emerytowanego doktora nauk chemicznych, autora książki Die elektrofoto-
grafischen Papiere auf Zno-Basis und ihre spektrale Sensibilisierung (1971), syna Niko-
lausa Markiewitza, duchownego prawosławnego, będącego protojerejem Poczdamskiej 
i Wschodnioniemieckiej Prawosławnej Cerkwi w latach 1947-1968.  

Autor w swej pracy przedstawił losy rodziny Markiewitzów, w szczególności zaś uka-
zał przebieg i wyjątkowość kariery zawodowej swego ojca, żyjącego w latach 1898-1968. 
Był on postacią znaczącą, wyróżniającą się w swoim duchowym powołaniu. Jako przeło-
żony Cerkwi Prawosławnej w Poczdamie jak i w całej Niemieckiej Republice Demokra-
tycznej dbał o rozwój i sferę duchową wyznawców prawosławia na tym terenie, lecz nie 
tylko. Przede wszystkim utrzymywał dobre relacje z swymi przełożonymi, a co za tym 
idzie zwierzchnikami Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Był osobą w swych działaniach 
ogromnie wszechstronną, działającą na wielu obszarach. Potrafił, jak podaje autor publi-
kacji, prowadzić dialog z osobami innych wyznań i narodowości, a także bezpośrednio 
z członkami ówczesnej wschodnioniemieckiej administracji, jak wiadomo zależnej od 
Moskwy. Interesował się pamiątkami przeszłości związanymi z narodem ukraińskim, 
a także starał się poddawać ochronie zabytki  napotkane przez niego na obszarze ówcze-
snej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Sam zaś, w wolnych chwilach uprawiał 
sztukę, będąc autorem wielu obrazów i satyrycznych rysunków. Również jego osoba jest 
ważna dla regionu kaliskiego. Protojerej Markiewitz przebywał w ukraińskim obozie dla 
internowanych w Szczypiornie, gdzie wraz z rodziną żył w latach 1920–1938. W roku 
1940 mieszkał już w Kaliszu, tu przyjął święcenia kapłańskie i całkowicie poświęcił się 
służbie duchownej w ukraińskiej prawosławnej świątyni św. Pokrowy w Kaliszu.                                         

Książka opisująca losy rodziny Markiewiczów podzielona jest na dwie zasadnicze 
części. W pierwszej z nich Nikolaus syn przedstawia historię miejsc, z którymi jego oj-
ciec, a także cała rodzina, byli związani. W niej przybliża historię, w wielu momentach 
wiążącą dla kontaktów ukraińsko –niemieckich. Opisuje także historię gmachów, podaje 
biogramy ważnych osobistości, a także maluje same wydarzenia mające miejsce w prze-
szłości.

Recenzowana pozycja, pomimo wydania jej poza granicami Polski jest bardzo zna-
cząca dla badań Kościoła Prawosławnego na ziemiach polskich, w szczególności zaś na 
obszarze ziemi kaliskiej, z którą protojerej Markiewitz był pośrednio związany. Brak 
jest w literaturze przedmiotu, zarówno w wymiarze ogólnopolskim jak i regionalnym, 
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kaliskim, publikacji ukazujących sylwetki postaci związanych z Cerkwią Prawosławną 
na ziemiach polskich, a także regionu kaliskiego. Powyższa pozycja stanowi tym samym 
początek przyszłych, zakrojonych na szerszą skalę badań nad losami duchownych po-
chodzenia ukraińskiego, żyjących i działających na ziemiach polskich. Po wnikliwej lek-
turze książki Nikolausa Markiewitza nasuwa się jedna zasadnicza uwaga. Związana jest 
ona z językiem publikacji. Książka tylko w części została przetłumaczona na język ro-
syjski; dotyczy jedynie bardziej znaczących jej rozdziałów, co stanowi pewien kłopot dla 
czytelników rosyjskojęzycznych, którzy nie posługują się językiem niemieckim, a którzy 
z całą pewnością stanowią znaczny odsetek odbiorców tej pozycji. Problemem jest rów-
nież odbiór bardzo licznych, publikowanych przez autora, dokumentów. Przedstawione 
pod nimi podpisy w języku niemieckim także stanowią barierę w lekturze tej publikacji.

Nikolausowi Markiewitzowi w sposób bardzo szczegółowy udało się 
przedstawić losy swej rodziny. Publikacja została interesująco skonstruowana; 
na początku rozdziału zawarto tekst charakteryzujący tytułowe zagadnienie, 
zaś pozostały fragment pracy stanowią źródła i zdjęcia z nim związane. Autor 
zawarł w książce liczne oryginalne dokumenty pochodzące zarówno z zasobów 
międzynarodowych instytucji, jak również z domowego archiwum Markiewitzów 
oraz niejednokrotnie z publikacji prasowych. Literaturę, z której autor korzystał 
w czasie pracy nad książką, zamieszczono na końcu edycji. Książka została 
bardzo starannie wydana.

Publikacja autorstwa Nikolausa Markiewitza warta jest polecenia, szczególnie 
osobom władającym językiem niemieckim oraz w mniejszym stopniu 
rosyjskim, a także historykom-regionalistom, zainteresowanym losami Kościoła 
Prawosławnego na ziemiach polskich oraz na zachodzie Europy.    

 
Dominika Płócienniczak



III Sprawozdania





TRZECIA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„KSIĄŻKA, BIBLIOTEKA, INFORMACJA – MIĘDZY PODZIAŁAMI
A WSPÓLNOTĄ”

Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach był organizatorem trzeciej międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu 
„Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą”, która odbyła się 
w dniach 23-24 kwietnia 2012 r. Patronat honorowy nad konferencją objęli: JM Rektor 
UJK prof. zw. dr hab. Regina Renz, Wojewoda Świętokrzyski i Prezydent Miasta Kielce 
Wojciech Lubawski.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział ponad 
80 osób z Polski i Ukrainy i byli to przedstawiciele środowisk naukowych, pracowni-
cy mediów, bibliotek i innych instytucji zajmujących się upowszechnianiem kultury. 
Cel, jaki przyświecał temu międzynarodowemu spotkaniu to dyskusja na temat współ-
tworzenia kultury „społeczeństw otwartych” co łączy się z „podziałami” i „wspólnotą” 
w wymiarze czasowym, terytorialnym, narodowościowym, językowym, ale także w ro-
zumieniu społecznym, kulturalnym i technologicznym. Prowadzone tam dyskursy mia-
ły pomóc wymianie doświadczeń w zakresie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości 
książki, biblioteki i informacji oraz ich nowych funkcji, zadań i celów.

Lista referatów była długa, dlatego tak rozplanowano obrady, by toczyły się równo-
legle w kilku sekcjach problemowych takich jak: 1. Biblioteki; 2. Ruch wydawniczy; 
3. Prasa; 4. Książka. Kolekcje; 5. Informacja.  

Pierwszy dzień tego naukowego spotkania przypadł w Światowy Dzień Książki 
(23 kwietnia); z tej okazji gospodarze zorganizowali akcję pod hasłem „uwolnić książkę 
naukową”. Podczas niej można było przekazać własne książki lub wybrać coś interesu-
jącego dla siebie czy reprezentowanej biblioteki. Pomysł został przyjęty z entuzjazmem, 
zaś uczestnicy konferencji wzięli udział w tej akcji przywożąc wiele ciekawych publi-
kacji.
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Fot. 1 Uczestnicy obrad

W auli im. Czesława Miłosza po uroczystym powitaniu i otwarciu konferencji przez 
władze uczelni oraz koordynatorkę konferencji dr hab. prof. UJK Jolantę Dzieniakow-
ską rozpoczęto obrady pod przewodnictwem prof. dr hab. Hanny Tadeusiewicz (Katedra 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego). Jako pierwsza 
wystąpiła dr docent Oksana Karlina (Wołyński Uniwersytet Narodowy Łesi Ukrainki, 
Łuck) z tematem „Biblioteka kolegium jezuickiego w Łucku w końcu XVIII w.” Prele-
gentka mówiła w języku ojczystym poddając analizie strukturę ilościową oraz treściową 
zasobów biblioteki kolegium jezuickiego w Łucku w ostatnich latach XVIII w. po likwi-
dacji Towarzystwa Jezusowego. Następny przemawiał dr hab. prof. UJK Wojciech Kę-
der (Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach) omawiając „Problematykę polską na łamach Gazety Leydeyskiej (Nouvelles 
Extraoridinaires de Divers Endroits) w czasach stanisławowskich (lata 60-te XVIII w.)”. 
Jak twierdził „Gazeta Leydeyska”, mająca zasięg międzynarodowy, w latach 1764-1769 
poświęcała miejsce także sprawom polskim i m.in. pisała: o elekcji Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego, przebiegu konfederacji barskiej czy ukazywała uzależnienie króla 
od Petersburga. Kolejna referentka dr hab. Magdalena Dąbrowska (Instytut Rusycystyki 
Uniwersytetu Warszawskiego) przedstawiła wykład pt. „Czasopisma rosyjskie przełomu 
XVIII i XIX wieku, jako źródło do dziejów europejskich związków kulturowych i lite-
rackich” Na wybranych przykładach omówiła program, strukturę i zawartość czasopism 
m.in. takich jak: „Wiestnik Jewropy” i „Ulej”. Ciekawe wystąpienie przygotowała ka-
liszanka, dr hab. prof. UŁ Ewa Andrysiak (Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego), która zaprezentowała referat zatytułowany „Idea 
Książek Pamiątkowych guberni, jako źródło rosyjskiej informacji urzędowej. Kaliskie 
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a kieleckie edycje Pamjatnych Knižek”. Cykl tych książek wydawanych przez urzędy gu-
bernialne Cesarstwa Rosyjskiego, w tym urzędy guberni Królestwa Polskiego są nieoce-
nionym źródłem dokumentującym życie polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne. 
Obejmują one lata od powstania styczniowego po rok 1915, czyli opuszczenie przez 
Rosjan ziem centralnej Polski. Prelegentka na przykładzie guberni kaliskiej i guberni 
kieleckiej analizowała formę zewnętrzną oraz zawartość tych wartościowych „Książek 
Pamiątkowych”. 

Prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk dr hab. prof. UWr Krzysztof Wal-
czak, który na konferencji reprezentował Instytut Informacji Naukowej i Biblioteko-
znawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, podjął się przybliżenia słuchaczom tematu pt. 
„Obzor Kališskoj Gubernii i jego recepcja w rosyjsko-polskiej społeczności Kalisza”. 
W interesujący sposób przypomniał na ogół zapomniane źródła statystyczne zawierające 
ciekawe historyczne materiały informacyjne wydawane przez władze gubernialne po re-
formie administracyjnej cara Aleksandra II z 1866 r.

Po krótkiej przerwie obrady poprowadziła prof. dr hab. Halina Kosętka (Instytut In-
formacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie), a zainaugurował je ks. dr hab. prof. UKW Zdzisław 
Kropidłowski (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy) mówiąc o patriotyzmie gdańskim, niemieckim czy polskim 
w świetle gdańskiej „Księgi bułkarzy i ciastkarzy” z lat 1724-1768. Na podstawie edy-
cji (2010) jednego z najpiękniejszych gdańskich rękopisów wraz z opracowaniem na-
ukowym i zarysem działalności bractwa bułkarzy i ciastkarzy Królewskiego Miasta 
Gdańska, przygotowanym przez referenta, można było prześledzić wartość historyczną 
i bibliologiczną tego alegorycznego przekazu. Następna wystąpiła dr hab. Anna Gruca 
z Krakowa (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagielloń-
skiego), przedstawiając referat pt. „Katalog księgarski, jako źródło informacji o książce 
i rynku wydawniczo-księgarskim oraz druk reklamowy”. Referentka na przykładzie ka-
talogów krakowskich z drugiej połowy XIX wieku ukazała ich wartość źródłową, walory 
informacyjne i cechy elementów reklamowych. Kolejna prelegentka to dr hab. prof. UWr 
Bogumiła Staniów (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego) z wykładem pt. „Grimmowie w Polsce. Rekonesans bibliograficzny 
w 200 lat po <<Kinder- und Hausmärchen>>”. Pani profesor przypomniała wydania 
baśni braci Grimmów w przedziałach czasowych oraz poruszyła zagadnienia związane 
z przeróbkami, skrótami i adaptacjami tego światowego kanonu. Następnie ciekawą pró-
bę opisu niemieckich księgarń, wydawnictw i drukarń w XIX-wiecznym Poznaniu podjął 
dr Artur Jazdon (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu). W referacie opisany został XIX 
wieczny Poznań jako ważny ośrodek księgarsko-wydawniczy, w którym działało ponad 
220 podmiotów i mimo silnie narzucanej germanizacji kształtowało się środowisko pra-
cowników książki polskiej, polski repertuar wydawniczy oraz czytelnictwo. I jako ostat-
nia w sesji plenarnej przemawiała dr hab. Bożena Koredczuk (Instytut Informacji Nauko-
wej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego) omawiając temat „Badania nad 
książką na tzw. Ziemiach Odzyskanych – powojenna polityka czy wspólnota nauki?”. 
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Rozważaniom referentki poddany został powojenny Śląsk wraz z Wrocławiem, w któ-
rym w 1946 r. powstało Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, a w 1953 przy Wydziale 
I Filologicznym Komisja Bibliografii i Bibliotekoznawstwa WTN. Mimo politycznych 
restrykcji i hamowania w tym czasie rozwoju dyscyplin naukowych dzięki pracy Komisji 
odbyły się dwie ważne konferencje naukowe.

Po przerwie obiadowej obrady odbywały się jednocześnie w kilku salach z podziałem 
na sekcje:

• Sekcja I – Biblioteki, przewodniczącą była docent dr Oksana Karlina, a referaty 
w niej przedstawili: dr Piotr Sławiński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu) omawiając biblioteki szkół 
elementarnych w Sandomierzu w latach 1815-1914; dr Izabela Krasińska (In-
stytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach) przybliżyła rosyjskie biblioteki publiczne w Królestwie Polskim, na 
przykładzie książnicy w Płocku (1881-1915); Olha Palyukh (Lwowska Narodo-
wa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka) rozpatrzyła historię organiza-
cji i gromadzenia zbiorów biblioteki związku zawodowego drukarzy lwowskich 
„Ognisko”; dr hab. prof. UR Adrian Uljasz (Instytut Historii Uniwersytetu Rze-
szowskiego) mówił o tradycji zarządzania polskimi bibliotekami akademickimi 
w referacie „Edward Kuntze (1880-1950)”, a dr Kazimierz Adamczyk (Katedra 
Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy) przedstawił zarys dziejów, teraźniejszość i przyszłość Biblioteki Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, poczynając od momentu jej 
utworzenia, aż po zaplanowane przeniesienie się biblioteki do nowo wybudowa-
nego gmachu.

• Sekcja II – Ruch wydawniczy. Księgarstwo, obradom przewodniczyła prof. 
dr hab. Ewa Andrysiak, a głos w niej zabrali: dr hab. prof. UJK Ewa Danowska 
(Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach) mówiąc o związkach Tadeusza Czackiego z wileńskim wy-
dawcą i księgarzem Józefem Zawadzkim; dr Halina Rusińska-Giertych (Instytut 
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego) opi-
sując Drukarnię Pillerów we Lwowie w świetle materiałów związanych z obcho-
dami stuletniej rocznicy założenia firmy; dr Marta Pękalska (Biblioteka Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich) przedstawiła odbudowę świata książki po znisz-
czeniach wojennych we Wrocławiu w latach 1945-1953; dr Sylwia Bielawska 
(Biblioteka i Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych) omówiła narodziny polskiego księgarstwa 
w Wałbrzychu (1945-1949), indywidualne i instytucjonalne inicjatywy księgar-
skie; na zakończenie w języku ukraińskim swoją ocenę współczesnego rynku 
książki Ukrainy: priorytety tematyczne i typologiczne przedstawiła Nadia Zubko 
(Ukraińska Akademia Drukarstwa, Lwów) dokonując ciekawej i obszernej anali-
zy rynku wydawniczego w swoim kraju. 

• Sekcja III – Prasa, obrady prowadził prof. dr hab. Zdzisław Kropidłowski, udzie-
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lając miejsca na mównicy referentom: mgr Marzenie Kowalskiej (Instytut Socjo-
logii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Urząd Statystyczny w Byd-
goszczy), która omówiła polskie czasopiśmiennictwo socjologiczne trzech stuleci 
(ostatnia dekada XIX stulecia, wiek XX, początek XXI stulecia) – rozmiary pro-
dukcji, wybrane czynniki rozwoju i zmieniające się funkcje; dr Renacie Bednarz-
-Grzybek (Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie) przedstawiającej rozwój twórczości powieściowej na łamach ilustrowanego 
tygodnika kobiecego „Bluszcz” (1865-1905) wydawanego w Warszawie, którego 
pierwszą i najbardziej znaczącą redaktorką była Maria Ilnicka. To za jej kadencji 
swoje dokonania literackie w czasopiśmie prezentowało wielu znanych twórców, 
a byli wśród nich m.in.: Józef Ignacy Kraszewski, Eliza Orzeszkowa, Bolesław 
Prus, Henryk Sienkiewicz czy Melania Parczewska. Kolejną prelegentką była 
dr Aleksandra Lubczyńska (Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) opisując Kielecczyznę na łamach 
„Wisły”, miesięcznika geograficzno-etnograficznego wydawanego w Warszawie 
w latach 1887-1905. Dr Bogumiła Warząchowska (Biblioteka Teologiczna Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach) poruszyła kwestię kulturotwórczej roli cza-
sopism diecezji katowickiej w latach 1922-1939, a obrady zakończyła dr hab. 
prof. UJK Jolanta Dzieniakowska (Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) wykładem na temat roli „Ruchu 
Pedagogicznego” w popularyzowaniu idei nowej szkoły w Drugiej Rzeczypo-
spolitej, w którym można było znaleźć wiele istotnych spraw dla całego stanu 
nauczycielskiego oraz działalności oświaty.   

• Sekcja IV – Książka. Kolekcje, której przewodniczyła dr hab. Bożena Koredczuk, 
miała następujących prelegentów: mgr Agnieszkę Paję (Instytut Książki i Czy-
telnictwa Biblioteki Narodowej), która omawiała zależności między czytelnic-
twem kobiet, a rozwojem powieści w XIX w.; dr Annę Nosek (Zakład Informa-
cji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w 
Białymstoku) analizującą książki polecane i zakazane dla młodych czytelników 
w polskich poradnikach lekturowych, edukacyjnych oraz krytycznych katalogach 
rozumowanych z II połowy XIX wieku; dr Monikę Olczak-Kardas (Instytut Bi-
bliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach) wskazującą słuchaczom wydawnictwa poradnikowe, które były źródłem 
wiedzy pracowników księgarskich w II Rzeczpospolitej; mgr Marię Domańską-
-Nogajczyk (Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach), która zajęła się autorstwem 
domniemanym i przypisywanym na przykładzie Jana Stella-Sawickiego (1831-
1911) oraz mgr Emilię Marię Prucię zajmującą się wątkami szerzej pojętego czy-
telnictwa, czyli kulturą (nie)czytania jako nową modą ponowoczesnej rzeczywi-
stości.

Po wykładach w każdej z sekcji prowadzone były dyskusje, po czym gospodarze za-
prosili uczestników konferencji do Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na otwarcie 
wystawy pt. „Libri Multi kult”. Specjalnie dla nich wystąpił autor prac, znany pisarz, 
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podróżnik, tłumacz i muzyk zespołu Osjan Radosław Nowakowski. Artysta przedstawił 
kilkanaście własnoręcznie wykonanych dzieł, charakteryzujących się nietypowymi kon-
strukcjami i kształtami, dzięki czemu zadziwiają swoją formą i oryginalnością. Po wysta-
wie przyszedł czas na koncert jazzowy w Antykwariacie Naukowym im. Andrzeja Me-
tzgera, w którym wystąpili muzycy filharmonii, grając swoje utwory w antykwarycznym 
klimacie. Podsumowaniem dnia była uroczysta kolacja, na której nie milkły dysputy na 
temat poszczególnych wystąpień.

Fot. 2 Uczestnicy konferencji w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach

Drugi dzień obrad obfitował również w ciekawie wypełniony program. Referaty były 
przedstawiane także z podziałem na sekcje.

• Sekcja I – Biblioteki, obradom przewodniczył dr Artur Jazdon, a po przerwie 
dr hab., prof. UWr Bogumiła Staniów. Jako pierwsza wystąpiła mgr Alicja Potoc-
ka (Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej) mówiąc o metodzie „Just in 
time” w zarządzaniu księgozbiorem wyższej uczelni technicznej i przedstawiając 
nowe potrzeby i nowe możliwości; po niej głos zabrały: mgr Anna Stach-Siegień-
czuk i mgr Maria Kaczmarek-Popławska (Biblioteka Politechniki Wrocławskiej) 
przybliżając w ramach szkolenia Erasmus Bibliotekę Uniwersytetu Karola III 
w Madrycie; kolejną mówczynią była dr Agnieszka Wandel (Instytut Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego) zwracając uwagę 
na popularną wśród francuskich bibliotekarzy misję bibliotek publicznych i ich 
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realizację funkcji socjalizacyjnej oraz dr Renata Samotyj (Biblioteka Naukowa 
Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska) rozważająca problem „portre-
tu przestrzeni” biblioteki. Po krótkiej przerwie obrady kontynuowała dr Justyna Ja-
siewicz (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego) wykładem o koncepcji „trzeciego miejsca”, czyli biblioteki jako 
centrum życia społeczności lokalnej, natomiast dr Renata Sowada (Szkoła Pod-
stawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie w Czę-
stochowie) zaprezentowała szeroko rozumiane zagadnienie integracji w szkolnej 
bibliotece. Ciekawy temat został zaprezentowany przez dr Agatę Walczak-Nie-
wiadomską (Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Łódzkiego), która skupiła się na omówieniu roli biblioteki w procesie edukacji 
domowej. Prelegentka przedstawiła słuchaczom przykłady polskich i zagranicz-
nych placówek świadczących takie usługi, które współpracują z rodzicami dzieci 
kształcących się w domu. Ostatnia wystąpiła mgr Hanna Kościuch (Biblioteka 
Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku) zwracając uwagę na rolę 
książek i bibliotek w kreowaniu życia seniorów i wskazując konieczność umożli-
wienia dostępu takim osobom do dóbr kultury, edukacji i informacji. 

