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OD REDAKCJI

Piętnasty numer „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” został po-
święcony polskiemu ziemiaństwu, które stanowiło grupę społeczną ukształtowaną 
ostatecznie w XIX w., a dziś już nieistniejącą. Wywarła ona olbrzymią rolę w kształ-
towaniu się kultury polskiej. Prezentowane teksty dotyczą różnych form aktywności 
ziemian w XIX i XX w. w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej. Są 
więc zagadnienia dotyczące ich funkcjonowania w okresie zaborów, w II Rzeczy-
pospolitej, w czasie II wojny światowej, czy też w warunkach Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej. W tomie mowa jest o przedstawicielach ziemiaństwa kaliskiego 
i w szerszym ujęciu wielkopolskiego, ale także innych regionów, czy też w ogólnym 
znaczeniu – ziemiaństwa polskiego. 

Ze zrozumiałych względów ambicją autorów publikowanych tutaj artykułów 
nie było wyczerpanie tematu. Wręcz przeciwnie, w kilku wypadkach jest to jeden 
z pierwszych głosów w dyskusji na temat konkretnej sfery aktywności ziemian lub 
obszaru ich działania. Tom otwiera tekst Piotra Gołdyna prezentujący działalność 
społeczno-wychowawczą sióstr służebniczek w Malińcu, należącym do majątku 
Honoraty i Władysława Kwileckich. Tematykę wychowania i obyczajowości po-
ruszyła Monika Nawrot-Borowska pisząc o zabawkach i zabawach dzieci ziemiań-
skich w II połowie XIX w. Z kolei Aneta Duda opisała zagadnienie łowiectwa, jakże 
ważnego dla ziemiaństwa. Andrzej Przegaliński omówił uczestnictwo ziemian Kró-
lestwa Kongresowego w Wystawie Rolniczej w Lublinie w 1860 roku, a Agata Sam-
sel przedstawiła problematykę uczestnictwa ziemian białostocczyzny w powstaniu 
styczniowym. Na szczególną uwagę zasługują dwa teksty Jana Bujaka. Dokonał 
on charakterystyki działalności społeczno-politycznej polskich ziemian osiadłych 
na Bukowinie w monarchii austro-węgierskiej, którzy później znaleźli się w Kró-
lestwie Rumunii. Zagadnienie to, niezwykle rzadko poruszane przez historyków, 
jest niemal nieznane. Funkcjonowanie ziemian w warunkach II wojny światowej, 
a także w okresie powojennych represji, poruszyli autorzy kolejnych tekstów: Mo-
nika Dobrzeniecka, Jarosław Durka i Andrzej Prus Niewiadomski. Ostatni z nich, za 
pośrednictwem niniejszego czasopisma,  poszukuje osób chętnych do współpracy 
naukowo-badawczej i działań na polu genealogii.  Przy układaniu kolejności po-
szczególnych artykułów starano się przyjąć porządek chronologiczny, choć nie za-
wsze było to możliwe. 



Od redakcji8 

W „Zeszytach” znalazły się trzy recenzje książek o tematyce wielkopolskiej, 
a także ziemiańskiej. Zamieszczono też sprawozdania z ważnych wydarzeń nauko-
wych. Autorami recenzji są: Marcin Mikołajczyk, Jarosław Durka i Piotr Gołdyn. 
Natomiast sprawozdań: Maria Radziszewska, Makary Górzyński, Ewa Andrysiak 
i Ewa Obała. Z kolei Jadwiga Miluśka-Stasiak i Ewa Obała opublikowały biogra-
my zmarłych w 2015 roku: Piotra Sukienniczaka i Władysława Kościelniaka. Nu-
mer czasopisma uzupełniają informacje z życia Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, w tym „Bibliografia KTPN” autorstwa Henryki Karolewskiej i „Kronika” 
opracowana przez Ewę Obałę.

Redakcja tomu „Ziemiaństwo kaliskie, wielkopolskie i polskie w XIX i XX wie-
ku”, jak i autorzy poszczególnych artykułów, wyrażają nadzieję, że zaproponowany 
temat losów ziemiaństwa nie zostanie bez echa i zaowocuje kolejnymi inicjatywami 
prowadzącymi do lepszego poznania i uchronienia od zapomnienia dziejów tej wy-
jątkowej i niezwykle zasłużonej dla polskości warstwy społecznej.

Jarosław Durka
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OCHRONKA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK W MALIŃCU 
– MAJĄTKU HONORATY I WŁADYSŁAWA KWILECKICH 

Wiek XIX to nieustanne próby obejmowania opieką ubogich matek i ich dzieci.  
Ta działalność filantropijna na ziemiach polskich napotykała wiele trudności, a szcze-
gólnie pod zaborem rosyjskim, gdzie trzeba było mierzyć się nie tylko z problemami 
natury socjalnej, ale także formalnej, urzędowej. Mimo tego starano się organizo-
wać różnego rodzaju formy pomocy dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. 
W tym zakresie widać dość dobrą współpracę pałacu i plebani, a w niektórych przy-
padkach – pałacu i zgromadzenia zakonnego1. Przykłady takiej współpracy ziemian 
i zakonników (zakonnic) można mnożyć. W tym miejscu zaprezentowany zostanie 
jeden z nich, a mianowicie współdziałanie Edmunda Bojanowskiego i założonego 
przez niego zgromadzenia zakonnego – sióstr służebniczek i rodziny Kwileckich 
z Malińca koło Konina. Warto podkreślić, że zakładanie ochronek przez ziemian 
miało oprócz przesłanek filantropijnych, także podłoże ekonomiczne. Opieka nad 
dziećmi pozwalał ich rodzicom zaangażować się w pracę w majątku – na przykład 
w pracach polowych2.

W roku 1850 rozpoczęła swoją działalność pierwsza ochronka założona przez 
Edmunda Bojanowskiego3, która w pełni oparta była o opracowany przez niego 

1 E. Leś, Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Warszawa 2001, s. 48-50.
2  A. Tomaszewicz, Dobroczynność w Guberni Kaliskiej w latach 1864-1914, Łódź 2010, s. 92.
3  Edmund Bojanowski przyszedł na świat 14 września 1814 r. w miejscowości Grabonóg koło 

Gostynia w rodzinie ziemiańskiej. Jego rodzicami byli Walenty Bojanowski i Teresa z Umiński. Edu-
kację pobierał w domu. W roku 1832 podjął studia, w charakterze wolnego słuchacza, na 
Uniwersytecie Wrocławskim. W cztery lata później został studentem wydziału filozoficzne-
go uniwersytetu w Berlinie. Z powodu choroby zmuszony był wrócić do Grabonoga. Pisywał 
wówczas do „Przyjaciela Ludu” artykuły o tematyce literackiej i folklorystycznej. Był także 
członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Był twórcą ochronek w Wielkopol-
sce i założycielem zgromadzenia sióstr służebniczek. Pod koniec życia Bojanowski nosił się  
z zamiarem poświęcenia się kapłaństwu. Jednakże choroba nie pozwoliła mu podjąć studiów 
seminaryjnych. Zmarł 7 sierpnia 1871 r. (vide: J. Pachucki, Edmund Bojanowski, [w:] Pol-
ski Słownik Biograficzny, t. II, Kraków 1936, s. 236; W. Jakóbczyk, Edmund Bojanowski,  
[w:] Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa-Poznań 1981, s. 67-68).
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system wychowawczy. Polegał on na zwróceniu większej uwagi na elementy wy-
chowawcze niż samo nauczanie. Zakładane przez niego ochronki (zasadniczo we 
współpracy z ziemianami4) przeznaczone były przede wszystkim dla dzieci bied-
nych, ze środowisk w wiejskich. Dzięki ich funkcjonowaniu rodzice pracujący 
w polu uwalniania byli od opieki nad swoimi pociechami, a równocześnie ograni-
czało to liczbę wypadków. Taki był cel ochronki od strony fizycznej. Drugą płasz-
czyzną była moralność. Dzieci będące pod opieką sióstr-ochroniarek chroniono 
przed zepsuciem moralnym. Bojanowski uważał, że ochronki spełniają cztery za-
sadnicze funkcje, które nie tylko się wzajemnie przenikają, ale jeszcze warunkują. 
Pierwsza z nich to funkcja opiekuńcza, która jak sama nazwa wskazuje była opie-
ką nad dzieckiem. Druga - wychowawcza – swoją uwagę skupiała na wychowaniu 
i nauczaniu, z kolei trzecia – profilaktyczna, miała zapewnić dziecku ochronę przed 
różnymi zagrożeniami i niebezpieczeństwami. I wreszcie czwarta, społeczna, przy-
gotowywała dzieci do działania twórczego i umiejętności radzenia sobie w życiu5.

Początkowo Edmund Bojanowski swoje ochronki zakładał na terenie Wielkopol-
ski (Księstwa Poznańskiego), jednakże z czasem jego dzieło stopniowo opuszczało 
granice Księstwa Poznańskiego. Organizowanie nowych ochronek prowadzonych 
przez siostry służebniczki prowadzone było i w Galicji i w Królestwie Polskim. Przy 
czym w tym drugim przypadku udało się uruchomić dwie placówki, z których jed-
ną zlokalizowano w majątku Władysława i Honoraty z Russanowskich Kwileckich 
w Malińcu6.

Kwileccy weszli w posiadanie Malińca 24 lipca 1821 r. Wówczas to Klemens 
Kwilecki z Kwilcza zakupił majątek Gosławice od Melchiora Łąckiego. W skład 
tego klucza ziemiańskiego wchodziły takie wsie jak: Gosławice, Grójec, Licheń, 
Marantów, Niesłusz, Grąblin, Sulanki, Bylew, Podlesie, Rudzica, Wola Podłężna. 
Pięć lat później, tj. w 1826 r. majątek przechodzi w ręce Hektora Kwileckiego, syna 
Klemensa. Stało się tak w wyniku śmierci tego ostatniego. Hektor w 1830 r. żeni się 
z Marią Izabellą Tauffkirchen, z którą dochowuje się trzech synów. Oboje przenoszą 
się do Malińca, aby bezpośrednio nadzorować gospodarstwo. Hektor umiera w 1848 r., 
a właścicielem Malińca zostaje jeden z jego synów Władysław7.

4  Na temat współpracy E. Bojanowskiego z ziemiaństwem w kwestii zakładania ochro-
nek vide: P. Gołdyn, Udział ziemianek w organizacji ochronek w świetle korespondencji bło-
gosławionego Edmunda Bojanowskiego, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Por-
tret kobiecy”. Polki w realiach epoki, t. II, red. J. Kita, M. Sikorska-Kowalska, Łódź-Olsztyn 
2014, s. 33-47.

5 S. M. Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda 
Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Lublin 2013, s. 81.

6 Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1971, Tom I, Listy Edmunda Bojanowskie-
go z lat 1836-1971, oprac. L. Smołka, Wrocław 2001, s. 45, (dalej: Korespondencja I).

7 J. W. Wojciechowski, Jak róż białych girlandy. Studia nad wybranymi siedzibami zie-
miańskimi i ich dawnymi właścicielami w północno-wschodniej Wielkopolsce, Konin 2013, 
s. 192-194.
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Ten ostatni wraz ze swoją żoną Honoratą z Russanowskich nawiązał kontakt ze 
Edmundem Bojanowskim założycielem zgromadzenia sióstr służebniczek. Konse-
kwencją tej współpracy miało być uruchomienie ochronki w dobrach Kwileckich 
w Malińcu. 

Zabiegi o uruchomienie ochronki w majątku Kwileckich w Malińcu rozpoczęły 
się już na początku 1862 r. Już w styczniu – a dokładnie 11 tegoż miesiąca – hrabina 
Honorata Kwilecka odwiedziła zakład w Jaszkowie, aby zapoznać się z zasadami 
funkcjonowania zakładów działających w myśl założeń pedagogicznych Edmunda 
Bojanowskiego8. W lutym hrabina miała gotowy już domek w Malińcu i domagała 
się przysłania siostry, a wyznaczona była do pracy s. Matylda Jasińska. Pytała rów-
nież, kiedy możliwe byłoby przybycie zakonnicy do Malińca9. Zresztą Kwilecka 
przeznaczyła na urządzenie ochronki i przyjazd siostry Matyldy w sumie 150 tala-
rów10. Pod koniec lutego (27) Bojanowski pisał do Kwileckiej, że s. Matylda gotowa 
do wyjazdu, jednakże musi czekać na paszport. Poza tym czekał również na zgodę 
biskupa kujawsko-kaliskiego na sprowadzenie zakonnic na teren diecezji11.

W zakładaniu ochronek na terenie Królestwa dużą rolę odegrał ks. Jan Koźmian. 
Pośredniczył on w rozmowach z ziemianami i miejscowym duchowieństwem. W li-
ście do Bojanowskiego z 6 marca 1862 r. pisał:

Siostry do Królestwa dać można – opieka duchowna byłaby tam staranna – mówiłem 
o tem obszernie z panią Kwilecką i zapewniała mnie, że jej proboszcz gorliwy, roztropny 
i bardzo zaprowadzeniu służebniczek sprzyjający12.

Niespełna miesiąc później – 3 kwietnia 1862 r. – Bojanowski informował o pla-
nach założenia ochronki w Malińcu arcybiskupa Leona Przyłuskiego. W liście do 
niego kierowanym pisał, że jest kontakcie korespondencyjnym z hrabiną Kwilecką 
i że otrzymała ona już pozwolenie miejscowego, tj. kujawsko-kaliskiego biskupa na 
uruchomienie takiej właśnie placówki. Bojanowski był gotów posłać trzy siostry do 
pracy w Malińcu, jednakże musiał spełnić pewne warunki formalne, bowiem rada 
opiekuńcza zakładów dobroczynnych powiatu konińskiego wymagała świadectw 
zdolności sióstr do tego typu pracy. O takowe certyfikaty Bojanowski prosił właśnie 
abpa Przyłuskiego13.

Biskup wyraził zgodę, lecz pewne trudności w tym zakresie czyniły władze cy-

8 E. Bojanowski, Dzienniki, Tom III, 1861-1866, Wrocław 2009, s. 133-134, (dalej: 
Dzienniki, III).

9 Ibidem, s. 152.
10 Ibidem, s. 153.
11 Ibidem, s. 159.
12 Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1971, Tom II, Listy Edmunda 

Bojanowskiego z lat 1829-1968, oprac. L. Smołka, Wrocław 2001, List od ks. Jana Koźmiana 
z 6 III 1862 r., s. 379, (dalej: Korespondencja II).

13 Korespondencja I, List do abpa Leona Przyłuskiego z 3 IV 1862 r. (s. 269-270).
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wilne, co niepokoiło Bojanowskiego. Dał temu wyraz w swoich Dziennikach pisząc:

W piśmie Rady Opiekuńczej uderza mnie wzmianka o jakiejś oddzielnej instrukcji dla 
Ochronek i obawiam się, aby ta nie utrudniła siostrom wypełniania Reguły co do zajęć i na-
uczania dzieci14.

Przy sprzyjających warunkach ochronka mogła rozpocząć swoje funkcjonowanie 
już wiosną 1862 r., tym bardziej, że Kwileccy gotowi byli dać utrzymanie siostrom 
według oczekiwań Bojanowskiego i sióstr służebniczek.

W Malińcu utrzymanie siostrom dadzą podług naszego spisu. U nich ludzie więcej nawet 
biorą, bo każdy bierze 18 szefli żyta, po 6 szefli grochu i jęczmienia, 2 szefle pszenicy, tatar-
ki, prosa itd., 20 tal. pieniędzy, 2 morgi roli […]. Dla sióstr dwie krowy dadzą15.

Jednakże pojawiło się kilka problemów, między innymi ze zdrowiem sióstr, po-
tem sprawę utrudniały święta, między innymi Boże Ciało, bowiem nie można było 
wysłać w podróż z zakonnicami żadnego kapłana. Pojawiła się później opcja uru-
chomienia ochronki w lipcu 1862 r., jednakże hrabina Kwilecka nie miała pewno-
ści czy będzie mogła w tym czasie być obecna w Malińcu, a w kolejnych miesią-
cach wyjeżdżała na leczenie do sanatorium – „do wód”. Powrót planowała na ko-
niec sierpnia16. Po powrocie hrabiny, wstępnie ustalono termin otwarcia ochronki na  
29 czerwca 1862 r. Siostry mogły przybyć do Malińca – dwa, trzy dni wcześniej17.