• Sekcja II – Ruch wydawniczy. Księgarstwo. Obradom przewodniczył dr hab., 
prof. UWr Krzysztof Walczak, a kolejno przemawiali: Tetyana Mykytyn (Ukra-
ińska Akademia Drukarstwa, Lwów), która dowodziła, że targi książki są naj-
istotniejszym ze sposobów kształtowania międzynarodowego rynku, przynosząc 
znaczne zyski, polepszając stosunki międzynarodowe i promując krajową litera-
turę; dr Zdzisław Gębołyś (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), który podjął rozważania na temat dzia-
łalności wydawniczej Polaków na Litwie od pierestrojki do czasów współcze-
snych, omawiając najważniejsze inicjatywy wydawnicze polskiej społeczności, 
piszącej w prasie takiej, jak: „Kurier Wileński”, „Tygodnik Wileńszczyzny” czy 
„Magazyn Wileński”, a także wspomniał o funkcjonowaniu polskich portali in-
ternetowych. Kolejna referentka, kustosz Iwona Gleisner (Gminna Biblioteka Pu-
bliczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach), przekazała 
wiadomości na temat działalności wydawniczej Muzeum Okręgowego w Tarno-
wie na rzecz społeczności romskiej w Polsce w latach 1981-2011; następnie mgr 
Jan Jadach (Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach), którego zadaniem było zapre-
zentowanie funkcji oficyn regionalnych i lokalnych na przykładzie 300 tytułów 
Biblioteki Staszowskiej i Świętokrzyskiej. Mgr Agnieszka Kida i mgr Grażyna 
Piechota (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) omówiły rozwój reklamy i promocji książek 
edukacyjnych w katalogach księgarskich; zebrany przez nie materiał obejmował 
zakres czasowy od XVIII w. do czasów współczesnych; na zakończenie wystąpiła 
dr Elżbieta Pokorzyńska (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersy-
tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) przybliżając dzieje introligatorstwa 
w polsko-niemieckiej Bydgoszczy w pierwszej połowie XX w.
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• Sekcja III – Prasa, tu przewodniczył prof. dr hab. Tomasz Mielczarek. Pierwszym 
prelegentem w tej sekcji był dziennikarz Michał Leszczyński (Media Regionalne 
Sp. z o. o. oddział Kielce) omawiający sprawy religijno-społeczne w tygodniku 
„Siewca Prawdy” wydawanym przez Diecezjalny Zakład Graficzno-Drukarski 
w Sandomierzu w Drugiej Rzeczypospolitej; kolejnym mówcą był mgr Albert 
Lewandowski, śledzący życie publiczne w międzywojennych Kielcach w świe-
tle ogłoszeń prasowych „Gazety Kieleckiej” (1918-1939); po nim zaś dr Ewa 
Fogelzang-Adler (Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN 
w Krakowie), omawiała wzorzec osobowy kobiet aktywnych zawodowo, spo-
łecznie i politycznie, obserwowany na łamach wydawanego w Polsce Ludowej 
czasopisma pt. „Moda i Życie” (rocznik 1952); dr hab. prof. UWM Zbigniew 
Anculewicz (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), który wypowiedział się na temat perio-
dyku „Krytyka Polityczna” wychodzącego na przełomie I i II dekady XXI wieku, 
uważanego za instytucję życia publicznego przez młode pokolenie tak zwanej 
„nowej lewicy”. Podsumowaniem obrad była wypowiedź mgr Małgorzaty Grom-
niak, która podjęła się analizy zawartości treści kwartalnika „Biblioterapeuta” 
wychodzącego w latach 1998-2008; na tej podstawie omówiła rolę biblioterapeu-
ty w pracy z osobami z różnego rodzaju dysfunkcjami. 

• Sekcja IV – Książka. Kolekcje, prowadzącą była w niej dr hab. Anna Gruca, 
a referującymi swoje tematy: mgr Łukasz Gworek (Krakowska Wyższa Szkoła 
Promocji i Zdrowia), który scharakteryzował kolekcję kalendarzy staropolskich, 
znajdujących się w zbiorach Archiwum Nauki PAU i PAN w Krakowie, dokąd 
zostały przekazane z rodzinnej biblioteki Lanckorońskich; dr Agnieszka Fluda-
-Krokos (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pe-
dagogicznego im. KEN w Krakowie) przedstawiająca badania nad problemem 
proweniencji na przykładzie zbioru starych druków znajdujących się w Pedago-
gicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie; dr Anna Rzepka (Instytut Filo-
logii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego) dająca obraz historii i recepcji 
rękopiśmiennej spuścizny iberyjskiej na przykładzie manuskryptów hiszpańskich 
z „kolekcji berlińskiej” zdeponowanej w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie; 
dr Sabina Kwiecień (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie) prezentująca i opisująca sta-
rodruki księgozbioru Wyższych Kursów dla Kobiet im. Adriana Baranieckiego 
w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie; mgr Jadwiga 
Wielgut-Walczak (Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie) ukazująca księgozbiór Adriana Baranieckiego w zbiorach Biblioteki 
Głównej ASP w Krakowie oraz mgr Jadwiga Jaźwierska (Biblioteka Uniwersy-
tecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) omawiająca zbiór 
satyryczno-propagandowych map Europy, zachowanych w zbiorach specjalnych 
BU KUL.

• Sekcja V – Informacja, przewodniczącym obrad tej sekcji był dr hab. prof. UJK 
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Oleg Leszczak (Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach), który rozpoczął sesję własnym wykładem pt. „Procesy in-
formacyjne: myślenie – semioza – dyskurs”; następny referent mgr Grzegorz 
Dorobek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) przeko-
nywał o mnogości różnych form informacji, z którymi mamy na co dzień do czy-
nienia, omawiając informację w cybernetyce; kolejna mówczyni dr Katarzyna 
Bernat (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kiel-
cach; Radio Plus Kielce) przyglądała się mediom, zadając pytanie o przyszłość 
i zmierzch obecności literatury w radiu i telewizji; dr Joanna Nastalska-Wiśnicka 
(Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II) mówiła o korzystaniu z sieci Internetu jako narzędziu badań historycznych, 
dając przykład poszukiwań bibliograficznych i źródłowych; mgr Jarosław Gaj-
da (Biblioteka Politechniki Lubelskiej) podjął problem publikowania cyfrowego 
twierdząc, że dzięki temu istnieje nieograniczony dostęp do książek, które przy 
małych nakładach były niegdyś nieosiągalne; mgr Joanna Pawliniak i mgr Adam 
Żurek (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu) omówili temat dotyczący 
„Dziedzictwa Regionu i Europy”, czyli cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwer-
syteckiej we Wrocławiu, który w ramach projektu zostanie poddany digitalizacji 
i będzie udostępniony w sieci; dr Adam Jachimczyk (Instytut Bibliotekoznawstwa 
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) przedstawił 
problem cenzury Internetu, metod i motywów kontroli przepływających przezeń 
danych; na zakończenie Alina Przydańska (firma Jacek Lewinson) zaprezentowa-
ła wydawnictwo cyfrowe Brill z 330-letnią tradycją edytorską. 

Konferencję zakończono podsumowaniem dwudniowych obrad. Cel organizatorów 
został osiągnięty, a za szczególnie cenne uznano nawiązanie bezpośrednich kontaktów 
między badaczami reprezentującymi liczne pokrewne ośrodki naukowe i instytucje kul-
tury w kraju i zagranicą. Trzecie spotkanie naukowe wzorem poprzednich ocenione zo-
stało jako bardzo udane, a jego owocem jest recenzowana publikacja pokonferencyjna.   

Ewa Obała



XV EDYCJA DNI POLSKICH W SUCZAWIE 
5-7 września 2013 r.

Od roku 1999 Związek Polaków w Rumunii organizuje doroczne Dni Polskie w Su-
czawie, którym towarzyszy hasło „Bliżej siebie”. W ramach imprezy odbywa się sym-
pozjum naukowe gromadzące polskich i rumuńskich uczonych z różnych ośrodków na-
ukowych, a „tym, co ich łączy, jest zainteresowanie problematyką poświęconą dziejom 
związków historycznych i kulturowych polsko-rumuńskich oraz współczesnym obli-
czem tych relacji”1. 

W dniach 5-7 września 2013 r. po raz piętnasty Dom Polski w Suczawie zorganizował 
Dni Polskie, których otwarcie miało miejsce w Muzeum Historii, gdzie odbył się werni-
saż wystawy „Cztery miasta: Kiszyniów-Lwów-Bukareszt-Kraków”, związanej z losami 
Tadeusza Gajdamowicza.

Dom Polski w Suczawie. Fot. E. Andrysiak

1  H. Krasowska, Słowo wstępne. W: Świat relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympo-
zjum. Suceava 2012, s. 9.
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Polsko-rumuńskie sympozjum odbywało się w tym roku pod hasłem „Wielowieko-
we bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych”, jego obrady 
toczyły się w trzech sekcjach: „W kręgu historii”, W kręgu literatury i kultury” oraz 
„W kręgu problematyki mniejszości narodowych”. Dominowała tematyka historyczna, 
którą podejmowały 34 z 48 zgłoszonych wystąpień, w tym 5 dotyczyło 20. lat historii 
najnowszej. 

Sekcja „W kręgu historii” obradowała w Muzeum Przyrodniczym. Moderatorem 
pierwszego bloku wystąpień był prof. dr Constantin Rezachevici. Spotkanie rozpoczął 
prof. dr hab. Grzegorz Jawor z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie te-
matem „Udział Mołdawian i Siedmiogrodzian w szerzeniu kolonizacji wołoskiej na 
obszarach Królestwa Polskiego na przełomie średniowiecza i czasów wczesnonowo-
żytnych”. „Rumuńsko-polskie relacje polityczne i wojskowe w latach 1241-1691” przed-
stawił Eugen Ichim z Bukaresztu, a dr Lilia Zabolotnaia z Instytutu Historii Mołdaw-
skiej Akademii Nauk w Kiszyniowie mówiła o królowej Jadwidze („Jadwiga – pierwsza 
królowa Polski”). Mgr Lech A. Walkiewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu omawiał „Rodzaje dział zabranych przez Jana Olbrachta na wyprawę mołdaw-
ską 1497 r.” „O dawnych zapomnianych polsko-rumuńskich związkach politycznych 
i dyplomatycznych – ród Buczackich-Jazłowieckich i Mołdawia w wiekach XV-XVI” 
mówił prowadzący obrady sekcji prof. dr Constantin Rezachevici, po nim wystąpił Cri-
stian Antim Bobicescu z Biblioteki Metropolitalnej w Bukareszcie przedstawiając temat 
„Słowa i  czyny: „dobrodziejstwa”, „łaski” i „służby” w stosunkach polsko-mołdawskich 
w okresie panowania Mohyłów”. Tematem wystąpienia prof. dr hab. Ilony Czamańskiej 
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu był „Miron Baranovschi i jego rodzina 
w relacjach z Polakami”.

Kolejną grupę wystąpień naukowych, której moderatorem był dr Veniamin Ciobanu, 
zdominowali naukowcy rumuńscy. Kolejno wystąpili dr Marius Diaconescu z Uniwer-
sytetu w Bukareszcie („Żołnierze, kupcy i jezuici polscy w Mołdawii w poł. XVIII w.”), 
dr Veniamin Ciobanu z Instytutu Historii im. A. D. Xenopol w Jassach („Polska i Księ-
stwa Rumuńskie w kontekście europejskiego kryzysu politycznego na początku XVIII 
w.), dr  Alina Felea z Instytutu Historii Mołdawskiej Akademii Nauk w Kiszyniowie 
(„Związki małżeńskie prawosławnych i katolików obrządku rzymskiego w Księstwie 
Mołdawskim w XVIII w. i w Besarabii w I poł. XIX w.), Adina Lucaci z Uniwersytetu 
im. Stefana Wielkiego w Suczawie („Powstanie styczniowe i relacje angielsko-rumuń-
skie”), dr Ion Constantin z Bukaresztu („Odniesienia do historii mniejszości polskiej 
w Rumunii w okresie komunistycznym. Szkic na potrzeby syntezy w <Encyklopedii 
komunizmu>”). 

Popołudniowy blok wystąpień prowadził dr Jarosław Durka (zastępując nieobecnego 
prof. Krzysztofa Filipowa). Pierwsza prelegentka dr Agata Samsel z Uniwersytetu w Bia-
łymstoku mówiła na temat „Rumunia w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-
1939”. Dr Jarosław Durka z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 
w Częstochowie przedstawił „Opiekę duszpasterską nad Polakami wyznania katolickie-
go w Rumunii w latach 20. XX w. w korespondencji polskich służb dyplomatycznych”, 
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następny prelegent – ks. dr Jarosław Wąsowicz z Archiwum Salezjańskiego Inspektorii 
Pilskiej – z kolei „Problemy duszpasterstwa dla Polaków na Bukowinie i w Besarabii 
w latach 30. XX w. w świetle korespondencji Kancelarii Prymasa Polski kard. Augusta 
Hlonda”. Postać Iona Nistora kawalera orderu Polonia Restituta przedstawiła dr Monica 
Dejan z Muzeum Bukowiny w Suczawie („Odznaczony orderem Polonia Restituta – Ion 
Nistor”). Prof. dr hab. K. Filipow z Uniwersytetu w Białymstoku, który nie dotarł do 
Suczawy, zgłosił temat „Rumuni kawalerami orderu Polonia Restituta (1921-1939)”.

Piotr Gołdyn i Stanislava Iachimovschi, b. prezes Związku Polaków w Rumunii.
Fot. E. Andrysiak

Moderatorem drugiego bloku popołudniowych wystąpień był prof. Aleksander Smo-
liński. Tę część obrad rozpoczął mgr Łukasz Reszczyński z Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu prezentując temat „Rumunia i Jugosławia jako najważniejsze ogniwa 
w koncepcjach polskich korytarzy tranzytowych okresu międzywojennego”. Kolejny 
referent – dr Nicolae Mareş z Bukaresztu – swoje wystąpienie pt. „90 rocznica histo-
rycznej wizyty rumuńskiej pary królewskiej w Polsce” przedstawił częściowo po polsku. 
Prof. dr hab. A. Smoliński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mówił o „Pa-
miątkach związanych z wizytą króla Rumunii Karola II w Polsce w 1937 r.”, a dr Piotr 
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Gołdyn z Konina o wizycie Mirona Cristei w Polsce w 1938 r. („Miron Cristea – patriar-
cha i premier Rumunii z wizytą w Polsce w 1938 r. Relacje, komentarze i opinie praso-
we”). Na temat „Proti Pol’sku” – słowacka kampania przeciw Polsce we wrześniu 1939 
r.” mówił dr Radu Florian Bruja z Uniwersytetu im. Stefana Wielkiego w Suczawie, a 
„Tzw. „Ewakuację B” żołnierzy z Rumunii na Bliski Wschód” przedstawił dr Krzysztof 
Spruch z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. 

Drugiego dnia – 6 września – uczestnicy sympozjum obradowali w dwóch miejscach, 
w Muzeum Przyrodniczym – sekcja historyczna, w Domu Polskim – sekcja literatury 
i kultury oraz sekcja problematyki mniejszości narodowych.

Moderatorem sekcji „W kręgu historii” był prof. Jacek Wojnicki z Uniwersytetu War-
szawskiego, który tematem „Polska – Rumunia – dwa modele rządów komunistycznych 
przed rokiem 1989” rozpoczął wystąpienia naukowe. Doktor hab. Agnieszka Kastory 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przedstawiła „Specyfikę rumuńskiej rewo-
lucji 1989 r. na tle dekomunizującej się Europy”, Miron Miotk z Politechniki Gdańskiej 
z kolei „Techniki kontroli społeczeństwa na przykładzie Rumunii za rządów Nicolae Ce-
auşescu (1965-1989)”, a dr Florin Pintescu z Uniwersytetu im. Stefana Wielkiego w Su-
czawie „Paszporty statystyczne” – źródło wiedzy historycznej o Polakach z południo-
wej Bukowiny w okresie komunistycznym”. Wystąpienia tego bloku zakończył referat 
dr Marii Radziszewskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „Kolonie 
letnie dla dzieci polonii rumuńskiej na Warmii i Mazurach (1949-1950)”.

Drugi blok sekcji historycznej odbywał się pod hasłem „W kręgu 20. lat historii naj-
nowszej”, a jej moderatorem był dr Adam Burakowski z Uniwersytetu Warszawskiego. 
Kolejno wystąpili dr Hanna Szczechowicz z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
we Włocławku („Współpraca polsko-rumuńska z perspektywy 20 lat. Wybrane zagad-
nienia”), mgr Krzysztof Górski z Uniwersytetu Gdańskiego („Rumuński Kościół Pra-
wosławny wobec integracji europejskiej”), dr Robert Rajczyk z Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach („Mniejszości narodowe w rumuńskim systemie medialnym. Przypadek 
telewizji”), dr Aleksander Gubrynowicz z Uniwersytetu Warszawskiego („Stosunki pol-
sko-rumuńskie w perspektywie prawa międzynarodowego”) oraz dr Adam Burakowski 
(„Radu Vasile – próba podsumowania życiorysu politycznego”).

Sekcji „W kręgu literatury i kultury” przewodniczył mówiący piękną polszczyzną 
prof. Constantin Gembaşu z Uniwersytetu w Bukareszcie. Na temat „Ikona Matki Boskiej 
Hodegetrii z pierwszej połowy XVI w. z cerkwi Archanioła Michała we wsi Florynka. 
Problematyka przedstawień Matki Boskiej w mandorli w sztuce wschodniochrześcijań-
skiej” mówiła mgr Eryka Drelicharz z Krakowa). „Z językowej przeszłości Bukowiny” 
przedstawiali mgr Alicja Bednarczuk (Muzeum Narodowe w Krakowie) i prof. dr hab. 
Leszek Bednarczuk (Akademia Polonijna w Częstochowie). Wystąpienie poświęcone 
bibliotekom polskim przedstawiła prof. dr hab. Ewa Andrysiak z Uniwersytetu Łódz-
kiego („Biblioteki polskie w Rumunii w świetle pracy Edwarda Chwalewika <Zbiory 
polskie>”).
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Uczestnicy Dni Polskich w Suczawie – członkowie KTPN, 
od lewej K. Walczak, E. Andrysiak, E. Steczek-Czerniawska, 

P. Gołdyn przed pomnikiem Mihaia Eminescu.
Fot. M. Radziszewska

Tematy związane z literaturą przedstawili prof. dr hab. Krzysztof Walczak z Uniwer-
sytetu Wrocławskiego („Edycje poezji Mihaia Eminescu w zbiorach Biblioteki Narodo-
wej w Warszawie oraz Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Próba analizy zasobu”), 
dr Olimpia Mitric z Uniwersytetu im. Stefana Wielkiego w Suczawie („Nieznany list 
Kazimiery Iłłakowiczówny w Gałaczu”), prof. dr Constantin Geambaşu („Czesław Mi-
łosz w Rumunii” – po polsku”), dr Elżbieta Steczek-Czerniawska z Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Kaliszu („Utwory Tadeusza Różewicza w Rumunii. Rekonesans 
edytorsko-literaturoznawczy”) oraz dr Gabriela Gavril-Antonesei reprezentująca Uni-
wersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet im. Al. I. Cuza w Jassach („Sławomir 
Mrożek – dziennik „nomady” (... przed kolejną podróżą)”).
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Moderatorem bloku „W kręgu problematyki mniejszości narodowych” była dr Helena 
Krasowska (Instytut Slawistyki PAN w Warszawie), a wystąpili w nim: dr hab. Krzysztof 
Nowak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach („Do Rumunii „za chlebem”. Z dzie-
jów polskiej emigracji zarobkowej na ziemie rumuńskie w II poł. XIX i I poł. XX w.”), 
dr Urszula Wróblewska z Uniwersytetu w Białymstoku („Tatarskie relacje i związki kul-
turowe w okresie międzywojennym” – z uwzględnieniem relacji rumuńskich, dr Adam 
Gałkowski z Uniwersytetu Warszawskiego („Kazimierz Feleszko – polski patriota kar-
packiej Bukowiny”), mgr Adam Rossmanith z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie („Struktura społeczno-demograficzna mniejszości polskiej w Północnej Bukowinie 
(obwód czerniowiecki) w świetle badań terenowych”). „Polskie organizacje studenckie 
w Czerniowcach przed pierwszą wojną światową” na przykładzie Towarzystwa Akade-
mików Polskich „Ognisko” zaprezentował dr Jan Bujak z Krakowa. Panie dr hab. Helena 
Krasowska (Instytut Slawistyki PAN w Warszawie) i dr Magdalena Pokrzyńska (Uni-
wersytet Zielonogórski) przedstawiły „Ćwierć wieku <Bukowińskich Spotkań> – idea 
integracji narodów Europy Środkowej i jej realizacja”

Każdy blok wystąpień kończyła dyskusja nad przedstawionymi tematami.
Odbył się także panel promocyjny regionu Podkarpacia, w którym przedstawiono 

sukces reformy administracyjnej na przykładzie wdrażania Regionalnego Programu Ope-
racyjnego w Województwie Podkarpackim oraz prezentację dotyczącą projektu „Prace 
remontowo-konserwatorskie Bazyliki rzymskokatolickiej w Kaczyce” realizowanego 
w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013” ogłoszonego 
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Tradycją Dni Polskich jest promocja wydawnictw. Na XV edycji Dni Polskich w Su-
czawie prezentowano m.in. Iar pǎmântul vostru a devenit casa noastrǎ (Varsovia, Centrul 
Karta, 2012), Adama Burakowskiego, Aleksandra Gubrynowicza i Pawła Ukielskiego 
1989. Toamna naţiunilor (Bucureşti, Editura Polirom, 2013), Grzegorza Jawora Aşezǎri-
le de drept valah şi locuitorii lor din Rutenia Roşie în Evul Mediu tǎrziu (Iaşi, Editura 
Universitǎţii Alexandru Ioan Cuza, 2013), Jana Bujaka Gazeta Polska 1883-1914 (Kra-
ków 2013), Nicolae Mareşa Clarobscur în amurg (Bucureşti, Editura ePublishers, 2013), 
Raporturi româno-polone de-a lungul secolelor (Bukureşti, Editura Fundaţia românia de 
Mâine, 2013), Lucian Blaga – diplomat la Varşovia (Iaşi, Editura Tipo Iaşi, 2013, editia 
a II-a) oraz materiały z sympozjum z 2012 r. – Polsko-rumuńskie związki historyczne 
i kulturowe = Legături istorice şi culturale polono-române (Suceava 2013).