Ostatecznie ochronkę w Malińcu, w dobrach Kwileckich uruchomiono  
12 października 1862 r. Bojanowski nie był na uroczystości otwarcie i poświęcania, 
w jego imieniu dokonał tego ks. Hilary Koszutski. W liście do Bojanowskiego rela-
cjonował tę uroczystość następująco:

Z Malińca pojechałem jeszcze w sobotę wieczorem do Gosławic z p[anem] Kwilec-
kim, by rozmówić się z ks. Landowiczem o programie poświęcenia ochronki. W niedzielę  
12-go miałem sumę i kazanie, zastosowawszy Ewangelię do celu ochronek wiejskich. Po na-
bożeństwie zapowiedział ks. L. parafianom swoim, że poświęcenie ochronki w Malińcu od-
będzie się przed nieszporami. Włościanie zapełnili ochronkę, a dużo włościan stało jeszcze 
przy oknach otwartych na dworze. Obecna była cała Rada Opiekuńcza powiatu konińskiego, 
składająca się z naczelnika powiatu i 10 czy 11 obywateli. Przybył także naczelnik żandar-
merii z Konina, poczciwy Litwin Jagmin, który mnie przed ochronką przy wszystkich ser-
decznie wycałował i wyściskał, żem się aż kręcił w jego objęciach – bo silny mężczyzna – za 
mocny nieraz w lendzie i przy szlabanie. Lud nasz poczciwy był widocznie wzruszony przy 
całej tej uroczystości, tylko chłopi wynurzali swoje utyskiwanie, że im nie wolno z dziećmi 
i niewiastami bywać na czytaniach świątecznych i nowennach18.

14 Dzienniki III, s. 176.
15 Ibidem, s. 179.
16 Ibidem, s. 210.
17 Ibidem, s. 245.
18 Korespondencja II, Od ks. Hilarego Koszutskiego z dnia 14 X 1862 r., s. 394.
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Tuż po poświęceniu ochronki w Malińcu ks. H. Koszutski udał się z s. Matyldą do 
Ruszkowa celem domówienia szczegółów z Antonim Morzyckim odnośnie urucho-
mienia w jego majątku opieki nad dziećmi. Ziemian zobowiązał się przedyskutować 
sprawę ochronki z biskupem włocławskim Michałem Marszewskim i wystarać się 
o pozwolenie na otwarcie placówki w Radzie Opiekuńczej powiatu włocławskiego. 
Posiedzenie tej rady, której zresztą prezesem był Morzycki zaplanowano na 10 listo-
pada 1862 r. Pierwszymi siostrami pracującymi w Malińcu były: Marianna Filipiak, 
Marianna Lewandowska, Jadwiga Piecuch i nowicjuszka Katarzyna Mosch.

Przed opuszczeniem Malińca, ks. Koszutski odwiedził jeszcze ochronkę.  
13 października wieczorem siostry (Jadwiga i Marianna) modliły się razem 
z miejscowymi kobietami. Do ochronki zajrzał również następnego dnia rano. 
Pod opieką sióstr tego dnia obecnych było 44 dzieci. Przyszło również około  
30 dziewcząt i kobiet. Przypatrywał się pracy sióstr i doszedł do przekonania, że 
ochronka w Królestwie spełnia podwójną rolę. Oprócz tej podstawowej, czyli opieki 
nad dziećmi, zastępuje im również szkołę. Był przekonany, że powinno się w tych 
placówkach urządzać dwie sale, jedną dla dzieci młodszych, drugą dla starszych. 
Tymczasem dla małych dzieci ławeczki ustawiano w tzw. dormitarzu. W samej sali 
ochronkowej znajdowały się ławki szkolne, które ograniczały miejsce do zabaw 
dziecięcych. Na wiosnę planowano oczynszować włościan i przygotować osobny 
budynek dla sióstr, w który zamierzano urządzić kolejną salę. Ks. Koszutski twier-
dził również, że zimą w ochronce powinny pracować dwie siostry, na co również 
zgodzili się Kwileccy. W lecie do ochronki przyprowadzano tylko najmniejsze dzie-
ci, pozostałe bowiem pomagały rodzicom w polu19.

Na początku 1863 r., dokładnie 14 stycznia zorganizowano w ochronce gwiazdkę 
dla dzieci. Przybyło dużo ludzi. Dzieci zostały również przeegzaminowane pod ką-
tem umiejętności czytania. Starsze dzieci wypadły pod tym kątem dobrze. Hrabina 
Kwilecka obdarowywała dzieci książeczkami. Podzielono się także opłatkiem20.

Bojanowski interesował się wszystkimi ochronkami prowadzonymi przez siostry 
służebniczki. Szczególnie tymi położonymi poza granicami Księstwa Poznańskiego. 
Nic więc dziwnego, że słał listy do Kwileckich z prośbą o kilka informacji. Infor-
macje takie otrzymał między innymi 6 marca 1863 r. Dwa dni wcześniej siostra 
Matylda odwiedziła Kwileckich w Poznaniu, którzy przekazali jej, ochronka funk-
cjonuje dobrze, siostry są zdrowe. E. Bojanowskiego zaniepokoiła jednakże infor-
macja o potyczce zbrojnej pod Kazimierzem Biskupim. Bał się o losy sióstr21. Trzeba 
pamiętać, że w tym czasie trwało już powstanie styczniowe, a obszar Wielkopolski 
Wschodniej był areną zmagań powstańczych.

Jak się okazało siostry oprócz wychowywania dzieci i nauczania ich, zajęły się 
rannymi powstańcami, a inicjatorką tej akcji była hrabina Honorata Kwilecka. Pisała 
on o tym do siostry Matyldy:

19 Ibidem.
20 Dzienniki III, s. 276.
21 Ibidem, s. 294-295.
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Siostrzyczki bardzo nam były pomocne w pielęgnowaniu chorych, okazując się tem przy 
nich, czem prawdziwe pobożne dusze, oddane Bogu, okazują się w takich okolicznościach: 
pokorne, pełne poświęcenia i ochoty do oddawania najtrudniejszym chorym posługi, zjed-
nały sobie wszystkie serca i pochwały tak, że kiedyśmy odwiedzały razem w szpitalu w Ko-
ninie chorych, którzy poprzednio byli opatrywani w Gosławicach, ze wszech stron witali je 
z okrzykami radości. Siostrzyczki z Gosławic – wołali na nie – dobre siostry! I żałowali, że 
już nie są w Gosławicach. Poczciwe siostry! Bardzo je kocham i Matka może być dumna 
z podobnych córek, które tak dobrze odpowiadają powołaniu swemu22.

Działania powstańcze sprawiły to, że siostry bardziej zaangażowały się w niesie-
nie pomocy rannym niż w prowadzenie ochronki. Jedna z nich tylko opiekowała się 
dziećmi, a trzy opatrywały rannych powstańców. Prowadziły również małe gospo-
darstwo, które było jednym z elementów ich utrzymania23. W drugiej połowie roku 
1863 powstanie styczniowe w Wielkopolsce wschodniej praktycznie zanikło. Sio-
stry więc mogły wrócić do swoich podstawowych obowiązków, a więc opieki nad 
dziećmi. W grudniu 1863 r. odnotowano 30. dzieci uczęszczających do malinieckiej 
ochronki24.

Bojanowski zapisał w swoich dziennikach, że styczniu 1864 r. nie odbyła się 
gwiazdka dla dzieci. Głównym powodem była nieobecność Kwileckich, którzy 
w tym czasie bawili w Poznaniu25.

Rok 1864, to również rok, w którym zaczynają się pierwsze objawy niezadowolenia 
Kwileckich z działalności sióstr w ochronce. Bojanowski w swoich Dziennikach 
pod datą 17 lutego 1864 r. napisał dość enigmatycznie:

Od Pani Kwileckiej żądała s. Mat[ylda] podług obietnicy, za czwartą siostrę i za koszta 
podróży. To Pani Kw[ilecka] niechętnie przyjęła. (Musi w tem być przyczyna)26.

Tym bardziej to niezrozumiałe gdy weźmie się pod uwagę wpis w Dziennikach 
pod datą 29 lutego, kiedy to Bojanowski odczytał list z ochronki w Malińcu. Zapisał 
wówczas taką refleksję na podstawie tej korespondencji:

Dzieci dużo chodzi i dziewcząt, i kobiet codziennie, a szczególniej w niedzielę dużo cho-
dzi na czytanie. Z bliskości Malińca zgłasza się jako kandydatka młoda Żydóweczka, która 
chce przejść na katolicką wiarę i do sióstr wstąpić. Rodzice nic nie wiedzą. Ks. Kanonik [ks. 
Walenty Karkowski – P.G.] radził jej, żeby poczekała, aż p. Kwilecki wróci, a może skłoni ro-
dziców do pozwolenia. Proszą o wiadomość, czyby ją wtedy mogły przyjąć na naukę religii27.

22 List ten datowany jest na 27 IV i adresowany do s. Matyldy Jasińskiej, a w całości 
zacytował go w swoich Dziennikach E. Bojanowski, vide: Dzienniki III, s. 317.

23 Ibidem, s. 343.
24 Ibidem, s. 375.
25 Ibidem, s. 398.
26 Ibidem, s. 410.
27 Ibidem, s. 414.
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Z powyższego wynika, że ochronka dość dobrze funkcjonowała a działania sióstr 
pozytywnie odbierane były przez miejscowe społeczeństwo. 

Aczkolwiek list z ochronki malinieckiej z 13 marca 1864 r. jest bardziej pozy-
tywny w treści. Wynika z niego, że dzieci dużo przychodzi do ochronki, że siostry są 
zdrowe, a hrabina przekazała zakonnicom to czego im było potrzeba28.

Obecność sióstr w Malińcu nie podobała się jednakże władzy rosyjskiej w Koni-
nie. Zapadła decyzja o wydaleniu sióstr, chyba że zdejmą oznaki zakonne. Naczelnik 
wojskowy złapał nawet jedną zakonnic za welon, wskazując że tego nosić nie wolno. 
Zadziało się to pod nieobecność Kwileckich w majątku29. Takie zachowanie naczel-
nika było spowodowane przede wszystkim wspomnianym wcześniej zaangażowa-
niem się sióstr w pomoc rannym powstańcom. Po powrocie do Malińca, Kwileccy 
zastali siostry spakowane już do wyjazdu, jednakże wyjednali u władz powiatowych 
w Koninie, przedłużenie pobytu zakonnic. Postawiono jednakże warunek, że zakon-
nice zdejmą krzyże z piersi, paciorki i welony. S. Matydla nakazała malinieckim 
służebniczkom przygotować szare nakrycia głów w miejsce welonów30.

Około roku 1865 pojawiły się pewne problemy praktyczne związane z prowa-
dzeniem ochronek w majątkach ziemiańskich. W związku z powyższym Bojanow-
ski zapraszał ziemian na spotkanie, naradę, która miała się odbyć 17 lutego 1865 r. 
w Poznaniu. Zaproszenia takie otrzymali Antoni Morzycki i Władysław Kwilecki31.

Gdzieś na przełomie sierpnia i września 1865 r. hrabia Kwilecki wyraził swoje 
niezadowolenie z pracy sióstr przebywających w Malińcu. Nie wiadomo dokładnie 
jakie miał zastrzeżenia, bowiem list napisany przez niego do Bojanowskiego nie 
zachował się, co więcej próby czasu nie przetrwała także cześć dzienników obej-
mujących ten właśnie okres. Do naszych czasów przetrwał list, który z jednej strony 
stanowił próbę odpowiedzi na korespondencję Kwileckiego, z drugiej był również 
próbą załagodzenia zaistniałego napięcia. Pisał wówczas:

Zasmuca mnie bardzo, że podług łaskawego doniesienia J[aśnie] W[ielnożnego] Pana 
teraźniejsze służebniczki w Malińcu, pod przewodnictwem siostry Konstancji, pomimo do-
brodziejstw J[aśnie] W[wielmożnych] Państwa czynionych tamtejszej ochronce, zawodzą 
położone w nich zaufanie i zadaniu swemu nie odpowiadają. Stosownie do życzenia J[a-
śnie] W[ielnożnego] Pana będę się starał uczynić wszystko, aby to naprawić. Zmiana star-
szej i ograniczenie się na trzech siostrach może nastąpić, ale upraszałbym pierwej J[aśnie] 
W[ielnożnego] Pana o łaskawe doniesienie, czy by to dało się wstrzymać aż do czasu reko-
lekcji, które w jesieni przypadną? Po wtóre: czy w obecnem położeniu siostry tamtejsze, bez 
zaszkodzenia swemu dalszemu pobytowi w Królestwie, będą mogły przybyć tu na rekolekcje 
i zaopatrzyć się na tę drogę w paszporty, a z powrotem czy zmiana osób nie spowodowałyby 

28 Ibidem, s. 421.
29 Ibidem, s. 516.
30 Ibidem, s. 518.
31 Do Antoniego Morzyckiego w Ruszkowie z dnia 4 II 1865 r. (do W. Kwileckiego list 

został wysłany 7 II 1865 r., vide: Korespondencja I…, s. 292.
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trudności? Albo w tym razie, czyby zrobić tylko zamianę pomiędzy malinickimi i ruszkow-
skimi siostrami?32

Jak widać z powyższego cytatu Bojanowskiemu bardzo zależało na załagodzeniu 
konfliktu czy niesnasek. Poza tym bał się, że odwołanie sióstr do Księstwa, może 
przyczynić się do całkowitej likwidacji ochronki w Królestwie. Ze względów poli-
tycznych i tak wielkim sukcesem było uruchomienie dwóch placówek prowadzonych 
przez służebniczki w tej części Polski, będącej pod zaborem rosyjskim. Likwidacja 
jednej mogła pociągnąć za sobą także zamknięcie drugiej, a tym samym zakończenie 
działalności na tym terenie. Brak możliwości zmiany sióstr Bojanowski uzasadniał 
także zmianą na stanowisku przełożonej zgromadzenia, która właśnie w tym czasie 
się dokonywała, a nową przełożoną została siostra Elżbieta Szkudłapska.

Na odpowiedź Kwileckiego nie trzeba było długo czekać. List wysłany do Bo-
janowskiego nosi datę 14 września 1865 r. Hrabia pisał w nim, że zmiana sióstr jest 
konieczna, a widzi ją nie tylko on sam, ale także ks. Pacyfik Bydłowski z Lichenia, 
który był przewodnikiem duchowym sióstr. Ten ostatni uważał, że zmiana taka jest 
potrzebna bowiem dochodzi do nieporozumień nie tylko pomiędzy samymi siostra-
mi, ale także wpływa to negatywnie na powinności, które były w ich zakresie obo-
wiązków. Kwilecki pisał:

Celem usunięcia takowych proponuję Panu, czybyś Pan na to nie przystał, ażeby jesz-
cze przed rekolekcjami, które prawdopodobnie w październiku nastąpią, siostra Konstancja 
udała się do Ruszkowa, a siostra Jadwiga, która dawniej była w Malińcu, powróciła do nas. 
W tym samym zamiarze uda się ksiądz Pacyfik do Ruszkowa dla porozumienia się z pa-
nią Morzycką, gdyż niezawodnie o wiele dogodniej by było, gdyby w kraju pozostały dla 
obostrzeń dzisiaj paszportowych. Niechaj przeto cztery nadal u nas pozostaną, gdyż może 
w zimie liczba uczęszczających do ochronki dzieci się powiększy, a odwołanie się moje do 
Pana pomyślnie na siostry oddziałało33.

Dalej Kwilecki pisał, że jeśli nastąpi zmiana przełożonych to będzie się przy-
glądał rozwojowi sytuacji i wtedy będzie w stanie ocenić, czy faktycznie w osobie 
przełożonej leżała przyczyna niesnasek. Trzeba podkreślić, że Kwileckiemu zależa-
ło na podtrzymaniu ochronki. Widział również niebezpieczeństwo odesłania sióstr 
do Księstwa i ewentualnego brak zgody na przybycie nowych zakonnic.

Bojanowski na ten list odpowiedział dopiero 7 października 1865 r. a zwłoka 
spowodowana była jego nieobecnością w Jaszkowie. Dopiero po powrocie odczytał 
list i natychmiast nakazał zamianę siostrom. Siostra Konstancja objęła zatem prze-
łożeństwo w Ruszkowie, a siostra Jadwiga (Marianna Lewandowska) w Malińcu. 
Ta ostatnia powiadomiła Bojanowskiego, że zmiana faktycznie się dokonała. Przy 

32 Korespondencja I, Do Władysława Kwileckiego w Malińcu, z 10 IX 1865 r., s. 310-311.
33 Korespondencja II, Od Władysława Kwileckiego z dnia 14 IX 1865 r., s. 469.
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okazji Bojanowski starał się wyprosić u Kwileckiego załatwienie kwestii paszporto-
wych dla sióstr, ażeby te mogły przyjechać na rekolekcje do Jaszkowa. Chodziło mu 
o to, żeby miały kontakt z domem macierzystym i nowymi władzami zgromadzenia. 
Aby umocniły się charyzmacie i poznały nieco zmodyfikowane kierunki pracy34.