Odznaczenia przyznane członkom Związku Polaków w Rumuni, czyli medale 
Pro Memoria i Pro Patria wręczał minister Jan Ciechanowski – kierownik Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Drugi dzień Dni Polskich zakończył się koncertem Zespołu Pieśni i Tańca „Resovia 
Saltans” oraz Zespołu Artystycznego „Ciprian Porumbescu” w Domu Polskim. 

Tradycyjnie Dni Polskie kończą się trzeciego dnia dożynkami w Nowym Sołońcu. 
Uroczystość rozpoczyna msza św., po której następuje prezentacja plonów i wyrobów 
regionalnych oraz koncert folklorystyczny z udziałem zespołów polskich i rumuń-
skich.
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Coroczne święto bukowińskiej Polonii cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem za-
równo mieszających tam Polaków, jak i wielką życzliwością rumuńskich mieszkańców 
Bukowiny. Przyciąga jednocześnie uczonych z wielu uniwersytetów Polski, Rumunii, 
Mołdawii i Ukrainy stanowiąc interesujące forum wymiany myśli naukowej.

Ewa Andrysiak

Uczestnicy Dni Polskich w Suczawie przed Muzeum Przyrodniczym.
Źródło: http://www.dompolski.ro/index.php?option=com_con-

tent&view=article&id=178%3Azilele-culturii-poloneze-e-
ditia-a-xv-a&catid=34%3Aeveniemente&Itemid=58&lang=pl



I KONGRES TOWARZYSTW NAUKOWYCH
Warszawa, 17-18 września 2013 r.

W dniach 17-18 września 2013 r. odbył się w Warszawie I Kongres Towarzystw Na-
ukowych „Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie”, 
którego organizatorami były Rada Towarzystw Naukowych działająca przy Polskiej 
Akademii Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Naukowe Warszawskie 
i Towarzystwo Naukowe Płockie. Honorowy Patronat nad Kongresem objął Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. 

Zaproszenie na I Kongres Towarzystw Naukowych

W Polsce działa obecnie około 350 towarzystw naukowych zrzeszających ponad 
4000 osób, w których skupiona jest bezcenna część narodowego dziedzictwa. W Kon-
gresie wzięło udział 206 osób, w tym 170 przedstawicieli towarzystw i stowarzyszeń, re-
prezentujących towarzystwa ogólne i regionalne, towarzystwa specjalistyczne z zakresu 
nauk społecznych i humanistycznych, nauk biologicznych, nauk rolniczych, nauk mate-
matycznych, chemicznych i fizycznych, nauk o ziemi, nauk technicznych, nauk medycz-
nych, stowarzyszenia naukowo-techniczne NOT. Ponadto uczestnikami Kongresu byli 
przedstawiciele PAN, PAU, Senatu i Sejmu RP, władz Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego, rektorzy uczelni, kurator oświaty woj. mazowieckiego. 

W imieniu organizatorów głos zabrali prof. Michał Kleiber (PAN), senator Kazimierz 
Wiatr, prof. Jerzy Wyrozumski (PAU), prof. Jan Niemiec (SGGW).

Prof. M. Kleiber mówił, że w posiadaniu towarzystw naukowych prowadzących ba-
dania, wydawnictwa, biblioteki, znajduje się bezcenna część dziedzictwa narodowego, 
a działalność towarzystw kojarzy się z wolontariatem. Towarzystwa pomijane są jednak 
jeśli chodzi o środki z budżetu państwa. Rezultatem kongresu powinny być zatem dia-
gnozy, wnioski, plany.

Przedstawiciel PAU prof. Jerzy Wyrozumski przypomniał Towarzystwo Naukowe 
Krakowskie (przekształciło się w później w AU), które było zapleczem UJ, podkreślił jak 
ważne może być stowarzyszenie naukowe jeżeli ma silne społeczne oparcie, ma ludzi, 
którym chce się coś robić. Mówił także o trudnej sytuacji towarzystw.

To satysfakcja dla uczelni, witając gości Kongresu, powiedział prof. Jan Niemiec, 
rektor SGGW, największej uczelni rolniczej w kraju (87 specjalności) witając uczestni-
ków i gości Kongresu. 

List do uczestników Kongresu przesłała Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz oraz Mini-
ster Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka – członek Komitetu Honoro-



Sprawozdania176

wego Kongresu, która podkreśliła rolę Kongresu w dyskusji nad miejscem i znaczeniem 
społecznego ruchu naukowego w Polsce, rolę towarzystw w upowszechnianiu wiedzy, 
rozwoju innowacji, nauki i gospodarki oraz integracji środowisk lokalnych i regional-
nych. 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka – miejsce obrad Kongresu.

Fot. E. Andrysiak

Ze zgłoszonych na kongres 74 referatów, wygłoszonych zostało 67. Obrady toczyły 
się w 4 sesjach plenarnych i 2 sesjach problemowych, których obrady odbywały się jed-
nocześnie w kilku salach na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka.

Pierwszej sesji plenarnej zatytułowanej „Miejsce i rola towarzystw naukowych 
w systemie nauki w Polsce” przewodniczyły prof. Mieczysława Marody i Anna Gronow-
ska-Senger. Wystąpili w niej profesorowie H. Samsonowicz z Polskiego Towarzystwa 
Historycznego („Rozwój i wkład towarzystw naukowych w kształtowanie świadomości 
narodowej i obywatelskiej na przestrzeni wieków”), Zbigniew Kruszewski z Towarzy-
stwa Naukowego Płockiego („Rola towarzystw naukowych w budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego”) i Andrzej Grzywacz z Polskiego Towarzystwa Leśnego („Współdzia-
łanie PAN ze społecznym ruchem naukowym”).

Prof. Z. Kruszewski w swoim wystąpieniu przypomniał, że towarzystwa naukowe 
mają świetną przeszłość, obecnie jednak zepchnięte zostały na boczny tor a ich przy-
szłość jest niepewna. Zmiany w sferze nauki i szkolnictwa wyższego zmarginalizowały 
społeczny ruch naukowy, dostrzeżona została tylko PAU, o czym świadczą zapisy na jej 
rzecz. Społeczny ruch naukowy nie może się w pełni rozwijać, ruch ten powinien być 
chroniony prawem. Najważniejszym zadaniem towarzystw naukowych, ujawniających 
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potrzebę zmian, jest upowszechnianie działań kultury i nauki, a od kultury i nauki dy-
stansuje się państwo. Zadaniem społeczeństwa informacyjnego jest uczenie się przez 
całe życie, swoją rolę w uczeniu się mają także towarzystwa naukowe, dbające bez-
interesownie o dobra kultury, organizujące różne działania, wydające tysiące arkuszy 
wydawniczych. 

Referat Z. Kruszewskiego przewodniczącego Rady Towarzystw Naukowych przy 
Prezydium PAN stanowił podstawę dyskusji na Kongresie.

Drugą sesję plenarną – „Towarzystwa naukowe w upowszechnianiu nauki” – prowa-
dzili prof. dr hab. Andrzej K. Wróblewski i prof. dr hab. Marek Kowalczyk. O działa-
niach Rady Upowszechniania Nauki PAN związanych ze wspieraniem lokalnych, ale nie 
instytucjonalizowanych, inicjatyw naukowych mówiła prof. dr hab. Magdalena Fikus 
(„Rada Upowszechniania Nauki w upowszechnianiu nauki”).

Świadomość potrzeby integracji nauki i nauczania (rola Federacji Polskich Towa-
rzystw Medycznych), przełożenie na praktykę – znaczenie nauczyciela akademickiego, 
brak umocowania prawnego działalności towarzystw naukowych, określenie roli i zna-
czenia towarzystw naukowych dla nauki, kształcenia i gospodarki kraju to wnioski z wy-
stąpienia przewodniczącego FPTM prof. dr hab. Jerzy Majkowskiego („Rola naukowych 
towarzystw medycznych w integracji nauki i nauczania”).

„Rolę edukacyjną towarzystw naukowych”, będących m. in. organizatorami olim-
piad przedmiotowych, przedstawił kolejny referent – dr Artur Pollok – przedstawiciel 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Sytuację prawną i finansową Towarzystwa Li-
terackiego im. Adama Mickiewicza przybliżył referat autorstwa prof. dr hab. Grażyny 
Borkowskiej i dr. hab. Jacka Wójcickiego.

Trzeciej sesji plenarnej – „Społeczny ruch naukowy w rozwoju gospodarczym” – prze-
wodniczyli Ewa Mańkiewicz-Cudny i prof. dr hab. Janusz Lipkowski, wystąpili w niej: 
E. Mańkiewicz-Cudny z Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT („Wkład 
społecznego ruchu naukowo-technicznego w rozwój gospodarczy kraju”), prof. dr hab. 
Stanisław Kunikowski z Włocławskiego Towarzystwa Naukowego („Udział towarzystw 
naukowych w aktywizacji środowisk lokalnych i regionalnych w Polsce”), prof. dr hab. 
Diana Pietruch-Reizes z Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej („Towarzystwa 
naukowe w kontekście europejskiej przestrzeni badawczej”), dr Ryszard Banajski („Dzia-
łalność Towarzystwa Naukowego Prakseologii na rzecz rozwoju infrastruktury etycznej 
w polskim biznesie”). Na temat PKN Orlen, sponsora Kongresu Towarzystw Nauko-
wych, mówił dyrektor Czesław Bugaj („PKN Orlen jako firma zaangażowana w rozwój 
innowacji i wspierania nauki”), przedstawiając historię rozwoju koncernu Orlen, współ-
pracę w obszarze innowacyjności, realizację inicjatyw edukacyjnych. 

Dalej obrady toczyły się w trzech sesjach problemowych. Pierwszej – „Miejsce i rola 
towarzystw naukowych w systemie nauki w Polsce” – przewodniczyła prof. dr hab. Ewa 
Górska. Wystąpienia rozpoczął prof. dr hab. Grzegorz Majkowski z Częstochowskiego 
Towarzystwa Naukowego referatem „Znaczenie towarzystw naukowych w upowszech-
nianiu wiedzy o języku polskim”, w kolejnych prezentowane były różne aspekty działal-
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ności towarzystw: Polskiego Towarzystwa Językoznawczego1, Towarzystwa Lekarskie-
go Krakowskiego2 i Polskiego Towarzystwa Fizycznego3. 

Na drugą sesję problemową – „Towarzystwa naukowe w upowszechnianiu nauki” 
– złożyły się cztery bloki wystąpień; pierwszemu przewodniczyli prof. dr hab. M. Fikus 
i prof. dr hab. Andrzej Grzywacz. Referaty prezentowały Towarzystwo Nauk Żywie-
niowych4, Polskie Towarzystwo Mykologiczne5, Łódzkie Towarzystwo Naukowe6 i Sie-
dleckie Towarzystwo Naukowe7. Poza tym dr Jerzy Korycki z Polskiego Towarzystwa 
Tribologicznego mówił na temat „Upowszechnianie wiedzy – systemy CMS i inne”.

Referaty kolejnej części wystąpień związane były z Łódzkim Towarzystwem Na-
ukowym8, Polskim Towarzystwem Komunikacji Społecznej9, Polskim Towarzystwem 
Orientalistycznym10 i Polskim Towarzystwem Antropologicznym11. Sesji przewodniczył 
prof. dr hab. Jerzy Majkowski.

Prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska prowadziła blok wystąpień, w którym referat 
prof. dr. hab. Zbigniewa Lwa-Starowicza z Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego 
pt. „Seksuologia w Polsce – historia towarzystw naukowych, problemy i kontrowersje, 
seksuolodzy” przedstawił mgr Jarosław Stusiński, a prof. dr Julian Ławrynowicz z ŁTN 
mówił o „Wspomaganiu społecznego ruchu naukowego w kilku krajach ościennych”. 
Pozostałe trzy wystąpienia poświęcone były Polskiemu Towarzystwu Informatyczne-

1  Prof. dr hab. E. Kołodziejek, prof. dr hab. R. Przybylska – „Wkład Polskiego Towarzystwa 
Językoznawczego w rozwój nauk filologicznych i szerzenie wiedzy o różnych językach świata”.

2  Prof. dr hab. A. Gościński, dr A. Wiernikowski – „Działalność Towarzystwa Lekarskiego 
Krakowskiego w zakresie dokumentacji i systematycznego utrwalania pamięci o zbrodniach lu-
dobójstwa w czasie II wojny światowej”.

3  Prof. dr hab. W. Kamiński – „Polskie Towarzystwo Fizyczne – 95 lat służby fizyce i Pol-
sce”.

4  Dr hab. J. Hamułka, dr hab. A. Kołłajtis-Dołowy, prof. dr hab. A. Brzozowska – „Wkład 
Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych w upowszechnianie wiedzy o prawidłowym żywie-
niu człowieka”.

5  Dr M. Wrzosek, dr M. Ruszkiewicz-Michalska – „Polskie Towarzystwo Mykologiczne 
jako kluczowe ogniwo informacji o grzybach”.

6  Dr E. Karasiński, prof. dr hab. A. Różalski – „Wkład Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 
w organizację łódzkich festiwali nauki, techniki i sztuki, największej imprezy upowszechniającej 
naukę i sztukę w mieście”.

7  Prof. dr hab. P. Matusak – „Rola Siedleckiego Towarzystwa Naukowego w badaniach nad 
Podlasiem Południowym”.

8  Prof. dr hab. S. Liszewski, prof. dr hab. M. Krajewska – „Miejsce, rola i zadania towarzy-
stwa naukowego w dużym ośrodku akademickim. Przykład Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

9  Prof. dr hab. B. Dobek-Ostrowska – „Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej 
– jego miejsce i rola wśród towarzystw naukowych w Polsce i na świecie”.

10  Prof. dr hab. M. Dziekan – „Polskie Towarzystwo Orientalistyczne 1922-2013 i jego do-
robek naukowy i popularyzatorski”.

11  Prof. dr hab. M. Kaczmarek – „Rola Polskiego Towarzystwa Antropologicznego w krze-
wieniu wiedzy o człowieku”.
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mu12, Gdańskiemu Towarzystwu Naukowemu13 i Polskiemu Towarzystwu Kalorymetrii 
i Analizy Termicznej14

W ostatnim bloku wystąpień w drugiej sesji problemowej (prowadzenie prof. dr hab. 
Jan Głaz) prezentowały się Stowarzyszenie Archeologów Polskich15, Polskie Towarzy-
stwo Wzrostu Kryształów16, Polskie Towarzystwo Geofizyczne17, Stowarzyszenie Geo-
morfologów Polskich18, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej19.

Pod hasłem „Społeczny ruch naukowy w Polsce” toczyły się obrady trzeciej sesji 
problemowej, podzielonej na pięć części, pierwszą prowadziła dr Aleksandra Paszkie-
wicz. Referaty podejmowały zagadnienia związane z Polskim Towarzystwem Pedago-
gicznym20, Polskim Towarzystwem Badań Operacyjnych i Systemowych21, Polskim To-
warzystwem Etologicznym22, Stowarzyszeniem Miłośników Dawnej Broni i Barwy23, 
Towarzystwem Miłośników Dłutowa24 i Polskim Towarzystwem Magnezologicznym im. 
prof. dr hab. Juliana Aleksandrowicza25.

W drugim bloku wystąpień, któremu przewodniczył prof. dr hab. Stanisław Bolkow-
ski, swoją działalność prezentowały Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej26, Polskie 

12  Prof. dr hab. M. Noga – „Polskie Towarzystwo Informatyczne – jedno z najstarszych sto-
warzyszeń naukowo-zawodowych w Polsce”.

13  Prof. dr hab. M. Mendel – „W stronę kultury heweliuszowskiej. Gdańskie Towarzystwo 
Naukowe wobec wyzwań współczesności”.

14  Prof. dr hab. B. Pacewska – „Działalność Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy 
Termicznej”.

15  Prof. dr hab. Z. Kobyliński – „Rola Stowarzyszenia Archeologów Polskich w ochronie 
dziedzictwa kulturowego, rozwoju nauki i integracji środowiska archeologicznego w Polsce”.

16  Prof. dr hab. E. Talik – „Działalność Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów”.
17  Doc. dr hab. A. Dubicki – „Polskie Towarzystwo Geofizyczne – działalność i problemy”.
18  Dr L. Wachecka-Kotkowska – „Dwadzieścia lat Stowarzyszenia Geomorfologów Pol-

skich”.
19  Prof. dr hab. W. Nagórko – „Rola Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Sto-

sowanej w integrowaniu środowiska mechaników polskich w ostatnim półwieczu”.
20  Prof. dr hab. J. Madalińska-Michalak – „Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – historia 

i  współczesność”.
21  Prof. dr hab. J. Owsiński – „Badania operacyjne i systemowe: sytuacja w Polsce, środowi-

sko, perspektywy”.
22  Prof. dr hab. E. Godzińska – „Polskie Towarzystwo Etologiczne jako platforma jednoczą-

ca osoby zainteresowane zachowaniem zwierząt i naukami behawioralnymi”.
23  M. Dziewulski – „Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy – pomiędzy trady-

cją okresu międzywojennego a nowoczesnością”.
24  K. Ochnicki – „Dotychczasowe osiągnięcia i zadania na przyszłość Towarzystwa Miłośni-

ków Dłutowa w kształtowaniu świadomości obywatelskiej”.
25  Prof. dr hab. M. Maj-Żurawska – „Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. Prof. dr. 

hab. Juliana Aleksandrowicza – cele, historia, działalność”.
26  Prof. dr hab. S. Sztobryn – „Działalność Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej w latach 

2006-2013”.
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Towarzystwo Ludoznawcze27, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie28, Polskie Towarzy-
stwo Ergonomiczne29, Polskie Towarzystwo Próżniowe30 i Polskie Towarzystwo Wiruso-
logiczne31.

Profesor Julian Ławrynowicz i prof. dr hab. Krzysztof Walczak prowadzili sesję, któ-
rej tematyka koncentrowała się wokół Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecz-
nej32, Polskiego Towarzystwa Retorycznego33, Polskiego Towarzystwa Geograficznego34, 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Tribologicznego35 
oraz „Języka Polskiego” – czasopisma Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego”36. 

Prof. K. Walczak w wystąpieniu pt. „Miejsce i rola młodzieży naukowej w działalno-
ści regionalnego towarzystwa naukowego. Przypadek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk” mówił, że działające od 1987 r. kaliskie stowarzyszenie naukowe wzorowane jest 
na tradycjach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prowadzi badania naukowe 
i popularyzuje naukę a blisko 10% jego członków stanowią ludzie młodzi do 35 roku życia. 

W sesji pod przewodnictwem prof. dr hab. S. Kunikowskiego omawiano zagadnienia 
związane ze Szczecińskim Towarzystwem Naukowym37, Polskim Towarzystwem Le-
śnym38, Polskim Towarzystwem Nauk Ogrodniczych39, Polskim Towarzystwem Chorób 
Płuc40 oraz Śląskiego Towarzystwa Muzyki Kościelnej41. 