Kwilecki był jednak przeciwny temu, aby siostry pojechały do Jaszkowa. Uwa-
żał, że dobrym miejscem na rekolekcje dla nich będzie Licheń. Poza tym, a może 
przede wszystkim bał się reakcji władz, szczególnie naczelnika wojennego. Ten bo-
wiem już raz domagał się od sióstr „zrzucenia zewnętrznych oznak zakonnych”, 
grożąc wydaleniem z Królestwa. Ponieważ jednakże siostry i te w Malińcu, i te 
w Ruszkowie pracowały w przestrzeni wiejskiej, nie musiały udawać się do miasta, 
więc nie rzucały się w oczy i nie były nękane. Kwilecki przekonany był, że sprawą 
niezwykle podejrzaną będzie, jeśli nagle osiem sióstr zgłosi się do naczelnika wo-
jennego z wnioskiem o paszporty. Nie był wstanie przewidzieć reakcji władz, a ta 
mogła przyczynić się do całkowitego wydalenia sióstr35.

Bojanowski zapoznawszy się z tymi argumentami zezwolił siostrom na odbycie 
rekolekcji w Licheniu. Miały one miejsce w dniach od 20 do 25 listopada 1865 roku36.

Ochronka w Malińcu zakończyła swoje istnienie w roku 1866. Przetrwała zatem 
zaledwie 4 lata. Przyczyn zwinięcia było kilka. Pierwsze pojawiły się już pod koniec 
1865 r. W liście do Bojanowskiego pisał, aby ten wyraził zgodę na dozorowanie 
kobiet słabych po połogu, gdyż zakonnice odmawiają tej posługi wymawiając się 
zapisami reguły37. Dodatkowo Kwilecki nalegał aby siostry wieczorami pomagały 
prać bieliznę. Tym czasem dużo czasu zabierała ochronka, do której uczęszczało 
czterdzieścioro dzieci. Pojawiły się także inne problemy, dotychczasowy spowied-
nik zakonnic – opuszczał Licheń38.

Kolejna przyczyna to samowolne opuszczenie ochronki przez trzy siostry. Opusz-
czenie to było wynikiem nieporozumień, jakie nastąpiły między przełożoną domu 
a pozostałymi siostrami. Poza tym swoje niezadowolenie wyrażał także hrabia Kwi-
lecki. Napisał on do Bojanowskiego list, w którym poinformował o zamiarze za-
mknięcia ochronki, równocześnie podając przyczyny swoich planów:

[…] życzeniem naszym jest ochronkę w Malińcu, zostającą pod kierunkiem sióstr słu-
żebniczek zupełnie zwinąć […]. Przykro mi bardzo, że tak niespodzianie wiadomość tę Panu 
przesyłam; długo się wahałem, ale ostatecznie przekonawszy się, że dzieci bardzo małe 
postępy robią, że siostry żadnym nie są przykładem i zachętą przy pracy, a w dzisiejszych 
okolicznościach po stracie wszystkich prawie domów wiejskich, stancje zajęte przez siostry 
i salę do lekcji koniecznie mi są potrzebne39.

34 Korespondencja I, Do Władysława Kwileckiego w Malińcu z dnia 7 X 1865 r., s. 316.
35 Korespondencja II, Od Władysława Kwileckiego z dnia 14 X 1865 r., s. 472.
36 Korespondencja I, Do s. Marianny Filipiak w Starej Wsi z dnia 5 XII 1865 r., s. 325.
37 Dzienniki III, s. 604.
38 Ibidem, s. 624.
39 Korespondencja II, Od Władysława Kwileckiego z dnia 11 IV 1866 r., s. 493.
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Dopytywał czy siostry muszą zostać do końca roku czy mogą Maliniec opuścić 
prędzej. Jeśli tak, to gdzie miał jej odesłać, czy do Mielżyna, czy do Jaszkowa.

Przełożona zgromadzenia s. Elżbieta Szkudłapska rozmawiała na temat maliniec-
kiej ochronki z hrabiną Kwilecką, która akurat w tym czasie przebywała w Pozna-
niu. Ta wstrzymała decyzję likwidacji placówki, do czasu swojej bytności w Maliń-
cu i zapoznania się ze szczegółami. Bojanowski pisał natomiast do sióstr w Malińcu, 
aby były spokojne i oczekiwały rezultatów rozmów z Kwileckimi40. 

Niestety w kwietniu 1866 r. do Malińca wybierała się s. Elżbieta, która zamierza-
ła zwinąć ochronkę. Pracujące tam siostry – Jadwigę odesłać do Ruszkowa, a Kon-
stancję zabrać do Księstwa41.

Zanim jednakże to zrobiła, udała się jeszcze do Honoraty Kwileckiej do Pozna-
nia, aby ostatecznie rozmówić się w sprawie ochronki. 21 kwietnia 1866 r. hrabia 
Kwilecki pisał, żeby zabrać siostrę Jadwigę z Malińca, ale dopiero po tym jak wy-
zdrowieje. Była bowiem mocno osłabiona po przebytym tyfusie42.

Około 22 kwietnia 1866 r. wrócili do Malińca Kwileccy. Obie zakonnice opuściły 
Maliniec i udały się do Ruszkowa, gdzie oczekiwały przybycia siostry Elżbiety. I to 
w zasadzie był koniec funkcjonowania. Bojanowski pisał jeszcze kilka dni później 
do Kwileckiego dziękując mu i jego żonie za wszystko dobro, którego doświadczyły 
siostry. Ubolewał, że dłużej ochronka istnieć nie mogła43. Mniej więcej w tym sa-
mym czasie Kwilecka pisała do Bojanowskiego, tłumacząc, że nie dało się inaczej 
zrobić, skoro ochronka w zasadzie sama się rozwiązała. Zapewniała jednakże, że 
jeśli Bóg pomoże to za kilka lat ma nadzieję na ponowne uruchomienie ochronki 
i liczy na przynajmniej dwie siostry służebniczki do prowadzenia placówki44.

Reasumując powyższe rozważania trzeba zwrócić uwagę na dwie kwestie. Jedna 
odnosi się jeszcze do roku 1863, kiedy to hrabia Kwilecki miał daleko idące pla-
ny związane z bytnością sióstr służebniczek w powiecie konińskim. Donosił o tym 
w liście do Bojanowskiego 25 stycznia. Pisał on wówczas, że popiera propozycję 
Potworowskiego, aby uruchomić ochronkę w Krągoli. Informował, że również Pa-
nowie Kożuchowski i Kłobuchowski noszą się z zamiarem utworzenia w swoich 
dobrach placówek sióstr służebniczek. Poza tym złożył już w radzie powiatowej 
pomysł założenia nowicjatu służebniczek w Licheniu i „myśli tej nie popuści”45.

Kwestia druga to fakt, że w majątku Kwileckich w Malińcu, zafunkcjonowała 
powtórnie na początku XX wieku. Jednakże objęły ją już nie służebniczki od Boja-
nowskiego, ale siostry służki z Mariówki46.

40 Dzienniki III, s. 667.
41 Ibidem, s. 670.
42 Ibidem, s. 671.
43 Ibidem, s. 673.
44 Ibidem, s. 677.
45 Ibidem, s. 279.
46 Więcej na ten temat vide: P. Gołdyn, Działalność społeczna i wychowawcza sióstr 
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OCHRONKA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK W MALIŃCU 
– MAJĄTKU HONORATY I WŁADYSŁAWA KWILECKICH
 
Słowa kluczowe: ziemianie, ochronki, Bojanowski, Maliniec, Kwileccy, służebniczki

Wiek XIX to okres wzmożonej działalności filantropijnej, w którą angażowało się zie-
miaństwo. Przykładem takiej działalności jest uruchomienie ochronki dla dzieci robotników 
folwarcznych w majątku Kwileckich w Malińcu koło Konina. W dziele tym Władysława 
i Honoratę Kwileckich wspierał Edmund Bojanowski. Ten ostatni był twórcą ochronek i za-
łożycielem zgromadzenia zakonnego sióstr służebniczek, które pełniły rolę ochroniarek. Zo-
stały one przysłane do majątku Kwileckich do Malińca i tam przez kilka lat opiekowały się 
dziećmi. W czasie powstania styczniowego opiekowały się także rannymi powstańcami. 

THE ORPHANAGE OF SERVANT SISTERS IN MALINIEC 
- THE HONORATA AND WŁADYSŁAW KWILECKI’S WEALTH.

Key words: landed aristocracy, orphanages, Bojanowski, Maliniec, Kwileccy, servant 
sisters

służek w północnych powiatach Wielkopolski Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku, 
„Polonia Maior Orientalis” 2014, T. II, s. 67-82. 
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The twentieth century is a period of heightened philanthropic activity in which the gentry 
became involved. Starting up the orphanage for children of farm workers in the Kwilecki’s 
wealth is an example of such activity in Maliniec by Konin. In this work Edmund Bojanows-
ki supported Władysław and Honorata Kwilecki. Edmund Bojanowski was the author of 
orphanages and the founder of the religious congregation of servant sisters who performed 
the role of protectors. They were sent to the Kwilecki’s wealth to Maliniec and there for a few 
years looked after children. During the January uprising they also looked after wounded 
rebels.



ANETA  A. DUDA
Akademia Pomorska w Słupsku

ZESZYTY 
KALISKIEGO TOWARZYSTWA 

PRZYJACIÓŁ NAUK NR 15 
ZIEMIAŃSTWO

KALISZ 2015
ISSN 1426-6547

„POJEDZIEMY NA ŁÓW, NA ŁÓW, TOWARZYSZU MÓJ…” 
ASPEKTY ZIEMIAŃSKIEJ KULTURY ŁOWIECKIEJ 
LAT 1850 – 1939 UTRWALONE W ARCHIWACH 
RODOWYCH I PAMIĘTNIKACH1

Łowiectwo na ziemiach polskich ma długą i bogatą tradycję, kultywowaną przez 
ziemian w wieku XIX, jak i pierwszym czterdziestoleciu wieku XX. W XIX w. po-
lowanie wciąż należało do podstawowych męskich przyjemności właściciela mająt-
ku ziemskiego, stanowiło rozrywkę szlachetną i nawiązującą do rycerskich korzeni 
szlacheckiego stanu. Była to forma zarówno towarzyskich kontaktów, zazwyczaj 
w obrębie swojej warstwy społecznej jak i odprężenia po żmudnych obowiązkach 
gospodarskich w postaci aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Niewątpliwą 
zaletą zwłaszcza dla panów był element rywalizacji, niekiedy niebezpieczeństwa 
i emocje z tym związane2.

Myśliwskie pasje gospodarza znajdowały swoje odbicie także w wystroju domu. 
Nawet w miejskich domach ziemiańskich do dobrego tonu należało urządzenie po-
koju pana domu w stylu myśliwskim. Zdobycze łowieckie wyeksponowane były 
często we wnętrzu biblioteki a w klasycznych dworkach wiejskich poroża i skóry 
wisiały często w paradnej sieni, dzielącej dom na dwie części3. Aranżowano w ten 
sposób wnętrze palarni, inaczej zwanej fumoirem, gdzie kolekcja fajek lub cygar 

1 Artykuł powstał w oparciu o szkic autorki Obraz łowiectwa polskiego w latach 1820 
- 1939 w świetle prasy i pamiętników, „Nowy Słupnik” Rocznik Doktorantów Wydziału Fi-
lologiczno – Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2014.

2 Ibidem, s. 115.
3 Oprócz skór zwierzęcych i wypchanych ptaków najważniejszymi trofeami myśliwski-

mi są rogi ze spreparowaną czaszką. Wyróżniamy rogi jelenia byka zwane wieńcem, łopaty 
daniela, parostki sarny, ślimy tryka muflona oraz oręż dzika czyli kły. Drugorzędnymi tro-
feami są grandle, inaczej haki czyli szczątkowe kły jelenia górnej szczęki, chrząstka św. 
Huberta, czyli zwapniona chrząstka znajdująca się w sercu jelenia, grzywa kozicy, chyb dzi-
ka - długie, sztywne włosy wyrastające na grzbiecie. Cennymi trofeami są także czaszki 
niedźwiedzia, borsuka, wilka, pojedyncze pióra ptaków. Vide: J. Salaj, J. Roszkopf, Trofea 
i wyroby myśliwskie, Warszawa 1970, s. 15-16; M. P. Krzemień, 1000 słów o łowiectwie, 
Warszawa 1986, s. 111-113.
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harmonizowała doskonale ze skórą niedźwiedzią lub wilczą rozesłaną przed komin-
kiem, porożami i wypchanymi ptakami wiszącymi na ścianach, jak również bronią 
użytkowaną na polowaniach4. Często także myśliwskie akcesoria zdobiły wnętrze 
gabinetu, czyli pokoju do pracy, przyjmowania interesantów jak i męskich gości. 
Książę Konstanty Radziwiłł z Towian, pasjonat nie opuszczający żadnego polo-
wania, mieszkał w „małej oficynie przy pałacu, wytapetowanej rogami, głowami 
dzików, wypchanymi ptakami itp. Na ścianie wisiała broń a na specjalnych pod-
stawkach stało kilkadziesiąt rodzajów broni, sztucerów, karabinków i innego rodza-
ju broni myśliwskiej”5. Podobnie wyglądał gabinet zapalonego myśliwego Stefana 
Grota-Roweckiego6.

Polowania ziemiańskie miały odpowiednią oprawę świadczącą o tym, jaką wagę 
do nich przywiązywano. W dokumentach gospodarczych Radziwiłłów nieborow-
skich z okresu II Rzeczypospolitej znajdujemy dokładne rejestry upolowanej zwie-
rzyny, z podaniem daty polowania. Analiza tego typu zestawień z kilku lat dawała 
obraz zwierzostanu w majętności. W przypadku zmniejszenia się pogłowia danego 
gatunku, właściciel dóbr mógł zastosować intensywniejszą hodowlę i ograniczenie 
odstrzału. Zapisy dotyczące osób biorących w łowach stanowiły pamiątkę i ślad po 
celnych (lub nie) myśliwych. 

Zachowały się również specjalnie drukowane na te okazję zaproszenia z rysun-
kami ptaków i napisem „Nieborów”, jako miejsca odbywającego się polowania. 
Niekiedy wewnątrz zaproszenia w postaci złożonego karnetu wydrukowane były 
w osobnych pozycjach numery miotów i rodzaj polowanej zwierzyny do samodziel-
nego wypełniania. Stąd dowiadujemy się, że w polowaniu nieborowskim zasadzano 
się na króliki, kuropatwy, bażanty i zające7. Zachowany drukowany karnet myśliw-
ski z łowów nieborowskich bez daty informuje o łącznym upolowaniu 32 bażantów,  
55 królików, 100 zajęcy i 45 kuropatw8.

4 E. Kowecka, W salonie i w domu. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów 
w XIX w., Warszawa 1984, s. 90-91.

5 Konstanty książę Radziwiłł z Towian (1873-1944/45), posiadacz ziemski, polityk. Bi-
blioteka Krasińskich (dalej: B. K.), sygn. akc. 13223, msp., J. Kossakowski, Notatki z lat 
dziecięcych, s. 25.

6 Stefan Paweł Rowecki (1895-1944), generał Wojska Polskiego, komendant główny 
Armii Krajowej. Przedwojenny gabinet myśliwski Grota – Roweckiego tak opisała córka: 
„Gabinet ojca był typowo męski. Stały tam ciemne, masywne meble a ściany pokryte były 
licznymi porożami jeleni, łosia i kozłów. Wisiały one na drewnianych tarczach. Na każdej 
widniała data i nazwa miejscowości, gdzie trofeum zostało zdobyte. Były tam liry cietrzewi 
[ogon - przyp. A. D.] i wypchany głuszec. Te myśliwskie trofea harmonizowały ze starą bro-
nią, starymi szablami, pałaszami i pistoletami. Ojciec z zapałem kolekcjonował poroża, był 
ich koneserem. Nieraz słyszałam, jak po powrocie z polowania mówił: nie strzeliłem kozła, 
bo takie parostki [poroże sarny - przyp. A. D.] już mam”. E. Szałapak, Tradycje i zwyczaje 
w kole łowieckim, Warszawa 1994, s. 74-75. 

7 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Archiwum Radziwiłłów z Nieboro-
wa (dalej: ARN) Akta gospodarcze nowsze, Polowanie 21-22 XI 1938 r., sygn. 975, b. p. 