27  Dr M. Michalska – „Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – przeszłość i teraźniejszość”.
28  Prof. dr hab. I. Gościński, dr A. Wiernikowski – „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość 

Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego”.
29  Prof. dr hab. E. Górska – „Misja i realia działalności Polskiego Towarzystwa Ergonomicz-

nego”.
30  Dr hab. L. Markowski – „Polskie Towarzystwo Próżniowe i jego działalność”.
31  Prof. dr hab. M. Połz-Dacewicz – „Polskie Towarzystwo Wirusologiczne – cele i zadania”.
32  Prof. dr hab. I. Hofman – „Paradygmat nauki o mediach a działalność sekcji badawczych 

Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej”.
33  Dr A. Kampka, dr M. Załęska – „Kultura słowa a kultura obywatelska – retoryka w budo-

waniu społeczeństwa wiedzy. Przykład działalności Polskiego Towarzystwa Retorycznego”.
34  Prof. dr hab. M. Sobczyński – „Rola Polskiego Towarzystwa Geograficznego w kształto-

waniu świadomości narodowej i obywatelskiej”.
35  Dr J. Korycki – „Geneza powstania Polskiego Towarzystwa Tribologicznego”.
36  Dr hab. K. Sikora – „Dialektologia w czasopiśmie <Język Polski> - organie Towarzystwa 

Miłośników Języka Polskiego”.
37  Prof. dr hab. E. Komorowska – „Rola Szczecińskiego Towarzystwa naukowego w upo-

wszechnianiu nauki na Pomorzu Zachodnim w XXI wieku”.
38  Prof. dr hab. A. Grzywacz – „Udział Polskiego Towarzystwa Leśnego w formowaniu 

kształtu współczesnego leśnictwa”.
39  Dr hab. P. Siwek – „Wkład Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych w upowszechnia-

nie nauk ogrodniczych”.
40  Prof. dr hab. J. Kozielski – „Wkład Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i jego poprzed-

ników w rozwój wiedzy o gruźlicy i chorobach płuc w Polsce”; prof. dr hab. Zofia Zwolska 
– „100-lecie mikrobiologicznej diagnostyki prątka gruźlicy w Polsce”.

41  Prof. dr hab. M. Kierska-Witczak – „Perspektywy i możliwości działania Śląskiego Towa-
rzystwa Muzyki Kościelnej”.
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W ostatniej grupie wystąpień trzeciej sesji problemowej wygłoszono pięć referatów. 
Tę część obrad prowadził prof. dr hab. Piotr Skłodowski. Prezentowały się Polskie Towa-
rzystwo Gleboznawcze42, Polskie Towarzystwo Mikroskopii43, Naukowe Towarzystwo 
Informatyki Ekonomicznej44, Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego45 oraz Płoc-
kie Towarzystwo Naukowe – najstarsze towarzystwo naukowe46.

Zabrakło, oczekiwanego przez uczestników Kongresu, referatu dr. inż. Moniki Sroki-
-Bizoń pt. „Czy lista Filadelfijska jest Polskiej Nauce potrzebna”.

Troje (z czterech) prelegentów wystąpiło w ostatniej – czwartej – sesji plenarnej pod 
hasłem „Wspomaganie finansowe społecznego ruchu naukowego w Polsce”, którą pro-
wadziły prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska i prof. dr hab. Elżbieta Makulska-Nowak. 
Pięćdziesiąt lat istnienia Rady Towarzystw Naukowych przedstawił Tadeusz Majsterkie-
wicz (PAN), z kolei działania Rady w zakresie systemu finansowania społecznego ruchu 
naukowego prof. dr. hab. M. Kowalczyk (Towarzystwo Naukowe Warszawskie). We-
dług prof. Kowalczyka by wspierać towarzystwa naukowe powinna nastąpić noweliza-
cja ustawy o samorządzie terytorialnym, stwarzająca możliwość dofinansowania działal-
ności podstawowej towarzystw, jeśli taka będzie wola samorządu. Bardzo interesująco 
na temat „Udziału ruchu społeczno-naukowego w doradztwie gospodarczym” mówiła 
prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska. 

Podsumowując sesje problemowe, które przedstawiały dorobek i różne aspekty dzia-
łalności kilkudziesięciu towarzystw i stowarzyszeń naukowych i naukowo-zawodowaych 
oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT, referenci podkreślali przede wszystkim 
trudności finansowe, zwrócili uwagę na małą aktywność ludzi młodych, wskazywali na 
rolę czasopism naukowych.

Uczestnicy Kongresu podjęli Uchwałę skierowaną do Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, 
Rządu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezesa PAN, wnosząc „o podjęcie 
działań mających na celu wypracowanie zasad polityki państwa w stosunku do społecz-
nego ruchu naukowego oraz umocnienia miejsca i roli towarzystw i stowarzyszeń nauko-
wych (towarzystw ogólnych i regionalnych, specjalistycznych towarzystw naukowych, 
stowarzyszeń naukowo-technicznych) w systemie nauki oraz wprowadzenia rozwiązań 
prawnych umożliwiających zabezpieczenie funkcjonowania i rozwoju społecznego ru-
chu naukowego w Polsce”.

I Kongres Towarzystw Naukowych zakończył się propozycją organizacji kolejnego 
spotkania i zaproszenia do udziału przedstawicieli zagranicznych organizacji.

Ewa Andrysiak
42  Prof. dr hab. P. Skłodowski – „75 lat działalności Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego”.
43  Dr inż. G. Michta – „Polskie Towarzystwo Mikroskopii – działalność w kraju i zagranicą”.
44  Prof. dr hab. M. Pańkowska – „Działalność Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekono-

micznej (NTIE) w środowisku akademickim i gospodarczym”.
45  Prof. dr hab. T. Zieliński – „Rola Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w inte-

gracji środowiska polskich prawników zajmujących się prawem wyznaniowym”.
46  Dr A. Kansy – „Najstarsze towarzystwo naukowe w Polsce”.
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JAN JAJOR 
(1939-2012)
historyk, pedagog, 
regionalista działacz społeczny

19 stycznia 2012 r. zmarł w Jarocinie, po ciężkiej chorobie Jan Jajor,  regionalista, 
ceniony i zasłużony badacz oraz popularyzator historii Ziemi Jarocińskiej, założyciel 
Koła Polskiego Towarzystw Historycznego, działacz Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919, założyciel i prezes koła tego Towarzystwa w Jarocinie 
oraz inicjator powołania kół w Mieszkowie, Żerkowie, Jaraczewie i Kotlinie,  założyciel 
Klubu Regionalistów Ziemi Jarocińskiej i Stowarzyszenia Opiekunów Zabytków Zie-
mi Jarocińskiej, członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, radny Rady Powiatu 
Jarocińskiego II ( przewodniczący komisji oświaty), III i IV kadencji (przewodniczący 
komisji rewizyjnej Rady Powiatu). 

Urodził się 6 października 1939 roku w Koźminie Wielkopolskim. Jego rodzicami 
byli Marianna z domu Staniewska i Józef, który był stolarzem-tapicerem. Ojciec zginął 
w kampanii wrześniowej w obronie Warszawy 23 września 1939 roku i został pochowa-
ny na Cmentarzu Powązkowskim w kwaterze „Żołnierzy  Września 1939”.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w Koźminie rozpoczął naukę w Państwowym 
Liceum Pedagogicznym w Krotoszynie, którą zakończył egzaminem dojrzałości w roku 
1958 i uzyskaniem zawodu nauczyciela. 

Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczął 16 sierpnia 1958 roku w Szkole Podsta-
wowej w Śmiełowie w powiecie jarocińskim, Po odbyciu czynnej służby  wojskowej  we 
Wrocławiu (XI 1959 – VI 1961) wrócił do pracy w Śmiełowie.

 W 1962 roku rozpoczął studia zaoczne na Wydziale Humanistyczno-Historycznym 
w Wyższej  Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Pracę magisterską z historii na temat 
„Proces Polaków w Berlinie 1864-1865” obronił w roku 1967.

W latach 1963/64-1964/65 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Chrza-
nie, a w roku  szkolnym 1965/66 w Ludwinowie (wszystkie w powiecie jarocińskim). 
Od roku szkolnego 1966/67 pełnił funkcję kierownika Szkoły Podstawowej w  Chromcu. 
W latach 1968-1970 odbył studia podyplomowe z zakresu  nauk politycznych na Wy-
dziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
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Od maja 1970 r. do września 1977 r. pracował na stanowisku podinspektora szkol-
nego w Wydziale Oświaty w Jarocinie. W latach1970-1972 dokształcał się na studiach 
podyplomowych z zakresu kierowania i zarządzania oświatą w Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli – IKN w Kaliszu. W latach 1977 do 1989 był oddelegowany do pracy par-
tyjnej w PZPR. Od 1989 roku przebywał na emeryturze nauczycielskiej.  

Od momentu rozpoczęcia pracy nauczycielskiej w Śmiełowie związał się z historią 
regionu. Najpierw dzieje i okolice Śmiełowa, a później Ziemi Jarocińskiej, stały się pasją 
jego zainteresowań. Miejsca studiów i bogate zbiory tamtejszych bibliotek (Kraków i Po-
znań) oraz służby wojskowej (Wrocław) wzbogaciły wiadomości o Ziemi Jarocińskiej.

Przez cały okres twórczej działalności oświatowej i kulturalnej szczególnie poświęcił 
się pracy popularyzatorskiej i wydawniczej. Od września 1964 roku rozpoczął publikacje  
materiałów historycznych  o Ziemi Jarocińskiej w licznych czasopismach

jak:”Południowa Wielkopolska”, „Gazeta Jarocińska”, „Ziemia Kaliska”, w kwartal-
niku „Krajoznawstwo i Turystyka”, a od września 2003 roku także na łamach „Faktów 
Jarocińskich”. Publikował także na łamach „Życia Jarocina”, „Znad Warty”, „Zapiski 
Jarocińskie”. Artykuły tematycznie związane z Ziemią Jarocińską zamieszczał także na 
łamach „Przeglądu Wielkopolski”, „Rocznika  Kaliskiego” i  „Kroniki Wielkopolski”. 
Był inicjatorem powołania w kwietniu 2003 roku Klubu Regionalistów Ziemi Jarociń-
skiej i został jego prezesem. Dzięki pomocy „Faktów Jarocińskich” Klub rozpoczął wy-
dawanie czasopisma „Magazyn Regionalny”. Łącznie, we wszystkich wymienionych 
czasopismach zamieścił ponad 250 artykułów o tematyce historycznej i biograficznej 
dotyczącej Ziemi Jarocińskiej. 

Jan Jajor wydał dziesięć publikacji książek tematycznie związanych z regionem jaro-
cińskim, a wśród nich: „Zarys dziejów szkolnictwa rolniczego w Tarcach (1948-1980”, 
Poznań-Tarce 1980; „Z dziejów wsi i szkoły rolniczej w Tarcach” jednodniówka wyda-
na z okazji I Zjazdu Absolwentów Zespołu Szkół  Rolniczych w Tarcach, Tarce 1996; 
„Cukrownia i Rafineria Witaszyce 1897-1997”, wydanie jubileuszowe , Witaszyce 1997; 
„Z dziejów pszczelarstwa na Ziemi Jarocińskiej” wydana z okazji wręczenia sztandaru 
w 120 rocznicę działalności organizacji pszczelarzy w Jarocinie, Jarocin 2000; Śpiewac-
two na Ziemi Jarocińskiej”, Jarocin 2001; „Turystyka na Ziemi Jarocińskiej”, Jarocin 
2002; „Dzieje Banku Spółdzielczego w Jarocinie (1868-2003)”, Jarocin 2003; Jarocińscy 
powstańcy wielkopolscy 1918-1919. Materiały do słownika biograficznego Ziemi Jarociń-
skiej, PTH Kalisz 2005; Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 na Ziemi 
Jarocińskiej”, PTH Kalisz 2006; „Jarocińscy powstańcy wielkopolscy 1918-1919”,. Ma-
teriały do słownika biograficznego ziemi jarocińskiej, wydanie drugie poszerzone, PTH 
Kalisz; „Księga pamięci ofiar Ziemi Jarocińskiej w II wojny światowej” PTH Kalisz 2009.  

Był współautorem kilku opracowań w wydaniach dotyczących dziejów II Kompanii 
Batalionu Obrony Narodowej we wrześniu 1939 r., udziału Jana Działyńskiego w Po-
wstaniu Styczniowym czy o Hieronimie Gorzeńskim w związku z 150 rocznicą poby-
tu Adama Mickiewicza w Wielkopolsce. W I, II i III tomach „Słownika biograficznego 
Wielkopolski południowo-wschodniej, Ziemi Kaliskiej” zamieścił 24  biogramy zasłużo-
nych jarociniaków. 
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Jan Jajor był współautorem opracowań w kilku zbiorowych wydaniach,  np. – „Dzieje 
II Kompanii Batalionu Obrony Narodowej”.Jarocin, sierpień-wrzesień 1939 r. W. Udział 
społeczeństwa Ziemi Jarocińskiej w wojnie obronnej 1939 r. Praca zbiorowa  wydana 
z okazji 40-lecia wojny obronnej Narodu Polskiego we wrześniu 1939 r. pod redakcją 
Bogusława Polaka 1979, s. 417-423; Dzieje gimnazjum w Jarocinie 1939-1945. W: Jed-
nodniówka z okazji Zjazdu Absolwentów 6.10.1979 r. pod redakcją naukową Stanisława 
Kubiaka, Poznań – Jarocin 1979.

– Udział Jana Działyńskiego w Powstaniu Styczniowym 1863-1864. W: W stulecie
śmierci Jana Działyńskiego. Materiały sesji popularnonaukowej zorganizowanej 

przez  Kórnickie Towarzystwo Kulturalne i Bibliotekę Kórnicką PAN w Zamku Kórnic-
kim, w dniach 31.III-1.IV.1980 r. Poznań 1980, s.46-64.

– Hieronim Gorzeński (1793-1846. W:150 rocznica pobytu Mickiewicza w Wielkopol-
sce. Mickiewiczowska Sesja Naukowa- ODN w Kaliszu. Materiały pod redakcją Haliny 
Molendy. Kalisz 18-19 września 1981 r., s 63-71.

– Z historii Wojska Polskiego w Jarocinie 1919-1945. W: Uroczystość wręczenia 
sztandaru 16 Batalionowi Budowy Lotnisk w Jarocinie, oprac. Jan Jajor, Piotr   Piotro-
wicz, Piotr Rodak, Jarocin 20 listopada 1999 r., s.15-26.   

Był także przewodniczącym komitetu redakcyjnego „Jarocińskiego słownika biogra-
ficznego”. Tom I ukazał się w roku 2010, wydany przez Oddział PTH w Kaliszu, a tom 
II w roku 2011, także wydany przez Oddział PTH w Kaliszu. Pozycje książkowe wydane 
w latach 2005-2011 ukazały się na rynku wydawniczym ,dzięki staraniom Jana Jajora, 
z dotacji finansowej Starostwa Powiatowego w  Jarocinie.

Dzięki staraniom Jan Jajora na rynku w Mieszkowie stanął pomnik pierwszego      
przywódcy Powstania Wielkopolskiego gen. Stanisława Taczaka, a na grobach powstań-
ców umieszczone Wielkopolskie Krzyże Powstańcze.

Działalność naukowa, społeczna, samorządowa i popularyzatorska Jana Jajora została 
wielokrotnie nagrodzona i wyróżniona. Otrzymał Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, medal 
„Za rozwój Ziemi Jarocińskiej”, odznakę „Za zasługi dla Województwa Poznańskiego”, 
złotą odznakę Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, złotą odznakę 
Społecznego Opiekuna Zabytków.

Wysoko cenił sobie wyróżnienia nadane przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego. W roku 2007 otrzymał nagrodę honorową  Zarządu Głównego TPPW  pod 
nazwą „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”, a w roku  2010 odznakę honorową „Wier-
ni Tradycji” za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 
1918/1919.

W  roku 2008 otrzymał nagrodę Rady Powiatu i starosty  jarocińskiego za działalność 
społeczną – „za całokształt dokonań w upowszechnianiu wiedzy historycznej o Ziemi 
Jarocińskiej i jej mieszkańcach”. 11 listopada 2009 roku uhonorowany został przez bur-
mistrza Jarocina nagrodą  im. Stanisława Taczaka „Za zasługi dla Ziemi Jarocińskiej” 
(statuetka pomnika gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie). 

Tadeusz Krokos

Tadeusz Krokos – Jan Jajor (1939-2012)





EDMUND JAKUBEK
(1925-2013)
Żołnierz AK, nauczyciel,
działacz społeczny

Edmund Jakubek urodził się 16 listopada 1925 r. w Ligocie pod Ostrowem Wielko-
polskim. Tam też w 1939 r. ukończył siedmioklasową szkołę powszechną, a w czasie 
okupacji podjął pracę w nieodległych Korytach. W maju 1942 r. został zaprzysiężony 
do działań w Armii Krajowej i wstąpił do oddziału partyzanckiego porucznika Czesława 
Mocka. W konspiracji zajmował się pracami łącznikowymi, ukrywaniem i przeprowa-
dzaniem ludzi z Kraju Warty do Generalnej Guberni. Brał także udział w redagowaniu 
tajnej gazetki „Armia Krajowa”. Wysłany na roboty przymusowe w okolice Działoszyna, 
w styczniu 1945 r. wrócił do Ostrowa Wlkp., brał też udział w działaniach straży oby-
watelskiej w Ligocie. Tam też podjął pracę w Urzędzie Gminy, m.in. tworząc pierwszą 
w powiecie ostrowskim bibliotekę publiczną w ramach organizującej się sieci tych po-
wszechnie dostępnych placówek.

Wkrótce po zakończeniu wojny podjął naukę, przerwaną wcześniej wybuchem dzia-
łań wojennych 1939 r., kończąc w Poznaniu szkołę średnią, później rozpoczął studia 
polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Po ich ukończeniu został nauczycielem, 
najpierw w Technikum Weterynaryjnym w Kluczborku, później uczył języka polskiego 
i historii w Technikum Gastronomicznym i Liceum Ekonomicznym w Ostrowie Wlkp. 
Efektem wysokiej oceny jego pracy było powołanie do pełnienia funkcji inspektora 
szkolnego miasta i powiatu ostrowskiego. Na tym stanowisku był inicjatorem budowy 
Domu Nauczycielskiego i Klubu Nauczyciela w Ostrowie Wlkp. oraz kilku innych, istot-
nych dla tego miasta inicjatyw kulturalnych (m.in. Chóru Nauczycielskiego im. Stanisła-
wa Wiechowicza i Ostrowskiego Towarzystwa Kulturalnego).

Po 1980 r. związał się zawodowo z Kaliszem, pracując przez pewien czas w tamtej-
szym Kuratorium Oświaty i Wychowania, zaś od 1995 r. stał się członkiem Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pełniąc przez kilka lat funkcję członka i przewodniczą-
cego Sądu Koleżeńskiego tego stowarzyszenia. Był także członkiem kaliskiego oddziału 
Polskiego Towarzystwa Historycznego. W tej mierze zasługuje na uwagę jego działalność 
naukowa i publicystyczna, owocująca trzema książkami: Ostrowski Ośrodek AK (2005), 
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Historia rodzinna Gerwazego Świderskiego (2007) oraz Czasy walki, honoru i pamięci: 
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Ostrowie Wielkopolskim (2009), 
wieloma artykułami, a także biogramami uczniów najstarszej ostrowskiej szkoły, opubli-
kowanymi w książce Nauczyciele i wychowankowie Gimnazjum Ostrowskiego w czasie 
zaborów 1845-1918/1919 (2003), jak również biogramami ostrowian, zamieszczonymi 
w trzech tomach Słownika biograficznym Wielkopolski południowo-wschodniej, wydaw-
nictwie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Kalisz 1998, 2003, 2007).

Ważną częścią działalności Edmunda Jakubka było upamiętnianie tradycji Armii Kra-
jowej, czego elementem była jego działalność w Światowym Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej, w tym zaś pełnienie funkcji prezesa ostrowskiego oddziału owego stowarzy-
szenia. W tej roli przyczynił się do udokumentowania wojennej działalności żołnierzy 
podziemnej armii i jej upamiętnienia. Z inicjatywy Edmunda Jakubka w 2005 r. w Ostro-
wie Wielkopolskim powstał pomnik poświęcony żołnierzom Armii Krajowej, także jego 
działalność twórcza w znacznej mierze poświęcona została tej tematyce. W uznaniu za-
sług na tym polu został uhonorowany m.in. Medalem „Pro Memoria” przyznanym przez 
Urząd Kombatantów i Osób Represjonowanych za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci 
o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej 
zakończeniu.

Edmund Jakubek zmarł po długiej chorobie 19 stycznia 2013 r. w wieku 87 lat. 

Krzysztof Walczak



Profesor ANDRZEJ NIEKRASZ
(1934-2013) 

25 grudnia 2013 roku zmarł członek naszego Towarzystwa profesor Andrzej Nie-
krasz, inicjator rozwoju życia artystycznego i naukowego, współorganizator szkolnictwa 
wyższego w Kaliszu, wybitny artysta i pedagog, Wychowawca wielu pokoleń kaliskich 
plastyków.