8 Ibidem.
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Trofea trafiały do spiżarni i na stół gospodarzy, częściowo zabierali je uczestnicy 
łowów, lecz jeśli ilość zwierzyny była duża, sprzedawano ją wyspecjalizowanym 
w skupie zwierząt łownych firmom. W Warszawie funkcjonowali w tej branży „Piotr 
Kuryluk i Spółka” oraz „Bracia Pakulscy”. Firma ta wydawała swoim dostawcom 
specjalną instrukcję, w jaki sposób przygotować martwą zwierzynę do przewozu. 
I tak ptactwo należało patroszyć i wypychać jałowcem, bażanty i kuropatwy delikat-
nie owijać papierem a zające rozpinać na specjalnych ramach po 10 sztuk9. W roku 
1931 za zająca płacono 7,5 zł, za bażanta 6 zł a za kuropatwę 2,3 zł10. 

Arkana sztuki łowieckiej wykładane były w licznych pozycjach począwszy od 
XVI w.11 Stała się ona głównie domeną męską, choć amazonki brały udział zwłasz-
cza w widowiskowych polowaniach par force, czyli konnym polowaniu na lisa, wil-
ka i zająca. Inne rodzaje polowań wymagające więcej siły, zręczności, odwagi i wy-
trwałości w tropieniu zwierza, bardziej pasjonowały panów aczkolwiek zdarzały się 
oczywiście wyjątki12. Kobiety ulegały także urokom zwykłych wędrówek ze strzelbą 
i wiernym psem w poszukiwaniu np. ptactwa. Wnuczka i córka zapalonych my-
śliwych, Krystyna Radziwiłłówna przebywając w Anglii z sentymentem wspomina 
w liście do matki radości, jakich dostarczało jej polowanie na słonki13. 

Najważniejszą kwestią przed rozpoczęciem polowania pozostawało ustalenie ob-
9 AGAD, ARN Akta gospodarcze nowsze, Łowiectwo 1927 - 1932, sygn. 973, Bracia 

Pakulscy, Przepisy o sposobie przygotowania i sposobie wysyłki drobiu, zwierzyny i ptactwa 
dzikiego, b. p. 

10 Ibidem, Pismo Braci Pakulskich do Administracji Dóbr Nieborów z 21 XI 1931 r. 
w sprawie możliwości skupu dziczyzny, b. p.

11 Z najważniejszych polskich podręczników myśliwskich i powieści o tej tematyce mo-
żemy wymienić Jana Ostroroga Myślistwo z ogary, O psach gończych i myślistwie z niemi, 
Mikołaja Hussowskiego Pieśń o żubrze, Mateusza Cygańskiego Myślistwo ptasze, Tomasza 
Bielawskiego Myśliwiec, Wacława Potockiego Moralia. XIX wiek przyniósł niezrównane 
opisy polowania w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza, Ignacego Bobiatyńskiego Nauka ło-
wiectwa, Wiktora Kozłowskiego Pierwsze początki terminologii łowieckiej, Wincentego Pola 
Rok Myśliwca, Kazimierza Wodzickiego O sokolnictwie i ptakach myśliwskich, Wspomnie-
nia z życia łowieckiego, Konrada Machczyńskiego Mozaikę wilczą, W polu i kniei, Adolfa 
Dygasińskiego As. Zając. Gody życia, Wilk, psy i ludzie, Władysława Spausta Na tropach, 
Jana Sztolcmana Łowiectwo, Nad Nilem niebieskim, Ornitologia łowiecka, Józefa Weyssen-
hoffa Soból i panna, Puszcza i wiele innych. Vide: E. Szałapak, op. cit., s. 313.

12 Wiktor Kozłowski wymienia także w swych Pierwszych początkach terminologii ło-
wieckiej interesujące rodzaje polowań, np. polowanie na spotkanego, co oznacza „ubić wilka, 
spotkawszy się z nim na drodze” oraz polowanie na wychodnego. Oznacza ono zaczajenie 
się na zająca wychodzącego wiosną przy zasiewach na żer lub jesienią nad ranem, gdy wra-
ca z pola do lasu. Warto też nadmienić, że wg Kozłowskiego słowo „polowanie” używany 
w myślistwie oznacza… zmyślanie. Vide: W. Kozłowski, Pierwsze początki terminologii ło-
wieckiej. Wydanie nowe, poprawione i poszerzone. Opracował, rękopiśmiennymi dodatkami 
Autora i ilustracjami znaczeń uzupełnił oraz wstępem i komentarzem opatrzył W. Dynak, 
Wrocław 1996, s. 116-117. 

13 AGAD, ARN Korespondencja, sygn.108, p.1, List Krystyny Radziwiłł do matki, Anny 
z Lubomirskich Radziwiłłowej z 23 III 1931 r. 
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sady łowiska, czyli pogłowia zwierzyny, jej rodzaju, często też wieku14. Myśliwi 
dokonywali tego za pomocą obserwacji przemieszczających się osobników lub stad, 
po tropach czyli śladach. Rodzaje polowań można zróżnicować na indywidualne 
i zbiorowe. Indywidualnie polowano zasadzając się na czatach, czekając na zwierza 
przy przesmyku, czyli miejscu, gdzie zwykle przechodzi. Myśliwi polowali z psami 
„na wab” i „na tokach”15. Na wilki polowano także z fladrami, na zające w kotle, na 
zwierzynę różną chodzono z nagonką16.

Walerian Meysztowicz przytaczał opis innego typu polowania na wilki, odbywa-
jącego się zimą, polegającego na ich wabieniu kwikiem prosiaka, umieszczonego 
w saniach, za którymi ciągnął się dodatkowo pęk grochowin. Konie miały obwią-
zane chrapy, by nie czuły zapachu wilków oraz szyje ochronione grubą skórą, gdyż 
tam zwykły rzucać się wilki. Zwabioną watahę strzelali myśliwi z rozpędzonych 
sań. Sposób ten dostarczał wiele emocji, zwłaszcza, że łowy odbywały się nocą17. 

Maria Świacka, ziemianka z majątku Bielica w powiecie mohylewskim na Bia-
łorusi wspominała, że wilki stanowiły zagrożenie także latem, gdy zakładały sobie 
gniazda na niedostępnych moczarach i wyprawiały się na okoliczne łąki i pastwiska, 
by porywać owce, źrebięta czy „słabsze chłopskie koniki”. Omijały jednak siedziby 
ludzkie i bały się zapachu prochu. Kiedy autorka wyprawiała się z rodziną na nocleg 
w lesie, mąż zabierał ze sobą broń myśliwską i psa tropiciela18. 

Eligiusz Kumanowski w swoich szkicach wspomnieniowych z lat osiemdziesią-
tych XIX w. pisał, że w październiku rozpoczynały się wielkie polowania na Ki-
jowszczyźnie, które ze względu na bogaty zwierzostan miały swoiste cechy. Po-
lowano bardzo licznie, zjeżdżali się Podhorscy, Abramowiczowie, Kumanowscy, 
Tyszkiewiczowie. W łowach na wilki z sieciami brało udział kilkaset ludzi nagonki 
i kilkadziesiąt ogarów wypuszczonych do kniei19. 

14 Słownik encyklopedyczny: leśnictwa, drzewnictwa, ochrony środowiska, łowiectwa 
oraz dziedzin pokrewnych, red. Edward Więcko, Warszawa 1996, s. 301.

15 A. A. Duda, op. cit., s. 117.
16 Polowanie w kotle, kocioł – sposób polowania na zające, polegający na otoczeniu 

terenu przez myśliwych i nagankę na przemian i dążeniu do środka zataczanego okręgu, 
jednocześnie strzelając do płoszonych zajęcy. Po dojściu na odległość ok. 200 m. od centrum 
myśliwi zatrzymują się, nagonka w dalszym ciągu płoszy zające a myśliwi strzelają tylko 
do tyłu. Czaty – polowanie polegające na czekaniu myśliwego na ambonie lub w czatowni 
przy przynęcie na lisy lub wilki. Polowanie „na wab” – wabienie zwierzyny specjalnymi 
świstawkami, imitującymi odgłosy godowe zwierząt. Polowanie „na toki” – podczas godów 
głuszca i cietrzewia, kiedy ptaki zajęte pieśnią godową mają zmniejszoną możliwość zacho-
wań obronnych. Vide: M. P. Krzemień, op. cit., s. 32, 71, 154, 174.