Profesor urodził się 25 października 1934 roku w Krakowie. Tutaj również studiował 
w Akademii Sztuk Pięknych pod okiem wybitnych profesorów Hanny Rudzkiej – Cy-
bisowej, Jonasza Sterna i Konrada Srzednickiego. Dyplom z odznaczeniem uzyskał na 
Wydziale Malarstwa w 1959 roku. Studiując w Krakowie, aktywnie uczestniczył w życiu 
artystycznym miasta. Uprawiał rysunek, grafikę warsztatową i malarstwo. Współtwo-
rzył wyższe szkolnictwo artystyczne w Częstochowie zakładając i prowadząc Zakład 
Wychowania Plastycznego w tamtejszej Wyższej Szkole Pedagogicznej. W Kaliszu był 
również założycielem kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych na 
obecnym Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM i przez wiele lat nim kierował. 
Od 1990 roku miał tytuł profesora.  Pracował na uczelni do chwili przejścia na emery-
turę. Od 2007 roku był profesorem w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Przez 
wiele lat związany z Kaliszem, wychował wiele pokoleń artystów – profesorów, dok-
torów i magistrów sztuki. Jego niezwykła postawa twórcy i pedagoga, którego mottem 
było „Tworzyć to uczyć, a uczyć to tworzyć”1 sprzyjała kształtowaniu, wręcz rozkwitaniu 
pod jego opieką autentycznych talentów artystycznych. Dla swych uczniów był mistrzem 
i autorytetem, którego wielkość nie przytłaczała, a sprzyjała rozwojowi umiejętności 
twórczych i artystycznych osobowości.

 Brał udział w 30 wystawach indywidualnych i ponad 130 wystawach zbiorowych 
w kraju i za granicą, m.in. w Paryżu, Rzymie, Wiedniu, Moskwie, Berlinie, Monachium, 
Stuttgarcie, Hamm, Madrycie, Lozannie, Bolonii. Był laureatem wielu nagród, m.in.: 

1 Słowa Andrzeja Niekrasza wypowiedziane w tekście stanowiacym motto do tomu artyku-
łów S. Kowalska, J. Wypych, red., Kształcenie estetyczne w ujęciu historycznym i współczesnym, 
Poznań-Kalisz 2012.



Z żałobnej karty192

1971 – nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki na V Ogólnopolskiej Wystawie Grafiki;
1989 – II nagroda na Wystawie Konkursy Sztuki i Wawrzyny Olimpijskie PKOL 1919- 

 -1989;
1991 – Doroczna nagroda miasta Kalisza za 1991 rok;
1991 – nagroda za zestaw prac na Ogólnopolskiej Wystawie Sztuk Plastycznych ARS ‘91;
1992 –  I nagroda w Konkursie Sztuki PKOL;
1995 –  Kaliszanin Roku
2004 –  Nagroda Prezydenta Kalisza;
2010 – Odznaka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury  

 Polskiej”. 
Jego prace plastyczne zachwycają precyzją, doskonałym warsztatem i olbrzymią 

świadomością twórczą. Pozostaje w kręgu sztuki przedstawiającej, ale znaczenie jego 
prac jest uchwytne przy rzetelnym, bliskim oglądzie. Trzeba się w nie zagłębiać powoli, 
delektować precyzyjną, wypracowaną linią, która buduje strukturę przestrzeni obrazowej 
i konstruuje ją w bardzo szczególny sposób. To nie są prace, które powstają w ułamku 
sekundy, w chwili.... Aby je stworzyć trzeba mieć olbrzymią twórczą samoświadomość 
i ponieść trud ciężkiej, wyjątkowej pracy, podczas której wizja artysty nabiera pełni i do-
skonałości. Skupia się na relacji człowieka i pejzażu, egzystencji ludzkiej „w mikro i ma-
kroprzestrzeni otaczającego świata”2. Cały czas poszukiwał nowych środków wyrazu 
plastycznego.

Przez wiele lat pracowałam pod kierunkiem Profesora. Dla nas był przede wszystkim 
prawdziwym autorytetem, którego siła płynęła nie ze strachu przed nim, ale z niezwy-
kłej erudycji i szczególnej aury jaką Profesor wokół siebie roztaczał. Był człowiekiem 
imponującym nam swoją olbrzymią wiedzą, kulturą osobistą i artystyczną wyniesioną 
z klimatu awangardowego Krakowa. Był dla nas żywą legendą tamtego świata, który za 
jego sprawą zjawiał się w Kaliszu wyczarowany przez niego przed naszymi oczami. Był 
doskonałym gawędziarzem, potrafił wspaniale opowiadać, posługując się z wielką kul-
turą językiem ojczystym. Wyostrzone, artystyczne spojrzenie sprawiało, że każde pismo 
urzędowe, które podpisywał musiało być doskonałe pod względem edytorskim, ideal-
nie skomponowane pod względem wizualnym. Zawsze nienagannie i starannie ubrany, 
narzucał wysokie standardy, stanowiąc i pod tym względem wzór. Dla studentów miał 
zawsze czas. Od wczesnych godzin rannych czekał na nich w swoim gabinecie, aby 
udzielić im konsultacji, a gdy zaczynały się zajęcia nie wychodził z pracowni. Szkoda, 
że już nie ma Go między nami.

Iwona Barańska

2 Cyt. za: M. Walczak, Andrzeja Niekrasza artystyczny kaliski ślad na ziemi, w: tamże, s. 11.
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WYDAWNICTWA 
KALISKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK

Celer Bogumiła 
Eligiusz Kor-Walczak (1913-2000): autor baśni i legend kaliskich / Bogumiła Celer. 
– Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2013. (Kalisz:Dangraf). – 91, [4] s., 
il.; 19 cm. – (Kaliszanie; nr 8). – Bibliogr. – ISBN 978-83-62689-14-9.
Sto czterdzieste szóste wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Celer Bogumiła 
Eligiusza Kor-Walczaka bibliofilskie wyznania / Bogumiła Celer. – Kalisz: Towa-
rzystwo Przyjaciół Książki; Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2013. (Kalisz: 
Dangraf). – 12, [2] s., il.; 18 cm. – ISBN 978-83-62689-06-4.
Druk ukazał się w nakładzie 150 egz. sygnowanych i numerowanych 
Dwudzieste ósme wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu.
Sto trzydzieste siódme wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Celer Bogumiła 
Z dziejów chóralistyki kaliskiej: 150 lat chóralnego śpiewu w Bazylice Kaliskiej/Bo-
gumiła Celer; Towarzystwo Śpiewacze „Echo” w Kaliszu. – Kalisz: Kaliskie Towa-
rzystwo Przyjaciół Nauk, 2012. (Kalisz: Edytor). – 394 s., il. (w tym kolor.); 24 cm. 
– Bibliogr; indeks. – ISBN 978-83-62689-12-5.
Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 Sto czterdzieste czwarte wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Gołdyn Piotr
Pogarda dla zawodu, litość dla człowieka: społeczno-edukacyjne formy działalności 
wobec kobiet zagrożonych prostytucją w Polsce (1918-1939) / Piotr Gołdyn. – Kalisz: 
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2013 (LeonStudio.pl). – 284 s.; 24 cm.. – Bi-
bliogr. – ISBN 978-83-62689-27-9
Sto sześćdziesiąte wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Gołdyn Piotr
Sławomir Czerwiński (1885-1931): minister oświaty, przyjaciel Kalisza / Piotr Goł-
dyn. – Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2013 (Kalisz: Dangraf). – 82 s., 
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[5]: il.; 19 cm. – (Kaliszanie; nr 6). – Bibliogr. – ISBN 978-83-62689-11-3
Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Kultury, Sztuki, Sportu 
i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu 
Sto czterdzieste trzecie wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Rec.: Bieniecki Ryszard, Dwie ważne postaci // Kalisia Nowa. – 2013, nr 8-10, s. 33: 
fot. 2.

Jarnecki Michał
Stefan Szolc-Rogoziński (1861-1896): z Kalisza do Kamerunu / Michał Jarnecki. 
– Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2013 (Kalisz: Dangraf). – 116 s., 
[4]: il.; 19 cm. – (Kaliszanie; nr 7). – Bibliogr. – ISBN 978-83-62689-13-2
Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Kultury, Sztuki, Spor-
tu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz dofinansowaniu z budżetu miasta 
Ostrowa Wielkopolskiego
Sto czterdzieste piąte wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Rec.: Meissner Katarzyna // Przegląd Wielkopolski. – 2013 nr 3, s. 74-77: il. 
Rec.: Bożena Szal-Truszkowska: “Tęsknota za Afryką”. – Fot. // 7 Dni Kalisza. 
– 2013, nr 49, s. 17.
Rec.: Bieniecki Ryszard, Dwie ważne postaci // Kalisia Nowa. – 2013, nr 8-10, s. 33: 
fot. 2.

Małyszko Stanisław 
Zabytkowe cmentarze przy Rogatce w Kaliszu / Stanisław Małyszko. – Wyd. 2 zm. 
i poszerz. – Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2012. (Kalisz: Edytor). 
– 353 s., [3] k. tabl. złoż.: il.; 23 cm. – Bibliogr.; indeks; summ, zus. – ISBN 978-83-
62689-09-5.
Sto czterdzieste pierwsze wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Rec.: Kurzajczyk Mariusz, Miasta zmarłych z kaliskiej Rogatki // Kalisia Nowa. 
– 2012, nr 9-12, s. 44: il. 

Przygodzki Sławomir
Kalisz wielokulturowy / Sławomir Przygodzki. – Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przy-
jaciół Nauk, 2012. (Kalisz: Edytor 2013). – 141 s.: il.; 25 cm. – Bibliogr.; – ISBN 
978-83-62689-08-8.
Sto trzydzieste dziewiąte wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Rec.: Kosman Marceli // Rocznik Kaliski. – T. 39 (2013), s. 324-326.
Rec.: Szal-Truszkowska Bożena, Kalisz wielokulturowy // 7 dni Kalisza. – 2013, 
nr 35 (756), s. 17: fot. 1.
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Rocznik Kaliski. T. 36 / [red.] Andrzej Nowak]; Polskie Towarzystwo Historyczne. 
Oddział w Kaliszu. – Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2010 (Kalisz: 
Edytor). – 431 s.,: il.; 25 cm. – Bibliogr. – ISSN 0137-3501
Wydawnictwo ukazało się dzięki subwencji Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz funduszom Oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego i Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Rocznik Kaliski. T. 37 / [red.] Andrzej Nowak]; Polskie Towarzystwo Historyczne. 
Oddział w Kaliszu. – Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011 (Kalisz:E-
dytor). – 251 s.,: il.; 25 cm. – Bibliogr. – ISSN 0137-3501
Wydawnictwo ukazało się dzięki subwencji Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz funduszom Oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego i Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Rocznik Kaliski. T. 38 / [red.] Andrzej Nowak]; Polskie Towarzystwo Historyczne. 
Oddział w Kaliszu. – Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2012 (Kalisz: 
Edytor). – 355 s.,: il.; 25 cm. – Bibliogr. – ISSN 0137-3501
Wydawnictwo ukazało się dzięki subwencji Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz fun-
duszom Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk.

Steczek-Czerniawska Elżbieta
Kalendarze kaliskie: obraz minionego świata / Elżbieta Steczek-Czerniawska. – Ka-
lisz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojcie-
chowskiego; Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011 (Kalisz: Dangraf, 2012). 
– 203 s.: il.; 21 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-60137-88-8

Rec.: Pietrzak Edyta // Rocznik Kaliski. – T. 39 (2013), s. 327-329.
Rec.: Szurczak Anna // Studia Kaliskie. Studia Calisiensia. – T. 1 (2013), s. 316-318.

Steczek-Czerniawska Elżbieta
Stanisław Wojciechowski (1869-1953): prezydent z Kalisza / Elżbieta Steczek-Czer-
niawska. – Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011 (Kalisz: Dangraf, 
2012). – 92 s., [1]: il.; 19 cm. – (Kaliszanie; nr 4). – Bibliogr. – ISBN 978-83-62689-
03-3
Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Kultury, Sztuki, Sportu 
i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa 
Parczewskiego w Kaliszu.
Sto trzydzieste drugie wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Omów.: [Burchacka Agnieszka] (ab), „Kaliszanie” Stanisław Wojciechowski // Życie 
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Kalisza. – 2012, nr 12, s. 14: fot. 1.
Rec.: Szal-Truszkowska Bożena, Dlaczego ich drogi się rozeszły? // 7 dni Kalisza. 
– 2012, nr 33 (704), s. 19: fot. 1.

Studia Kaliskie = Studia Calisiensia. T. 1 / red. Elżbieta Steczek-Czerniawska. 
– Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2013 (Kalisz: Dangraf). – 330 s.: il.; 
25 cm. – Bibliogr. – ISSN 2083-9243
Sto trzydzieste szóste wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Treść: Od redakcji. Słowo wstępne. Rozprawy Studia Artykuły. I. Język. Bogdan 
Walczak, Trwałość i zmienność w języku; Eliza Grzelak, Czy istnieje uniwersalny 
system aksjologiczny? Rozważania filologa; Gabriela Dziamska-Lenart, Dziedzictwo 
historyczno-kulturowe ukryte w zasobie frazeologicznym polszczyzny przełomu XIX 
i XX wieku (na podstawie Słowniczka frazeologicznego Antoniego Krasnowolskiego 
z 1899 r.); Piotr Fliciński, Pozorna i rzeczywista fluktuacja zasobu frazeologicznego 
w przestrzeni zdemokratyzowanej; Łukasz Trzeciak, Antroponimia Polaków z Ber-
diańska (obwód zaporoski) na Ukrainie; Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, 
Wybrane pola semantyczne w gwarze studenckiej w ujęciu diachronicznym; Magdale-
na Budzyńska, Językowy kształt wpisów umieszczanych przez użytkowników portalu 
Nasza-klasa.pl na własnych profilach; Małgorzata Łyczykowska, Językowe sposoby 
wyrażania postawy modalnej w kreowaniu obrazu kobiety w poradnikach katolic-
kich. II. Literatura i kultura. Stanisław Mikołajczak, Peryfrazy w powieściach „napo-
leońskich” Waldemara Łysiaka; Krzysztof Skibski, Pozór stałości – gra w konwencję 
języka literackiego; Ewa Szkudlarek, Zmienne i stałe obrazy pustyni w dramatach 
Witkacego; Agnieszka Rydz, Oniryczna płynność w poezji Julii Hartwig i Zbigniewa 
Herberta a kulturowy paradygmat snu; Kornelia Ćwiklak, Literatura małych ojczyzn 
– pożegnanie tematu?; Kornelia Rybicka, Ślady teorii naukowych w tekstach literac-
kich; Beata Jerzakowska, Realia obozowe w listach więźnia do matki. Na podstawie 
analizy korespondencji Tadeusza Borowskiego; Ewelina Poniedziałek, Popularyza-
cja wybitnych dzieł literackich i osobowości pisarzy poprzez prestiżowe wyróżnienia 
na przykładzie Literackiej Nagrody Nike; Marian Walczak, Książka elektroniczna 
jako nowe zjawisko w kulturze literackiej; Samanta Kowalska, Rola prawa w kre-
acji procesów i zjawisk kultury. Sprawozdania, Recenzje i omówienia. Grzegorz 
Raubo, Kalendarze, kurioza i rzeczy ostateczne. z zagadnień literatury popularnej 
w dawnej Polsce, Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kalisz 2011 - Anna Szurczak; Elżbieta 
Steczek- Czerniawska, Kalendarze kaliskie. Obraz minionego świata Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kalisz 
2011 – Anna Szurczak; Artur Szyk (1894-1951) – wystawa w Muzeum Miasta Łodzi 
w 60. rocznicę śmierci artysty i 85 lat po powstaniu jego najważniejszego dzieła „sta-
tutu kaliskiego” – Ewa Obała. Noty o autorach.
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Szurczak Anna
Edward Polanowski: (1936-1992): badacz dziewiętnastowiecznego Kalisza / Anna 
Szurczak. – Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011 (Kalisz: Dangraf). 
– 122 s., [5]: il.; 19 cm. – (Kaliszanie; nr 3). – Bibliogr. – ISBN 978-83-62689-03-3
Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Kultury, Sztuki, Sportu 
i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa 
Parczewskiego w Kaliszu.
Sto trzydzieste pierwsze wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

Omów.: [Burchacka Agnieszka] (ab), „Kaliszanie” po raz trzeci // Życie Kalisza. 
– 2011, nr 50, s. 14: fot. 1.

w kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną / red. Iwona Ba-
rańska. – Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011 (druk 2012). – 243 
s.: fot. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ISBN 978-83-62689-07-1; 
ISSN 1426-6547; nr 12). 
Wydawnictwo ukazało się dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Kultury, Sztuki, 
Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu. 
Sto trzydzieste trzecie wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

Treść: Od redakcji. Adriana Ciesielska, Stanowisko archeologiczne na Zawodziu 
w Kaliszu – nowe interpretacje, nowe problemy; Maciej Błachowicz, Wzorzec czło-
wieka w II poł. XIX wieku w świetle wspomnień pośmiertnych, sprawozdań pogrze-
bowych i nekrologów, na przykładzie kaliszan upamiętnionych epitafiami w kościele 
św. Mikołaja; Dominika Płócienniczak, Budynki cerkiewne Kalisza w XIX i XX wie-
ku; Krzysztof Płachciński, Cerkiew wojskowa w Koninie; Makary Górzyński, Archi-
tekt Józef Chrzanowski. Przyczynek do studiów nad kulturą architektoniczną Kalisza 
końca XIX wieku; Iwona Barańska, Neogotycki kościół św. Kazimierza w Kotlinie 
i jego ołtarze oraz stalle w kościele św. Mikołaja w Kaliszu – dwie postawy wo-
bec sztuki barokowej; Jolanta Delura, Próby „czytania” Tetmajerowskiej polichromii 
w kaplicy Matki Bożej Pocieszenia w katedrze kaliskiej; Anna Tabaka, Obraz Kalisza 
w świetle przewodników po mieście okresu międzywojennego; Joanna Bruś-Kosiń-
ska, Albert Nestrypke – prekursor modernistycznej architektury mieszkalnej w Kali-
szu
Recenzje i omówienia. H. Karolewska, Kaliska jednodniówka „Prosna” i krąg jej au-
torów. (Elżbieta Steczek-Czerniawska); Bibliografia niemieckich wydawnictw minia-
turowych. (Ewa Andrysiak); M. Kozłowski, Operacja „Aktywny”. SB wobec ks. Ste-
fana Dzierżka TJ w latach 1983-1987, Kalisz 2010. (Jarosław Wąsowicz).
Sprawozdania. Bibliotekarze Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego 
w Kaliszu w Saksońskiej Bibliotece Krajowej – Państwowej i Uniwersyteckiej Bi-
bliotece w Dreźnie – Anna Wojtynka; Konferencja naukowa „Biblioteka w przestrze-
ni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku” – Bogumiła Celer; II Konferencja 



Z życia Towarzystwa200

z cyklu „Dobra rada nie zawada”. Porady dla zakochanych i ku serc pokrzepieniu 
– Ewa Obała; Z żałobnej karty. Janina Neuls-Korniszewska (1914-2010) Agata Cze-
pik; Wacław Klepandy (1925-2009) Krzysztof Walczak.
Z życia Towarzystwa. Wydawnictwa KTPN Henryka Karolewska; Bibliografia KTPN 
Henryka Karolewska; Kronika KTPN Ewa Skotowska; Rejestr członków KTPN Ewa 
Skotowska; Noty o autorach.

Walczak-Niewiadomska Agata
Jan Sobczyński: (1861-1942): kronikarz Kalisza / Agata Walczak-Niewiadomska. 
– Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2012 (Kalisz: Dangraf). – 93 s., [1]: 
il.; 19 cm. – (Kaliszanie; nr 5). – Bibliogr. – ISBN 978-83-62689-05-7
Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Kultury, Sztuki, Sportu 
i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa 
Parczewskiego w Kaliszu.
Sto trzydzieste piąte wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
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KRONIKA 
KALISKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK 
SOCIETAS SCIENTIARUM AC LITTERARUM CALISIENSIS 

ROK 2011

14 listopada – prof. dr hab. Ewa Andrysiak została uhonorowana przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polski Złotym Krzyżem Zasługi za prace na rzecz Kaliskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Przyjaciół Książki oraz Książnicy Pedagogicznej 
im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. Uroczystości wręczenia odznaczenia odbyły się 
w Auli Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza 
w Poznaniu, w której ceremonii wręczenia dokonali Wojewoda Wielkopolski Piotr Flo-
rek wraz z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty Elżbietą Walkowiak. 

2 grudnia – na rynku wydawniczym ukazał się „Rocznik Kaliski” tom XXXVII 
pod red. Andrzeja Nowaka. Periodyk Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział 
w Kaliszu wydany przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk swoją uroczystą promo-
cję miał w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza.

14 grudnia – w siedzibie Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Ka-
liszu odbyło się posiedzenie Komisji Wydawniczej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. 

ROK 2012

18 stycznia – w poczet członków wspierających (na wniosek senatu uczelni) Kali-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przyjęta została Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Decyzja ta otwiera 
możliwość współpracy obu instytucji naukowych dla rozwoju akademickiego Kalisza. 
Warto zaznaczyć, iż idea kaliskiej wyższej szkoły zawodowej narodziła się przed 15 laty 
właśnie w środowisku tegoż towarzystwa naukowego. 

18 stycznia – w kaliskim ratuszu Honorowy Prezes Kaliskiego Towarzystwa Lekar-
skiego i wieloletni członek KTPN dr n. med. Zbigniew Kledecki otrzymał tytuł „Honoro-
wy Przyjaciel Kalisza”; ceremonii wręczenia medalu dokonał Prezydent Miasta Kalisza 
Janusz Pęcherz i przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Sapiński.
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20 stycznia – zmarł w wieku 72 lat Jan Jajor, historyk, regionalista, samorządowiec, 
działacz społeczny, wieloletni organizator życia towarzystw historycznych i kulturalnych 
ziemi jarocińskiej. Autor licznych artykułów i książek, niestrudzony propagator wiedzy 
historycznej. Był wieloletnim członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Sto-
warzyszenia Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej. 

3 lutego – w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu odbył się wie-
czór z dr Anną Szurczak, autorką książki pt. „Edward Polanowski. Badacz dziewiętna-
stowiecznego Kalisza”, wydanej w serii „Kaliszanie”. Spotkanie cieszyło się wielkim 
zainteresowaniem, a przedstawiona postać profesora, wybitnego humanisty, naukowca, 
wykładowcy, historyka, rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie i pierw-
szego prezesa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ożyła wśród jego bliskich i zna-
jomych, współpracowników i studentów, miłośników literatury i historii Kalisza.

6 lutego – ukazało się kolejne „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 
nr 12 pt. W kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną pod red. Iwony Ba-
rańskiej, a w nim artykuły pióra A. Ciesielskiej, M. Błachowicza, D. Płócienniczak, 
K. Płachcińskiego, M. Górzyńskiego, I. Barańskiej, J. Delury, A. Tabaki, recenzje i omó-
wienia E. Steczek-Czerniawskiej, E. Andrysiak, J. Wąsowicza, sprawozdania A. Wojtyn-
ki, B. Celer, E. Obały, wspomnienia o zmarłych w rozdziale „Z żałobnej karty ” przedsta-
wiane przez A. Czepik, K. Walczaka oraz wiadomości KTPN ujęte w rozdziale „Z życia 
Towarzystwa” autorstwa H. Karolewskiej i E. Skotowskiej. Książka ta przynosi nowe 
informacje na temat sztuki, archeologii, architektury i kultury artystycznej Kalisza.

24 lutego – na kaliskim rynku ukazała się książka pt. „Stanisław Wojciechowski 
(1869-1953). Prezydent z Kalisza” autorstwa dr Elżbiety Steczek-Czerniawskiej w wy-
dawanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk serii „Kaliszanie”. Jest to czwarta 
publikacja z tego cyklu, która przybliża losy ludzi wybitnych i mocno związanych z gro-
dem nad Prosną.  

16 marca – wyszedł z druku „Katalog wydawnictw KTPN”, opracowany przez Ewę 
Obałę. Ma on na celu przedstawienie wydawnictw Kaliskiego Towarzystwa Nauk ofero-
wanych do sprzedaży.  

17 marca – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego w Kaliszu miało miejsce Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wy-
borcze KTPN. Podczas posiedzenia przedstawiono sprawozdania z działalności towarzy-
stwa, po których odbyły się wybory nowych władz. W wyniku głosowania na stanowi-
sko prezesa KTPN jednomyślnie wybrano ponownie prof. dr. hab. Krzysztofa Walczaka. 
Jednocześnie dokonano wyboru władz stowarzyszenia, które będą pracować przez cztery 
najbliższe lata. 
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17 marca – podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu odbyła się promocja książki „W krę-
gu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną”, wydanej jako dwunasty już tom 
„Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. Nową publikację przedstawiła 
redaktor tomu dr Iwona Barańska, a przewodniczący Rady Redakcyjnej „Zeszytów” 
prof. dr hab. Artur Kijas wręczył autorom egzemplarze publikacji.

22 marca –W gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie miało miejsce 
uroczyste otwarcie wystawy i prelekcja przypominająca sylwetkę Wojciecha Wyganow-
skiego, zasłużonego dla ziemi kaliskiej i kraju ziemianina i społecznika. Jego życie i do-
konania przywołała Anna Tabaka, członek naszego towarzystwa. W uroczystości udział 
wzięli prezes KTPN prof. dr hab. Krzysztof Walczak, starosta kaliski Krzysztof Nosal, 
prezes TPK w Kaliszu prof. dr hab. Ewa Andrysiak, prezes Stow. Wych. Gimnazjum i Li-
ceum im. A. Asnyka Adam Borowiak, były prezydent miasta Warszawy, potomek rodu 
Wyganowskich Juliusz Karski i wielu zaproszonych gości i zainteresowanych sympaty-
ków, a w tym także członków KTPN. Seminarium zakończył koncert muzyki, po czym 
można było obejrzeć przygotowaną wystawę. 

29 marca – w siedzibie KTPN odbyło się posiedzenie zarządu KTPN, wybranego na 
Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym dn. 17 marca 2012 r. Podczas ob-
rad dokonano ukonstytuowania zarządu stowarzyszenia, który przez cztery lata kolejnej 
kadencji pracować będzie w następującym składzie:

Prezes prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Walczak
Wiceprezes prof. nadzw. dr hab. Ewa Andrysiak
Wiceprezes dr Elżbieta Steczek-Czerniawska
Sekretarz Generalny dr Anna Szurczak
Skarbnik mgr Jadwiga Miluśka-Stasiak
Członkowie: dr Iwona Barańska, dr Bogumiła Celer, dr Jan Frąszczak, dr Piotr Goł-

dyn, mgr Paweł Grzesiak, dr hab. Michał Jarnecki, mgr Małgorzata Kołodziej, dr Stani-
sław Rusak, mgr Juliusz Wittich, mgr Kazimierz Wojciechowski.

Komisja rewizyjna oraz sąd koleżeński ukonstytuowały się w późniejszym terminie.

31 marca – w I Liceum im. Adama Asnyka podczas obrad XXIII Walnego Zebra-
nia Sprawozdawczego Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama 
Asnyka w Kaliszu, odbył się kiermasz książki, w którym były prezentowane wydawnic-
twa KTPN. 

8 maja – mgr Jadwiga Miluśka-Stasiak członek zarządu KTPN, wieloletni dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku otrzymała medal „Labor 
Omnia Vincit” (Praca Wszystko Zwycięży) za krzewienie pracy organicznej przyznany 
przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. 
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10-11 maja – pod hasłem „Medialny obraz rzeczywistości” w siedzibie UAM w Ka-
liszu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa. Jednym z gości honorowych, któ-
ry przemawiał na jej otwarciu był prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
prof. dr hab. Krzysztof Walczak. 

30 maja – w Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego miało miejsce po-
siedzenie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Omawiano kwestie związane z planowaną w 2013 r. kon-
ferencją naukową poświęconą 150-tej rocznicy powstania styczniowego we wschodniej 
Wielkopolsce.

 
2-3 czerwca – w ramach „Festiwalu Smaków” podczas obchodów „Święta Miasta 

Kalisza 2012” w Parku Miejskim w Kaliszu odbył się XXIII Kiermasz Książki Kaliskiej, 
w którym tradycyjnie wzięło udział Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, prezentując 
swój dorobek edytorski. Książki wydane staraniem KTPN są dostępne m.in. na stronie 
internetowej towarzystwa oraz w siedzibie Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskie-
go w Kaliszu, przy ul. Nowy Świat 13.

11 czerwca – członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nestor kaliskich 
plastyków Władysław Kościelniak został wyróżniony tytułem „Honorowy Przyjaciel 
Kalisza”. Wręczenia tego zaszczytnego odznaczenia podczas wernisażu wystawy „Ma-
larstwo Władysława Kościelniaka” w galerii Wieży Ciśnień dokonał prezydent Kalisza, 
dr inż. Janusz Pęcherz, a uroczystość na niewielkiej przestrzeni zgromadziła wielką licz-
bę przyjaciół Mistrza i wielbicieli Jego talentu. 

26 czerwca – w gmachu Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kali-
szu odbyło się inauguracyjne spotkanie Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Omówiono na nim m.in. kwestię organizacji 
międzynarodowej konferencji, która miałaby towarzyszyć rocznicy podjęcia w 1915 r. 
działań zmierzających do odbudowy Kalisza. Pracownia działa pod kierunkiem historyk 
sztuki dr Iwony Barańskiej. 

10 lipca – członkini Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i sekretarz naukowy 
pracowni historii sztuki i kultury artystycznej Joanna Bruś-Kosińska uzyskała stopień 
naukowy doktora. Dysertacja pt. „Albert Nestrypke (1887-1977). Życie i twórczość kali-
skiego inżyniera architekta – propagatora architektury modernistycznej” została przygo-
towana w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod kierunkiem prof. zwycz. dr. hab. Lechosła-
wa Lameńskiego. 

28 września – odbyło się posiedzenie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz 
Sądu Koleżeńskiego Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
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19 października – w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza odbyła się inauguracja Roku 
Kulturalnego 2012/2013, na której Sekretarz Generalny KTPN dr Anna Szurczak otrzy-
mała z rąk prezydenta Kalisza Janusza Pęcherza nagrodę indywidualną za „Działalność 
Literacką i Wydawniczą”.  

24 października – do rąk czytelników trafiło sto czterdzieste pierwsze wydawnictwo 
KTPN pt. „Zabytkowe cmentarze na Rogatce w Kaliszu” autorstwa Stanisława Małysz-
ki. Jest to wydanie drugie zmienione i poszerzone o kilkanaście stron, w tym unikatowe 
fotografie. Tego dnia w pięknie odnowionej sali Villi Calisia odbyła się promocja tej 
książki. Autor publikacji, ceniony historyk i etnograf, badacz dziejów kultury materialnej 
Kalisza i Wielkopolski, pracownik Kaliskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków w Poznaniu, stworzył monografię o trzech najstarszych nekropoliach kali-
skich. Najnowsza publikacja Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ukazała się pod 
red. dr Bogumiły Celer.  

30 października – w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego dokonano 
uroczystego wręczenia dyplomu potwierdzającego zdobyty stopień naukowy doktora 
nauk humanistycznych w dziedzinie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa pani dr 
Bogumile Celer, członkini zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wręczenia 
dyplomu doktorskiego dokonał promotor pracy dr Celer – prof. dr hab. Krzysztof Walczak.

15 listopada – drukarnię opuściło kolejne wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk pt. „Jan Sobczyński (1861-1942). Kronikarz Kalisza”, autorstwa dr Aga-
ty Walczak-Niewiadomskiej. Jest to piąta publikacja z serii „Kaliszanie”; tym razem 
przybliżająca życie i działalność duszpasterza, społecznika oraz człowieka z pasją reali-
zującego swoje zainteresowania historyczne, związane z dziejami Kalisza – proboszcza 
kaliskiego kościoła św. Mikołaja (dzisiejszej katedry) – ks. Jana Sobczyńskiego.

15 listopada – w Villi Calisia odbyło się spotkanie naukowe poświęcone życiu i twór-
czości kaliskiego architekta Alberta Nestrypke. Poprowadziła je dr Joanna Bruś-Kosiń-
ska, nauczyciel akademicki UAM Poznań, a także nauczyciel Liceum Plastycznego 
i Państwowego Pomaturalnego Studium Animatorów Kultury oraz członkini Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk i sekretarz naukowy pracowni historii sztuki i kultury arty-
stycznej. Spotkanie stało się nie tylko przypomnieniem biografii zasłużonego architekta, 
lecz także przeglądem jego dokonań artystycznych i zawodowych. Wystąpienia wysłu-
chali przedstawiciele środowisk i instytucji związanych z naukowym i kulturalnym ży-
ciem miasta, a także miłośnicy jego dziejów. Wielu z obecnych uczestniczyło w ciekawej 
i inspirującej dyskusji na temat kierunków artystycznych w architekturze.

18 listopada – ukazała się nowa publikacja KTPN pt. „Z dziejów chóralistyki kali-
skiej. 150 lat chóralnego śpiewu w Bazylice Kaliskiej” Bogumiły Celer. Książka przed-
stawia dzieje Towarzystwa Śpiewaczego „Echo” w Kaliszu w 150 rocznicę działalności. 
Pokazuje również sylwetki osób, które odegrały dużą rolę w upowszechnianiu muzyki 
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chóralnej i działalności Chóru Męskiego, a później Chłopięco-Męskiego Bazyliki Kali-
skiej.

18 listopada – w Sanktuarium Św. Józefa na mszy świętej, później zaś w Domu 
Pielgrzyma odbyła się uroczystość uczczenia 150 rocznicy działalności Chóru Chłopię-
co-Męskiego Bazyliki Kaliskiej, który jest bezpośrednim spadkobiercą chóru męskiego 
„Echo”. Uroczystość połączona była z promocją książki pt. „Z dziejów chóralistyki kali-
skiej. 150 lat chóralnego śpiewu w Bazylice Kaliskiej” autorstwa dr Bogumiły Celer. Pu-
blikacja ta jest 144. edycją Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jej pomysłodawcą 
i redaktorem jest Marek Łakomy, dyrygent wyżej wymienionego chóru. Na spotkaniu 
promocyjnym autorka książki przedstawiła historię i działalność odnoszącego sukcesy 
na całym świecie opisywanego chóru oraz przedstawiła sylwetki osób, które odegrały 
znaczącą rolę w upowszechnianiu muzyki chóralnej i były ściśle związane z działalno-
ścią chóru.

21 listopada – w Bibliotece Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu od-
było się spotkanie z Hanną Łaskarzewską, historykiem książki i bibliotek, przez wiele 
lat kierującą w Bibliotece Narodowej Pracownią Dokumentacji Księgozbiorów Histo-
rycznych, na temat: „Zagrabione – odzyskane. Zwroty polskich zbiorów bibliotecznych 
po traktacie ryskim – nowe dokumenty z archiwów polskich i zagranicznych”. Ten inte-
resujący wykład przyciągnął wielu bibliotekarzy, historyków i członków KTPN. Spotka-
nie organizowali dyrektorzy: Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego oraz Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu.

8 grudnia – w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza odbyła się uroczystość 25-lecia 
istnienia Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Licznie przybyłych członków ho-
norowych, rzeczywistych i wspierających KTPN oraz gości powitał prezes prof. nadzw. 
Krzysztof Walczak, który przedstawił działalność tego stowarzyszenia naukowego 
od chwili powstania po dzień dzisiejszy. Swoje gratulacje i podziękowania za działal-
ność towarzystwa na rzecz miasta i regionu kaliskiego przekazali m.in. prezydent Kalisza 
dr inż. Janusz Pęcherz, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Barbara Nowak, 
kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojcie-
chowskiego Kazimierz Matusiak oraz prezes Oddziału Kaliskiego Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego Tadeusz Krokos. Podczas obchodów przedstawione zostały przez 
wiceprezes KTPN prof. Ewę Andrysiak sylwetki założycieli stowarzyszenia oraz jego 
członków honorowych, jak również odczytane przez wiceprezes dr Elżbietę Steczek-
-Czerniawską gratulacje od towarzystw naukowych i członków KTPN, którzy nie mo-
gli przybyć na spotkanie. Jednym z ważniejszych punktów uroczystości, była laudacja 
oraz wręczenie dyplomu członka honorowego KTPN prof. Annie Żbikowskiej-Migoń, 
co uczyniła w imieniu towarzystwa dr Danuta Wańka. Z okazji jubileuszu zorganizowa-
no także wystawę najcenniejszych zbiorów biblioteki KTPN oraz wystawę wydawnictw 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
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17 grudnia – odbyła się promocja XXXVIII tomu „Rocznika Kaliskiego” zorgani-
zowana przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Kaliskie Towa-
rzystwo Przyjaciół Nauk i Redakcję „Rocznika Kaliskiego”. Uroczystość miała miejsce 
w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza, gdzie można było zobaczyć po raz pierwszy ten 
ceniony przez kaliszan periodyk. 

19 grudnia – zebrał się Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, by dokonać podsumowania dotychczasowych działań to-
warzystwa, jubileuszu 25-lecia oraz przedstawienie planów na przyszłość. 

ROK 2013

19 stycznia – odszedł na zawsze w wieku 87 lat Edmund Jakubek, żołnierz Armii Kra-
jowej i uczestnik walk z 1945 r. Przez kilka lat był przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, jak również wieloletnim członkiem oddziału ka-
liskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Edmund Jakubek był także historykiem, 
regionalistą oraz autorem kilku książek w tym opracowania pt. „Ostrowski Ośrodek AK” 
i twórcą wielu haseł „Słownika biograficznego Wielkopolski południowo-wschodniej”. 
Został uhonorowany m.in. Medalem „Pro Memoria” za wybitne zasługi w utrwalaniu pa-
mięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny Światowej 
i po jej zakończeniu przyznanym przez Urząd Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 6 lutego – Do rąk czytelników trafił szósty tomik serii „Kaliszanie” pt. „Sławomir 
Czerwiński (1885-1931). Minister oświaty, przyjaciel Kalisza” autorstwa dra Piotra Goł-
dyna. Przedstawiona w nim postać S. Czerwińskiego jest związana z Kaliszem poprzez 
naukę w Gimnazjum Klasycznym i organizację strajku szkolnego w 1905 r. na terenie 
kaliskich szkół średnich. Później bohater najnowszej książeczki serii studiował w Krako-
wie, pracował jako nauczyciel, m.in. w Koninie, by ostatecznie trafić do Warszawy, gdzie 
w kilku gabinetach rządowych pełnił funkcję ministra wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego, wprowadzając w życie polskiej szkoły ideę wychowania państwowego. 

Jego życie, pracę i działalność społeczną przybliżył nam związany z Koninem dr nauk 
humanistycznych, historyk i regionalista Piotr Gołdyn, członek Zarządu Kaliskiego To-
warzystwa Przyjaciół Nauk i członek Towarzystwa Historii Edukacji.

    
6 lutego – w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu miało 

miejsce posiedzenie naukowe Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, na którym 
mgr Monika Sobczak-Waliś zaprezentowała referat zatytułowany „Gloria Victis. Miej-
sca pamięci powstania styczniowego na terenie powstańczego województwa kaliskiego”. 
Prelegentka w swoim bardzo interesującym wystąpieniu przedstawiła miejsca pamię-
ci powstania styczniowego oraz grobowce powstańców, które zachowały się po dzień 
dzisiejszy i zostały odnalezione przez nią (wraz z mężem, znanym kaliskim archiwistą) 
na terenie dawnego powstańczego województwa kaliskiego. Spotkanie przypomniało 
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150 rocznicę powstania styczniowego, upamiętnione przez bibliotekę miejską także wy-
stawą, poświęconą temu ważnemu wydarzeniu polskiej historii.

7 lutego – wyszła z druku oczekiwana przez mieszkańców grodu nad Prosną książka 
Sławomira Przygodzkiego pt. „Kalisz wielokulturowy”. Przedstawiono w niej historię 
kaliskich mniejszości narodowych: żydowskiej, niemieckiej, macedońskiej, rosyjskiej 
i ukraińskiej od chwili osiedlenia się w Kaliszu aż do 1945 r. Ukazani są w książce rów-
nież poszczególni reprezentanci tych społeczności, którzy zaznaczyli się w dziejach mia-
sta, jako jego wybitni mieszkańcy. Poprzez lekturę można zapoznać się także z losami 
najważniejszych obiektów, związanych z mniejszościami narodowymi, zarówno zacho-
wanych do dziś jak i od dawna już nieistniejących. Publikacja Sławomira Przygodzkiego 
jest bogato ilustrowana, przynosząc często mało znany materiał ikonograficzny. Autor 
książki jest wieloletnim nauczycielem historii, regionalistą, członkiem Kaliskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk i Oddziału Kaliskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego 
oraz opiekunem Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, działającego przy III Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.

19 lutego – w gościnnych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka 
w Kaliszu można się było spotkać z dr Agatą Walczak-Niewiadomską, autorką książ-
ki pt. „Jan Sobczyński (1861-1942). Kronikarz Kalisza”, wydanej w serii „Kaliszanie”. 
Na spotkanie przybyli sympatycy wspomnianej serii wydawniczej, która ukazuje już 
piątą postać pośród najwybitniejszych kaliszan, a także zainteresowani kolejami życia 
wybitnego duszpasterza i znakomitego społecznika. Autorka jego najnowszej biografii 
życiem, działalnością i twórczością ks. J. Sobczyńskiego interesuje się od dawna; swo-
je badania zaprezentowała przed kilku laty w książce poświęconej księgozbiorowi tego 
wybitnego kapłana. Na spotkaniu przedstawiła postać proboszcza kaliskiego kościoła 
św. Mikołaja (dzisiejszej katedry) jako społecznika, bibliofila, a także człowieka z pasją 
realizującego swoje zainteresowania historyczne, związane z dziejami Kalisza. 

Twórczyni książki jest doktorem nauk humanistycznych, bibliotekarzem bibliologiem 
i nauczycielem akademickim, adiunktem w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, członkiem International Toy Library Association oraz sekretarzem Pracowni Słow-
nika Pracowników Książki Polskiej przy KBIN UŁ.

25 lutego – odbyło się posiedzenie Zarządu KTPN, na którym omawiane były naj-
ważniejsze sprawy działalności towarzystwa oraz zapadła decyzja związana z lokalizacją 
nowej siedziby KTPN. 

7 maca – w auli Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza miało miejsce spotkanie pt. „Statut Kaliski Dziedzictwo Dwóch Narodów” 
poświęcone edycji Statutu Kaliskiego według wizji Artura Szyka. W wydarzeniu tym 
brało udział również Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk organizując kiermasz wy-
dawnictw i prezentując książkę kaliską.
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14 marca – w siedzibie KTPN odbyło się posiedzenie członków Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. 

20 marca – w Villi Calisia odbyło się XXV Walne Zgromadzenie Sprawozdaw-
cze Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Podczas obrad wysłuchano sprawoz-
dania Zarządu z działalności KTPN, przedstawionego przez prezesa towarzystwa 
prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Walczaka, a także sprawozdań Komisji Rewizyjnej 
i Sądu Koleżeńskiego. Omówiono także budżet i wytyczne pracy na rok 2013. Walne 
Zgromadzenie obdarzyło godnością członka honorowego prof. dr. hab. Dzierżymira Jan-
kowskiego, emerytowanego profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu i wieloletniego wiceprezesa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.      

30 marca – pojawiło się sto sześćdziesiąte wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Jest to książka pt. „Pogarda dla zawodu, litość dla człowieka” autor-
stwa dra Piotra Gołdyna. Celem publikacji jest analiza i opis inicjatyw podejmowanych 
w okresie 1918-1939 r. w zakresie profilaktyki, edukacji i resocjalizacji dziewcząt i ko-
biet zagrożonych prostytucją, chorobami wenerycznymi i handlem „żywym towarem”.

6 kwietnia – dzięki gościnności Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Li-
ceum im. Adama Asnyka w Kaliszu Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk mogło zapre-
zentować swoje wydawnictwa podczas obrad XXIV Zebrania Sprawozdawczego w I Li-
ceum im. Adama Asnyka. 

9 kwietnia – w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu miała miej-
sce promocja książki pt. „Sławomir Czerwiński (1885-1931). Minister oświaty, przyjaciel 
Kalisza”, autorstwa Piotra Gołdyna, dra nauk humanistycznych, historyka i regionalisty, 
członka Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i członka Towarzystwa Histo-
rii Edukacji. Na promocyjny wieczór, wzbogacony pokazem multimedialnym, przybyło 
wielu gości, a wśród nich najbliższa rodzina z Warszawy i Łodzi ministra wyznań religij-
nych i oświecenia publicznego II Rzeczypospolitej Sławomira Czerwińskiego, który stał 
się kolejną, już szóstą postacią promowaną w serii „Kaliszanie”.

16 kwietnia – w siedzibie Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM odbyło się 
spotkanie naukowe poświęcone wystąpieniu Joanny Adamczewskiej pt. „Zabytkowe 
wille kaliskie wczoraj i dziś”. Prowadząca zaprezentowała dzieje obiektów architekto-
nicznych z terenu miasta, takich jak: „Dom pod Aniołami” i „Villa Calisia”. Była to 
druga sesja Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN pod przewodnictwem 
dr Iwony Barańskiej. 

18 kwietnia – w Międzynarodowy Dzień Zabytków zorganizowana została przez 
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Villi Calisia promocja książki pt. „Kalisz wie-
lokulturowy” autorstwa Sławomira Przygodzkiego. Publikacja ta wypełniła dotychcza-
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sowy brak na rynku wydawniczym wiadomości o mniejszościach narodowych w naszym 
mieście. Przedstawia bowiem historię kaliskich Żydów, Niemców, Macedończyków, Ro-
sjan i Ukraińców od chwili osiedlenia się w Kaliszu aż do 1945 r.

Na promocję książki przybyło wielu gości zainteresowanych tą tematyką oraz miło-
śników historii grodu nad Prosną. Jej autor, Sławomir Przygodzki, przedstawił pracę nad 
książką, odkrywając m.in. kulisy zdobywania materiałów. 

9 maja – w pomieszczeniach Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM miało 
miejsce spotkanie naukowe z mgr. Makarym Górzyńskim; jego tematem był „Styl i wy-
kluczenie - problem historyzmu w badaniach nad architekturą XIX wieku w polskiej 
historii architektury ostatnich dziesięcioleci”. Prelegent przedstawił swoje spostrzeżenia 
na ten kontrowersyjny temat, powołując się również na wątki kaliskie. Była to trzecia 
sesja, zorganizowana przez Pracownię Historii Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk pod przewodnictwem dr Iwony Barańskiej.

Mgr Makary Górzyński, ur. w Warszawie, wychowywał i uczył się w Turku, gdzie 
jeszcze w podczas nauki w tamtejszym Liceum Ogólnokształcącym rozpoczął prace nad 
3 tomową publikacją „Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego”. Ukończył Instytut 
Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego broniąc pracy związanej z relacją między 
architekturą dziewiętnastowiecznego ratusza kaliskiego z 1890 r., a procesami moderni-
zacyjnymi i politycznymi w Kaliszu i zaborze rosyjskim przełomu XIX i XX wieku. Jest 
członkiem stowarzyszenia naukowego Collegium Invisibile oraz Kaliskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk. 

      
7 czerwca – w auli Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM odbyła się uroczy-

sta Sesja Rady Miejskiej Kalisza, podczas której wyróżniono tytułem „Zasłużonego dla 
Miasta Kalisza” panią dr Annę Szurczak, pedagoga, wykładowcę i autorkę wielu publi-
kacji, Sekretarz Generalną Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

8-9 czerwca – w ramach obchodów Święta Miasta Kalisza odbył się III Kaliski Festi-
wal Smaków w Parku Miejskim, a w nim w zakątku literackim obok „Domku Parkowe-
go” Kiermasz Książki Kaliskiej, w którym jak co roku brało udział Kaliskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk wraz z autorami wielu prezentowanych przez Towarzystwo książek.

11 czerwca – wyszedł z druku pierwszy numer nowego czasopisma naukowego pt. 
„Studia Kaliskie. Studia Calisiensia”, wydanego przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk. Redaktorem naczelnym periodyku jest dr Elżbieta Steczek-Czerniawska, a redak-
torem pierwszego tomu została dr Romana Łapa. Tom został poświęcony głównie języ-
kowi i literaturze, ale w kolejnych wydaniach przewidziane są także inne tematy. Wśród 
autorów znaleźli się: M. Budzyńska, K. Ćwiklak, G. Dziamska-Lenart, P. Fliciński, 
E. Grzelak, B. Jerzakowska, S. Kowalska, M. Łyczykowska, S. Mikołajczak, E. Obała, 
E. Poniedziałek, K. Ruta, K. Rybicka, A. Rydz, K. Skibski, E. Szkudlarek, A. Szurczak, 
Ł. Trzeciak, B. Walczak, M. Walczak i M. Wrześniewska-Pietrzak. 
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19 czerwca – Zarząd Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na posiedzeniu podjął 
uchwałę o sprzedaży po promocyjnych cenach książek wydanych przez towarzystwo, 
które występują w postaci resztek nakładów. Jako pierwsze oferowane są dwa tytu-
ły: „Gazownia kaliska: 1871-1996” i „Księga pamiątkowa energetyki kaliskiej: 1916-
1996”, które można nabyć w cenie 1 zł za egzemplarz (do wyczerpania zapasów)

15 lipca – ukazał się kolejny, siódmy już tomik z serii „Kaliszanie”; tym razem 
czytelnicy mogą poznać niezwykłą postać Stefana Szolca-Rogozińskiego, urodzonego 
w Kaliszu znanego podróżnika i badacza Afryki. Autorem książki pt. „Stefan Szolc-Ro-
goziński (1861-1896). Z Kalisza do Kamerunu” jest urodzony w Kaliszu, a mieszkający 
w Ostrowie Wlkp. prof. nadzw. dr hab. Michał Jarnecki, historyk, nauczyciel akademicki 
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, członek zarządu Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, z zamiłowania i pasji podróżnik. 

5-7 września – W XV Sympozjum pn. „Polsko-rumuńskie związki historyczne 
i kulturowe”, zorganizowanym przez Związek Polaków w Rumunii w Suczawie wzięło 
udział czworo członków Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, wygłaszając refera-
ty: „Biblioteki polskie w Rumunii w świetle pracy E. Chwalewika <Zbiory polskie>” 
(prof. E. Andrysiak), „Miron Cristea – patriarcha i premier Rumunii z wizytą w Polsce” 
(dr P. Gołdyn), „Utwory Tadeusza Różewicza w Rumunii. Rekonesans edytorsko-litera-
turoznawczy” (dr E. Steczek Czerniawska), „Edycje poezji Mihaia Eminescu w zbiorach 
Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Próba 
analizy zasobu” (prof. K. Walczak).

13-14 września – podczas uroczystości XVII Zjazdu Wychowanków Gimnazjum 
i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk prezen-
towało kaliskie wydawnictwa biorąc udział w kiermaszu. 

17-18 września – w Szkole Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył 
się I Kongres Towarzystw Naukowych pod hasłem „ Towarzystwa Naukowe w Polsce 
– dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie”, którego Honorowym Patronatem objął Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Organizatorami jego byli: Rada 
Towarzystw Naukowych przy PAN, Polska Akademia Umiejętności, Tow. Naukowe 
Warszawskie i Tow. Naukowe Płockie. W Kongresie uczestniczyło 199 reprezentantów, 
350 towarzystw naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych, wygłoszono 70 re-
feratów przedstawiających ich działalność, jaką wnoszą w rozwój polskiej nauki oraz 
wkład na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego w Polsce. Wśród referentów wy-
stąpił prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof Walczak mówiąc 
o miejscu i roli młodzieży naukowej w działalności regionalnego towarzystwa naukowe-
go, skupiając się na przypadku Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.      

2 października – w „Villi Calisia” odbyła się konferencja naukowa pt. „Powstanie 
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styczniowe we wschodniej Wielkopolsce. 150-lecie narodowego zrywu i tragedii”. Na-
wiązywała ona do ostatniego heroicznego czynu narodowowyzwoleńczego Polaków 
XIX wieku, by w rocznicę tamtych wydarzeń w szczególny sposób podkreślić znacze-
nie powstania i oddać hołd jego bohaterom. Konferencję poprowadził prezes KTPN 
prof. Krzysztof Walczak, a wystąpienia w niej przedstawili: 
–  prof. Michał Jarnecki - „Kaliszanie w Rządzie Narodowym” 
–  dr Adam Buława - „Ostatnia militarna nadzieja powstańczego stronnictwa białych. 

Gen. E. Taczanowski jako dowódca partyzantki...”
–  ks. prof. Roland Prejs - „Zakonnicy franciszkańscy w powstaniu styczniowym ze 

szczególnym uwzględnieniem ziemi kaliskiej” (w imieniu autora referat zaprezento-
wał dr Piotr Gołdyn) 

–  prof. Zdzisław Małecki - „Ocalić od zapomnienia” 
–  mgr Monika Sobczak-Waliś - „Udział uczniów kaliskiej Wyższej Szkoły Realnej 

w powstaniu styczniowym” 
–  mgr Jadwiga Miluśka-Stasiak - „Agaton Giller jako uczestnik i historyk powstania 

styczniowego” 
–  mgr Ewa Obała - „Pobici, lecz niezwyciężeni” - weterani powstania styczniowego na 

łamach „Echa Kaliskiego Ilustrowanego”

6 października – otrzymaliśmy informację, że książka pt. „Pogarda dla zawodu, li-
tość dla człowieka” autorstwa dra Piotra Gołdyna, wydana przez Kaliskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych książek historycznych 
(naukowych) w tym roku. Była to VI edycja konkursu „Książka Historyczna Roku”, 
w której wybrano 20 książek i spośród nich wyłoniono zwycięzców w dwóch katego-
riach: „Najlepsza książka naukowa dziejom Polski i Polaków w XX wieku” oraz „Naj-
lepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku”.

9 października – z okazji 130-rocznicy wyprawy do Kamerunu Stefana Szolca-Ro-
gozińskiego i Klemensa Tomczeka w Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego 
w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się promocja książki pt. „Stefan Szolc-Rogoziński 
(1861-1896). Z Kalisza do Kamerunu” autorstwa prof. Michała Jarneckiego. Twórcę pu-
blikacji urodzonego w Kaliszu, mieszkającego w Ostrowie Wlkp., historyka, nauczyciela 
Liceum w Ostrowie Wlkp., wykładowcę akademickiego Wydziału Pedagogiczno-Arty-
stycznego UAM, członka zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, lubianego 
przez uczniów i zarażającego swą pasją podróżnika zapowiedziała uczennica Liceum 
w Ostrowie Wlkp. przedstawiając jego biografię. Autor zaś przybliżył opisywaną przez 
siebie postać wielkiego podróżnika oraz perypetie towarzyszące zbieraniu materiałów 
i powstawaniu książki. Po ciekawej dyskusji z licznie przybyłymi gośćmi prof. Michał 
Jarnecki podpisywał swoją publikację; siódmą już edycję w serii „Kaliszanie”.   

18 października – w kaliskim Ratuszu odbyła się inauguracja roku kulturalnego, na 
której za miniony rok 2012/2013 nagrodzono osoby, które na polu kultury były najak-
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tywniejsze. Wśród nagrodzonych w dziedzinie „Bibliotekarstwo, Działalność Literacka 
oraz Wydawnicza” znaleźli się dr Bogumiła Celer oraz Sławomir Przygodzki, zaś w sfe-
rze „Ochrona Zabytków i Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego” dr Iwona Barańska. 
Wszyscy nagrodzeni to członkowie zarządu KTPN.   

6 listopada – miało miejsce oficjalne otwarcie nowej siedziby Kaliskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk przy ul. Bankowej 9, nastąpiło ono podczas pierwszego w tym 
miejscu posiedzenia członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. 
Podczas toczących się obrad m.in. ustalono, że opiekunem siedziby zostaje mgr Ewa 
Obała.

12 listopada – w nowej siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odby-
ło się spotkanie naukowe zorganizowane przez Pracownię Historii Sztuki i Kultury Ar-
tystycznej. Przybyłych gości powitał prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
prof. Krzysztof Walczak, a spotkanie, poprowadzone przez przewodniczącą pracowni dr 
Iwonę Barańską, wypełniło wystąpienie mgr Dominiki Płócienniczak poświęcone życiu 
i twórczości Marianny Władimirowny von Werewkin. Prelegentka przedstawiła ciekawą 
postać rosyjskiej malarki (1860-1938), posiadającej związki z Kaliszem i rodziną Da-
raganów. Po wystąpieniu doszło do interesującej dyskusji, podczas której pojawiło się 
wiele nowych, nieznanych dotąd informacji o losach Rosjan związanych z Kaliszem.

26 listopada – w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu miało 
miejsce spotkanie z autorem książki pt. „Stefan Szolc-Rogoziński (1861-1896). Z Kali-
sza do Kamerunu” prof. Michałem Jarneckim. Podczas promocji została przedstawiona 
przez uczennicę ostrowskiego liceum Izę Sobczak nietuzinkowa postać twórcy publi-
kacji, a sam autor stworzył niezwykły klimat tego spotkania, opowiadając o swoim bo-
haterze i wciągając przy tym słuchaczy we wspomnienia egzotycznych podróży. Wśród 
licznie przybyłych gości był też dr Maciej Klósak, który w 130-rocznicę dotarcia Stefana 
Szolca-Rogozińskiego do Kamerunu, wyruszył z ekipą na wyprawę naukową śladami 
kaliskiego podróżnika. Książka poświęcona Stefanowi Szolc-Rogozińskiemu jest już 
siódmym tomem serii „Kaliszanie”, wydawanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk.    

11 grudnia – w Saloniku „Między Wierszami” w siedzibie Samorządowej Biblio-
teki Publicznej w Kępnie odbyło się spotkanie z dr Anną Szurczak, autorką książki 
pt. „Edward Polanowski (1936-1992). Badacz dziewiętnastowiecznego Kalisza” z serii 
„Kaliszanie” wydawanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wieczór pełen 
wspomnień i opowieści o urodzonym w podkępińskich Myjomicach Edwardzie Pola-
nowskim przyciągnął wielu jego przyjaciół i znajomych, współpracowników i uczniów 
oraz sympatyków i miłośników historii Kępna. Honorowymi gośćmi były siostry i brat 
profesora Edwarda Polanowskiego. Uroczystość zorganizowało Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Kępińskiej z okazji XI Dnia Regionalisty.   
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16 grudnia – seria „Kaliszanie” wzbogaciła się o kolejny już, ósmy tomik książki, 
pt. „Eligiusz Kor-Walczak (1913-2000). Autor baśni i legend kaliskich”, który ukazał się 
w setną rocznicę urodzin pisarza. Autorką publikacji jest dr Bogumiła Celer, a przedsta-
wiona przez nią postać uznawana jest za człowieka wielkiego formatu, cenionego litera-
ta, poetę, publicystę, bibliofila oraz społecznika i regionalistę.

17 grudnia - w Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego odbyło się spotkanie 
członków Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którzy współtworzą Pracownię Hi-
storii Sztuki i Kultury Artystycznej z przewodniczącą dr Iwoną Barańską na czele. Oma-
wiano na nim plan zorganizowania w 2015 r. konferencji dotyczącej odbudowy miasta 
Kalisza.

17 grudnia – w gościnnych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka 
odbyła się promocja książki pt. „Eligiusz Kor-Walczak (1913-2000). Autor baśni i le-
gend kaliskich” autorstwa dr Bogumiły Celer. Twórczyni publikacji doktor nauk huma-
nistycznych w zakresie bibliologii, bibliotekarz, kierownik działu zbiorów specjalnych 
w Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, a także autorka kilku ksią-
żek i kilkudziesięciu artykułów oraz redaktor naczelny czasopisma „Bliżej Biblioteki”, 
przedstawiła postać Eligiusza Kor-Walczaka, podkreślając przy tym, że w tym roku przy-
pada setna rocznica jego urodzin. Bohater książki zdobył popularność i uznanie, jako lite-
rat, poeta, publicysta, bibliofil, artysta oraz społecznik i regionalista. Działał w Związku 
Literatów Polskich, w Towarzystwie Historycznym w Kaliszu i Kaliskim Towarzystwie 
Przyjaciół Nauk, a w Kaliskim Oddziale Towarzystwa Przyjaciół Książki odegrał bardzo 
ważną rolę w pracach założycielskich. Postać tego wielkiego formatu człowieka ożyła 
dzięki wspomnieniom jego bliskich, znajomych, jak również dzięki nagraniu jego wy-
powiedzi radiowej, którą udostępnił słuchaczom Andrzej Zmyślony. Wieczór zgromadził 
nie tylko bliskich i przyjaciół Eligiusza Kor-Walczaka, ale przybyło na niego również 
wielu miłośników literatury i historii Kalisza.       

17 grudnia – Na liście czasopism punktowanych znalazły się „Zeszyty Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk” otrzymując 2 punkty. Informacja o tym fakcie została 
opublikowana w wykazie czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go; tym samym na wspomnianej liście znalazło się pierwsze wydawane w Kaliszu cza-
sopismo naukowe. 

 18 grudnia – w kaliskim ratuszu odbyła się promocja „Rocznika Kaliskiego” 
t. XXXIX. Wśród publikacji znalazły się w „Roczniku” rozprawy autorstwa D. Płócien-
niczak, M. Jarneckiego, M. Śmiecińskiej, materiały M. Sobczak-Waliś, S. Przygodzkie-
go, a w kronice artykuły T. Krokosa, E. Obały i H. Karolewskiej.   

25 grudnia – zmarł prof. Andrzej Niekrasz, wybitny artysta i nauczyciel akademic-
ki, współzałożyciel i wieloletni członek rzeczywisty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk oraz współtwórca (wraz z prof. Edwardem Polanowskim) szkolnictwa wyższe-
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go w Kaliszu. Był kierownikiem Zakładu Wychowania Plastycznego UAM w Kaliszu 
(obecnie Wydział Pedagogiczno-Artystyczny), a jego prace w zakresie rysunku, grafiki 
warsztatowej i malarstwa znajdują się w muzeach i galeriach całego świata. Podczas ju-
bileuszu 50-lecia pracy twórczej w 2010 r. uhonorowany został odznaką „Zasłużony dla 
kultury polskiej” przez ministra kultury B. Zdrojewskiego.

Ewa Obała
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REJESTR CZŁONKÓW 
HONOROWYCH, ZWYCZAJNYCH I WSPIERAJĄCYCH
KALISKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK
Stan na dzień 31 grudnia 2013 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 Dymkowska Judyta Anna mgr Kalisz 1987
23 Fołtarz Adam prof. nadzw. dr hab. Kalisz 2007
24 Frąszczak Jan dr Kalisz 1987
25 Gnerowicz Jerzy mgr inż. Kalisz 2002
26 Gołdyn Piotr dr Bielawy 2011
27 Górzyński Makary mgr Warszawa 2011
28 Grzesiak Jan prof. nadzw. dr hab. Grodziec 1998
29 Grzesiak Paweł mgr Ostrzeszów 2006
30 Gulczyński Andrzej dr Poznań 1990
31 Jaeger Marek dr Lutynia 2008
32 Janczewski Janusz mgr Ostrów Wlkp. 1987
33 Jankowska Danuta mgr Kalisz 1989
34 Jarnecki Michał dr hab., prof. UAM Ostrów Wlkp. 1989
35 Jeglińska Elwira dr Ślesin 2011
36 Juszczak Jan mgr Sokolniki 2005
37 Kaczmarkiewicz Maria dr Kalisz 1989
38 Karolewska Henryka mgr Kalisz 2011
39 Kędzierski Adam dr Kalisz 2002
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40 Kijas Artur prof. dr hab. Poznań Skórzewo 2001
41 Kledecki Zbigniew dr med. Kalisz 1987
42 Kłysz Ewa dr Ostrów Kaliski 2001
43 Kolańczyk Aneta mgr Kalisz 2000
44 Kołodziej Andrzej dr inż. Kalisz 2012
45 Kołodziej Małgorzata mgr Kalisz 2001
46 Kościelniak Władysław art. grafik Kalisz 1987
47 Kowalewska Małgorzata mgr Kalisz 2001
48 Kowalska Samanta dr Jarocin 2008
49 Krokos Tadeusz mgr Kalisz 2008
50 Kryst Bożena mgr Kalisz 1996
51 Kubiak Katarzyna mgr Pleszew 2000
52 Kubicka Bożena mgr Kalisz 2002
53 Kulik Mariusz dr Konin 2013
54 Łapa Romana dr Kalisz 2011
55 Łuszczykiewicz Piotr dr hab., prof. UAM Kalisz 1988
56 Maciejewska Iwona mgr Kalisz 2001
57 Małecki Zdzisław prof. nadzw. dr hab. Kalisz 2008
58 Marciniak Anna mgr Nowe Skalmierzyce 2003
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 Nowak Andrzej dr Poznań 1987
76 Nowak Tadeusz dr inż. Kalisz 2009
77 Obała Ewa mgr Kalisz 2009
78 Pałęcki Hubert mgr Kalisz 1997
79 Paszyn Jarosław mgr inż. Kalisz 1998
80 Paszyn  Małgorzata mgr inż. architekt Kalisz 1998
81 Paterski Karol mgr Kalisz 2005
82 Pawlak Karol dr Kalisz 1996
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83 Pawnuk Krystyna mgr Kępno 2001
84 Pęcherz Janusz dr inż. Kalisz 1987
85 Piechota Feliksa dr Kalisz 1997
86 Pietras Józef mgr Kalisz 1989
87 Pietrzak Jerzy prof. dr hab. Ostrów Wlkp. 1988
88 Podlewski Olech mgr Kalisz 1987
89 Poklewska Krystyna prof. dr hab. Łódź 1989
90 Polak Bogusław prof. dr hab. Koszalin 1987
91 Poradzewska - Pietrzak 

Jadwiga
mgr Ostrów Wlkp. 1989

92 Przygodzki Sławomir mgr Żelazków 1998
93 Pudełko Edward mgr Kalisz 1987
94 Radziłowicz Helena mgr Kalisz 2002
95 Rezler Marek dr Poznań 1987
96 Rogacki Kazimierz dr med. Kalisz 1988
97 Roth Anna mgr Kalisz 1998
98 Rottermund Krzysztof prof. nadzw. dr hab., 

Doctor scientiae 
musicae

Szczecin, Berlin 1994

99 Rusak Stanisław dr Kalisz 1990
100 Rybicka Kornelia dr Ostrów Wlkp. 2002
101 Saganowska Ewa mgr Kalisz 2001
102 Schlender Grażyna dr Kalisz 1996
103 Sitarz Kazimiera mgr Kalisz 1987
104 Skoczylas-Stawska Honorata dr Poznań 1988
105 Sobczak-Waliś Monika mgr Lisków 2012
106 Sobczyk Anna dr Kalisz 2009
107 Sobolewski Piotr dr Kalisz 2000
108 Splitt Jerzy Aleksander mgr Kalisz 1987
109 Steczek-Czerniawska 

Elżbieta
dr Kalisz 1988

110 Styczyńska Marianna dr Warta 1997
111 Suchocka Hanna dr Poznań 1988
112 Sukienniczak Piotr dr Kalisz 2008
113 Szczepaniak Paweł dr Kalisz 2001
114 Szulc Wita prof. nadzw. dr hab. Wrocław 1997
115 Szurczak Anna dr Kalisz 1987
116 Szymańska Jolanta mgr Kalisz 2002
117 Szymański Andrzej dr Pleszew 1987
118 Szymczak Jan prof. dr hab. Łódź 1991
119 Ścisła Marzena mgr Kalisz 1988
120 Śmiecińska Mariola mgr Blizanów 2000
121 Świdziński Jerzy prof. nadzw. dr hab. Luboń k. Poznania 2002
122 Tabaka Anna mgr Kalisz 2010
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123 Teske Grzegorz dr Kalisz 1994
124 Tomala Janusz dr Kalisz 1994
125 Tumolska Halina dr hab. Kalisz 1990
126 Twardowski Andrzej prof. nadzw. dr hab. Kalisz 1989
127 Urbaniak Marek dr Jastrzębniki 2002
128 Wachelko Marek mgr Krotoszyn 1988
129 Walczak – Niewiadomska 

Agata
dr Kalisz 2001

130 Walczak Krzysztof prof. nadzw. dr hab. Szałe 1987
131 Waliś Grzegorz mgr Lisków 2003
132 Wańka Danuta dr Kalisz 1991
133 Wiatrowski Ryszard mgr Kalisz 1996
134 Wieczorek Grzegorz dr Grabów 2012
135 Wiedemann Jerzy Wojciech mgr Grabów 1988
136 Wierzgacz Tomasz mgr Kalisz 2003
137 Witkowski Krzysztof dr Koło 2013
138 Wittich Juliusz mgr Kalisz 1987
139 Wojciechowski Kazimierz mgr Kalisz 1988
140 Woś Czesław Kazimierz art. plast. Ostrów Wlkp. 1987
141 Woźniak Anna mgr Kalisz 1988
142 Woźniak Bożena mgr inż. Poznań 1987
143 Woźniak Mieczysław dr inż. Poznań 1987
144 Wypych Jerzy dr Kalisz 2006
145 Zając Celina mgr Wołczyn 2002
146 Zalejski Stanisław mgr inż. Kalisz 1989
147 Zawadzki Janusz dr Poznań 1988
148 Ziąbka Leszek mgr Kalisz 1988
149 Zybura Urszula mgr Kalisz 2001
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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 Płócienniczak Dominika mgr Kalisz 2011
6 Tomczak Leszek mgr Kalisz 2011
7 Wasilkowski Jerzy mgr Kalisz 2012
8 Waszak Damian mgr Kalisz 2011
9 Wojtynka Anna mgr Godziesze Małe 2011

10 Zdobych Agata Kalisz 2013
11 Zimna Aldona mgr Włodzimierz 2012
12 Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Kaliszu
Kalisz 2012
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NOTY O AUTORACH

Ewa Andrysiak Prof. UŁ, dr hab. n. hum., wicedyrektor Książnicy 
Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, wiceprezes 
Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu

Iwona Barańska Dr, starszy wykładowca Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 
UAM w Kaliszu, członek zarządu KTPN

Przemysław Durka Dr, Uniwersytet Opolski, członek KTPN
Piotr Gołdyn Dr, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, członek 

zarządu KTPN 
Henryka Karolewska Mgr, kierownik działu informacyjno-bibliograficznego 

Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, 
członek KTPN

Viktorija Kmet` Mgr, Biblioteka Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie 
(Ukraina)

Tadeusz Krokos Mgr, prezes Oddziału Kaliskiego Polskiego Towarzystwa 
Historycznego, członek KTPN

Katarzyna Kubiak Mgr, bibliotekarz Książnicy Pedagogicznej 
im. A. Parczewskiego w Kaliszu, członek KTPN

Ewa Obała Mgr, kierownik działu magazynów i konserwacji zbiorów 
Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, 
członek KTPN

Dominika Płócienniczak Mgr, członek KTPN
Elżbieta Pokorzyńska Dr, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Krzysztof Walczak Prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Książnicy 

Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, prezes KTPN
Aldona Zimna Mgr, bibliotekarz Książnicy Pedagogicznej im. A. 

Parczewskiego w Kaliszu, członek KTPN
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KALISKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK
SOCIETAS SCIENTIARUM AC LITTERARUM CALISIENSIS
Rok powstania 1987

OFERTA WYDAWNICZA

Andrysiak Ewa, Alfons Parczewski (1849-1933): kaliszanin – rektor Wszechnicy Wileń-
skiej. (Kaliszanie 1). – Kalisz 2010. Cena 20 zł 

Andrysiak Ewa, Alfons Parczewski: życie i twórczość: bibliografia. – Kalisz 1992. Cena 
11 zł 

Andrysiak Ewa, Edward Polanowski: bibliografia. Kalisz 1994. Cena 11 zł 

Andrysiak Ewa, Książka i ludzie książki w życiu i pracy Alfonsa Parczewskiego. – Kalisz 
2005. Cena 37 zł 

Andrysiak Ewa, Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Wilnie 1926-1939. – Kalisz 2007. 
Cena 26 zł

Andrysiak Ewa, Władysław Kościelniak: bibliografia. – Kalisz 1996. Cena 5 zł

Andrysiak Ewa, Walczak Krzysztof, Wańka Danuta, Druki kaliskie XIX i I połowy XX w. 
(1800-1945): bibliografia. – Kalisz 2003. Cena 32 zł 

Animatorzy, organicznicy, artyści / [red. Piotr Łuszczykiewicz, Halina Molenda]. (Zeszy-
ty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; nr 4). – Kalisz 1999. Cena 9 zł

Archiwa, biblioteki, muzea: źródła do dziejów Wielkopolski południowej / [red. Ewa Andry-
siak]. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; nr 8). – Kalisz 2004. Cena 19 zł 

Artyści i literaci: w kręgu badań Edwarda Polanowskiego / [red. Halina Molenda]. (Ze-
szyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; nr 10). – Kalisz 2007. Cena 16 zł 

Barańska Iwona, Architektura Kalisza w dobie Królestwa Kongresowego. – Kalisz 2002. 
Cena 26 zł 
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Bibliografia historii Kalisza. T. 1 / pod red. Ewy Andrysiak; [opisy bibliogr. zebrał zespół 
Ewa Andrysiak et al.]. – Kalisz 2002. Cena 26 zł

Bibliografia historii Kalisza. T. 2 / pod red. Ewy Andrysiak; [opisy bibliogr. zebrał zespół 
Ewa Andrysiak et al.]. – Kalisz, 2006. Cena 37 zł 

Bibliografia historii Kalisza. T. 3 / pod red. Ewy Andrysiak; [opisy bibliogr. zebr. Zespół 
Ewa Andrysiak et al.]. – Kalisz 2007. Cena 32 zł 

Bibliografia historii Kalisza. T. 4, Uzupełnienia, indeksy / pod red. Ewy Andrysiak; [opi-
sy bibliogr. zebr. Zespół Ewa Andrysiak et al.]. – Kalisz 2007. Cena 37 zł
 
Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty: materiały z konferencji 
naukowej, Kalisz 11-12 maja 2006 / pod red. Danuty Wańka; [wstęp Danuta Wańka]. 
– Kalisz 2008. Cena 16 zł

Bruś-Kosińska Joanna, Budynki teatralne Kalisza. – Kalisz 2007. Cena 19 zł 

Celer Bogumiła, Eligiusz Kor-Walczak (1913-2000): autor baśni i legend kaliskich. (Ka-
liszanie 8). – Kalisz 2013. Cena 20 zł

Celer Bogumiła, Kalisz i ziemia kaliska na łamach „Ilustrowanego Kuriera Kaliskiego” 
1926-1927: bibliografia. – Kalisz 2004. Cena 16 zł 

Celer Bogumiła, Z dziejów chóralistyki kaliskiej: 150 lat chóralnego śpiewu w Bazylice 
Kaliskiej. – Kalisz 2012. Cena 25 zł 

Czechowska Barbara, Kaliskie korso: architektura i urbanistyka Alei Wolności w XIX 
i XX wieku. – Kalisz 2010. Cena 26 zł

Dawne polskie podręczniki szkolne w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa 
Parczewskiego w Kaliszu: katalog / [wstęp i red.] Krzysztof Walczak; . – Kalisz 2010. 
Cena 11 zł 

Dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce: w dwudziestolecie Kaliskiego To-
warzystwa Przyjaciół Nauk: materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kalisz, 16-
17 listopada 2007 / [red. Danuta Wańka]. – Kalisz 2008. Cena 27 zł

Dudziński Ludwik, Ofiarny stos: dziennik legionisty / [oprac. i przypisami opatrzył Grze-
gorz Waliś]. – Kalisz 2006. Cena 23 zł 

Gazownia kaliska: 1871-1996 / [red. Krzysztof Walczak]. Kalisz 1996. Cena promocyjna 1 zł
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Gołdyn Piotr, Pogarda dla zawodu, litość dla człowieka: społeczno-edukacyjne formy 
działalności wobec kobiet zagrożonych prostytucją w Polsce (1918-1939). – Kalisz 2013. 
Cena 45 zł

Gołdyn Piotr, Sławomir Czerwiński (1885-1931): minister oświaty, przyjaciel Kalisza. 
(Kaliszanie 6). – Kalisz 2013. Cena 20 zł

Hanna Tadeusiewicz - bibliotekarz i bibliolog: bibliografia publikacji 1966-2004 / [oprac. 
Ewa Andrysiak]. – Kalisz 2004. Cena 11 zł

Jaeger Marek, Terror powstańczy 1862-1864. – Kalisz 2008. Cena 32 zł

Jarnecki Michał, Irredenta ukraińska w relacjach polsko-czechosłowackich w latach 
1918-1939. – Kalisz 2009. Cena 32 zł 

Jarnecki Michał, Stefan Szolc-Rogoziński (1861-1896): z Kalisza do Kamerunu. (Kali-
szanie 7). – Kalisz 2013. Cena 20 zł 

Kalisz – miasto otwarte: mniejszości narodowe i religijne w dziejach Kalisza i ziemi kali-
skiej / pod red. Krzysztofa Walczaka i Ewy Andrysiak. – Kalisz 2006. Cena 21 zł 

Kalisz 18,5: wybrane problemy z dziejów miasta: materiały z sesji popularnonaukowej 
Kalisz, 19 października 2010 / [red. Danuta Wańka, Tadeusz Krokos]. – Kalisz 2010. 
Cena 27 zł

Karolewska Henryka, Kaliska jednodniówka „Prosna” i krąg jej autorów. – Kalisz 2010. 
Cena 25 zł 

Karolewska Henryka, Księgozbiór Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego w zbiorach 
Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu: katalog. – Kalisz 2007. 
Cena 16 zł

Kor-Walczak Eligiusz, Miasteczko róży wiatrów. Kalisz 1993. Cena 6 zł
 
Kor-Walczak Eligiusz, Pejzaż ze starym miastem. – Kalisz 1990. Cena 6 zł 

Kor-Walczak Eligiusz, Srebrne trawy: opowiadania kaliskie. – Kalisz 1995. Cena 6 zł 

Kowalska Samanta, Prawa człowieka a terror i terroryzm. – Kalisz 2008. Cena 32 zł 

Krzysztof Migoń: bibliografia publikacji bibliologicznych 1960-1999 / [oprac.] Danuta 
Wańka. – Kalisz 2000. Cena 7 zł
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Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu: historia, działalność, 
zbiory: 1949-2009 / [oprac. Krzysztof Walczak; red. Danuta Wańka]. – Kalisz 2009. 
Cena 16 zł 

Księga kaliska: w stulecie urodzin Marii Dąbrowskiej / [kom. red. Tadeusz Drewnowski, 
Zdzisław Libera, Elżbieta Steczek-Czerniawska]. – Kalisz 1996. Cena 21 zł 

Księga pamiątkowa energetyki kaliskiej: 1916-1996 / [red. Krzysztof Walczak]. – Kalisz 
1996. Cena promocyjna 1 zł

Księgozbiór Gimnazjum im. Anny Jagiellonki w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Al-
fonsa Parczewskiego w Kaliszu: katalog / [red. Bogumiła Celer]. – Kalisz 2008. Cena 16 zł 

Kubiak Katarzyna, Adam Chodyński: bibliografia. – Kalisz 2010. Cena 16 zł 

Kubiak Katarzyna, Księgozbiór Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie w zbiorach 
Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu: katalog. – Kalisz 2004. 
Cena 16zł 

Kunicki Bogumił, Ballady kaliskie / [il. przez Władysława Kościelniaka]. – Kalisz 1991. 
Cena 6 zł 

Małyszko Stanisław, Zabytkowe cmentarze przy Rogatce w Kaliszu. / wyd. 2 zm. i po-
szerz. – Kalisz 2012. Cena 40 zł

Michalak Zbigniew, Kościelne dzieje Turku. – Kalisz, Turek 2007. Cena 32 zł

Miscellanea / [red. Ewa Andrysiak, Danuta Wańka, Krzysztof Walczak]. (Zeszyty Kali-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; nr 9). – Kalisz 2006. Cena 21 zł 

Nieznana korespondencja rodziny Gillerów / [oprac. oraz przedmową i przypisami opa-
trzyła Jadwiga Miluśka]. – Kalisz 2001. Cena 27 zł 

Obała Ewa, Gawędy Kaliskie 1936-1939: bibliografia zawartości. – Kalisz 2011. Cena 
10 zł

Przygodzki Sławomir, Kalisz wielokulturowy. – Kalisz 2013. Cena 30 zł

Rusak Stanisław, Jeńcy alianccy w okupowanym Ostrzeszowie (1939-1945): Stalag XXIA 
– Oflag XXIC Schildberg. – Kalisz 2002. Cena 21 zł 

Rusak Stanisław, Jeńcy norwescy w niemieckich obozach na ziemiach polskich w latach 
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1942-1945. – Kalisz 2010. Cena 21 zł 

„Schola Cantorum”: 30 lat Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej w Ka-
liszu / [red. Tadeusz Krokos]. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; nr 11) 
– Kalisz 2008. Cena 26 zł 

Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 1 / pod 
red. Hanny Tadeusiewicz. – Kalisz 2007. Cena 42 zł 

Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 3 / pod 
red. Danuty Wańki. – Kalisz 2007. Cena 58 zł 

Steczek-Czerniawska Elżbieta, Kalendarze kaliskie: bibliografia – Kalisz 1994. Cena 11 zł

Steczek-Czerniawska Elżbieta, Stanisław Wojciechowski (1869 - 1953): prezydent Kali-
sza. (Kaliszanie 4). – Kalisz 2011. Cena 20 zł

Studia Kaliskie = Studia Calisiensia. T. 1 / [red. nacz.] Elżbieta Steczek-Czerniawska, 
[red. t.] Romana Łapa. – Kalisz 2013. Cena 35 zł

Szabelska-Holeksa Marta, Model - wzorzec kompetencji zawodowych nauczycieli przed-
miotów artystycznych. – Kalisz 2008. Cena 28 zł 

Szczepaniak Paweł, Kara pozbawienia wolności a wychowanie. – Kalisz, Warszawa 
2003. Cena 48 zł

Szkoła Kaliska: dzieje I [pierwszego] Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka 
w Kaliszu / [red. Edward Polanowski]. – Kalisz 1993. Cena 32 zł

Szurczak Anna, Edward Polanowski (1936-1992): badacz dziewiętnastowiecznego Kali-
sza. (Kaliszanie 3). – Kalisz 2011. Cena 20 zł

W hołdzie wielkiemu Polakowi: dedykacje i wpisy na egzemplarzach z księgozbioru Al-
fonsa Parczewskiego / [wstęp i oprac. Ewa Andrysiak]. – Kalisz 2009. Cena 32 zł 

W kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną / [red. Iwona Barańska]; [aut. 
artykułów Adriana Ciesielska i in.]. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; 
nr 12). – Kalisz 2011. Cena 25 zł

W kręgu kaliskiej książki / [red. Krzysztof Walczak]. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk; nr 5). – Kalisz 1998. Cena 9 zł 
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Walczak Krzysztof, Adam Chodyński (1832-1902): historyk Kalisza. (Kaliszanie 2). 
– Kalisz 2010. Cena 20 zł 

Walczak Krzysztof, Biblioteki Kalisza i ich miejsce w życiu kulturalnym miasta: 1793-
1945. – Kalisz 1996. Cena 16 zł
 
Walczak Krzysztof, Czasopisma kaliskie XIX i początków XX w.: studium bibliologiczne. 
– Kalisz 2005. Cena 32 zł

Walczak Krzysztof, Eligiusz Kor-Walczak: bibliografia / [przedm.] Elżbieta Steczek-
-Czerniawska; [red.] Andrysiak Ewa. – Kalisz 1998. Cena 6 zł 

Walczak Krzysztof, Wańka Danuta, Pół wieku Technikum Budowy Fortepianów im. Gu-
stawa Arnolda Fibigera w Kaliszu (1954-2004). – Kalisz 2004. Cena 37 zł

Walczak-Niewiadomska Agata, Jan Sobczyński (1861-1942): kronikarz Kalisza. (Kali-
szanie 5). – Kalisz 2012. Cena 20 zł

Walczak-Niewiadomska Agata, Ksiądz Jan Sobczyński i jego księgozbiór. – Kalisz 2007. 
Cena 32 zł 

Wańka Danuta, Koźminek: zarys dziejów. / wyd. 2. – Kalisz, Koźminek 2010. Cena 27 zł
 
Wańka Danuta, Świat kaliskiej książki pod zaborem rosyjskim (1815-1914). – Kalisz 
2002. Cena 21 zł
 
Wielkopolanie z obu stron Prosny / [red. Danuta Wańka]. (Zeszyty Kaliskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk; nr 6). – Kalisz 2000. Cena 11 zł 

Z badań naukowych kaliskich pedagogów / [red. Dzierżymir Jankowski, Andrzej Twar-
dowski]. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; nr 3). – Kalisz 1997. 
Cena 9 zł

Z zagadnień społeczno-gospodarczych / [red. Stanisław Rusak]. (Zeszyty Kaliskiego To-
warzystwa Przyjaciół Nauk; nr 7). – Kalisz 2002. Cena 13 zł

750 lat lokacji Kalisza: materiały sesji popularnonaukowej, Kalisz, 10 października 2007 
/ [red. Danuta Wańka i Tadeusz Krokos]. – Kalisz 2008. Cena 27 zł 