17 W. Meysztowicz, Poszło z dymem. Gawędy o czasach i ludziach, Warszawa 1989,  
s. 49. W ten sposób polowało ziemiaństwo. Chłopi tępili wilki, plagę rozległych, dzikich 
obszarów podrzucając końskie ścierwo za wysokim płotem „częstokołem” i zasadzając się 
ze strzelbą na zwabione wilki. Vide: ibidem, s. 49.

18 B. K. mf. 112451, msp., Maria Świacka z Donimirskich, Pamiętnik. Fragment, s. 21.
19 B. K., sygn. akc. 13035, msp., E. Kumanowski, Wspomnienia z polowań na Kresach 1870-1914, s. 29.
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Autor przywołał także w swoich memuarach zasadę ustępowania strzelania 
zwierzyny starszym myśliwym, nawet jeśli „szła” prosto na stanowisko myśliwego 
młodszego. Przydarzyła mu się jednak sytuacja na polowaniu z fladrami, w której 
to jego strzał zabił wilka, pędzącego prosto na stanowisko jego i doświadczonych 
strzelców. Strzały ich obu jedynie raniły zwierzę i dopiero autor, będący młodszy 
stażem łowieckim, ostatecznie „położył” wilka20. 

Janina Lasocka w autobiograficznych zapiskach zaznaczała, że mnogość zwierzy-
ny takiej jak zające oznaczała także sporą ilość drapieżników – lisów, wilków, przed 
którymi należało bronić nie tylko zwierzynę leśną, ale i osady ludzkie, zwłaszcza 
podczas zim. Polowania na zające i lisy odbywały się niekiedy „ławą”, co oznaczało 
rzadko rozstawionych myśliwych, którzy szli naprzód szerokim pasmem, strzela-
jąc nieustannie. „Ława” stanowiła pewne wyzwanie zwłaszcza, gdy odbywała się 
na niesprzyjającym terenie. Ziemianka opowiadała o polowaniu w olszynie, terenie 
podmokłym, gdzie posuwanie naprzód w bagnistym gruncie wymagało uwagi i wy-
trwałości. Wspominała z satysfakcją: „tu zabiłam pierwszego w życiu lisa i póki 
życia, nie zapomnę wzruszenia, jakie mnie wtedy dławiło”21.

Myśliwym wiele satysfakcji dawały wyprawy na ptaki. W okolicach Adampola 
i Starej Sieniawy Kumanowski opisywał łowy na bardzo duże ilości kaczek, które 
strzelano w przelotach a także polowania na przepiórki i kuropatwy z siecią, o któ-
rych mówiła także dziedziczka Peczary nad Bohem22. Według Zofii Potockiej połu-
dniowo - wschodnie Kresy obfitowały w wiele gatunków ptaków łownych, ponie-
waż dzięki stosowaniu trójpolówki ziemia „odpoczywająca” w danym roku stawała 
się siedliskiem nieprzeliczonych stad m. in. dropi i przepiórek. Polowano na nie na 
dwa różne sposoby: na dropie konno, natomiast na przepiórki „z siatkami, którymi 
nakrywano stadka tych ptaków wystawionych przez wyżły, zgarniając je żywe po 
kilkanaście sztuk naraz”23. 

Ciekawym sposobem polowania z wabiem było także wykorzystanie tzw. kreku-
chy, czyli kaczki specjalnie hodowanej przez myśliwego, by wypuszczona na wodę 
z linką przywiązaną do nogi i obciążoną na drugim końcu kamieniem, głośnym kwa-
kaniem zwabiała kaczory24. O polowaniach na kaczki, na które sezon rozpoczynał 
się w dzień św. Piotra i Pawła, czyli 29 czerwca, opowiadał w swoich pamiętnikach 
Wacław Lednicki. W dzień ten tradycyjnie odbywało się wielkie polowanie na jezio-
rze, po którym pływali myśliwi. Ptaki były płoszone przez poruszającą się również 

20 Ibidem, s.15.
21 B. K., mf.112452, msp., Janina Lasocka, Gawędy i wspomnienia, cz.2: Wsi spokojna, 

wsi wesoła, s. 12. 
22 E. Kumanowski, op. cit., s. 11.
23 Z. B. Potocka, Moje własne wspomnienia, [w:] J. Z. z Potockich Potocka, Z. B. Potoc-

ka, Dziennik 1914-1919. Peczara. Moje własne wspomnienia, Łomianki 2014, s. 289.
24 I. Domańska-Kubiak, Zakątek pamięci. Życie w XIX - wiecznych dworkach kresowych, 

Warszawa 2004, s. 131.
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na łódkach nagonkę. Autor miał jednak ogromne opory do pozbawiania życia tak 
sympatycznych stworzeń25.

Niekiedy w pamięci myśliwych zakonotowały się obrazy nietypowych zachowań 
zwierząt, którym przypisywali cechy ludzkie. Eligiusz Kumanowski przytacza opis 
polowania z lat dziewięćdziesiątych XIX w. na Kijowszczyźnie, podczas którego 
dorodny lis pokazywał się i znikał: 

zdecydował się zakpić z myśliwych. Wyszedł w całej krasie, stanął z głową podniesioną 
i czekał. [...] W końcu zbliżamy się na 35 kroków a lis stoi i jakby kpiąc, przygląda się. Wy-
puszczam charty. I w tej chwili lis daje nura do swej nory. Okazało się, że rudka cały czas 
bawiła się koło swojej nory, której wejście tak było ukryte, że go nie można było dostrzec26.

Nieodłącznym towarzyszem wypraw myśliwskich był pies, toteż pamiętniki ob-
fitują w szczegółowe opisy psów tropicieli i ich roli w polowaniach. Izabella Ra-
dziwiłłowa, córka ordynata dawidgródzkiego wspominała, że dwór posiadał dużą 
psiarnię chartów, ale przede wszystkim rozwijano hodowlę rodowodowych spanie-
li, cenionych bardzo w Polsce27. Czetwertyńscy z Suchowoli na Podlasiu hodowali 
foksteriery a Izabela Czarnecka w Bugaju – Koźmińcu w Wielkopolsce pointery28. 

Stefan Badeni w swych wspomnieniach myśliwskich pt. Szczęśliwe dni przy-
wołał w pamięci wyjątkowo zdolne do „wystawiania” zwierzyny psy, wspaniałych 
towarzyszy polowań. Opisał także tragiczny przypadek rozszarpania psa przez ran-
nego, szarżującego odyńca29. Barwne obrazy zachowania psów wiejskich, przygoto-
wywanych do polowań przez chłopskich „łowczych” przy dworkach litewskich daje 
Wańkowicz w Szczenięcych latach30.

Do polowań używano psów służących do tropienia, wystawiania i aportowania 
różnorakiej zwierzyny. Układano tu wyżły, ogary, jamniki, spaniele, foksteriery, 
setery szkockie i inne31. Wykorzystywano do polowań głównie psy legawe, czyli 

25 W. Lednicki, Pamiętniki, t. 1, Londyn 1963, s. 597.
26 E. Kumanowski, op. cit., s. 20.
27 Relacja Izabeli Radziwiłłowej, [w:] M. Miller, Arystokracja, Warszawa 1993,  

s. 53; W podręczniku łowieckim Bobiatyńskiego znajdują się dokładne wskazówki, jak ma 
wyglądać prawidłowa psiarnia, co wskazuje na wagę, jaką ziemiańscy myśliwi przykładali 
do tego zagadnienia i na ilość psów trzymaną do polowań. Psiarnię stanowił osobny budynek 
na folwarku z ogrodzonym wybiegiem, wewnątrz kamienny z odpływem na ścieki. Psy le-
żały na drewnianych podwyższeniach wyściełanych słomą, niekiedy w środku znajdował się 
piec. Vide: M. Łozińska, op. cit., s. 315. 

28 Łozińska M., W ziemiańskim dworze. Codzienność, obyczaje, święta, zabawy, Warsza-
wa 2011, s. 317.

29 Stanisław hr. Badeni (1885-1961), ziemianin, historyk, pisarz. S. Badeni, Szczęśliwe 
dni, [w:] J. Radomski, Szczęśliwe dni i inne wspomnienia myśliwskie Janusza Jędrzejewskie-
go, Michała Kryspina Pawlikowskiego, Stefana Badeniego, Warszawa 2011, s. 55.

30 M. Wańkowicz, Szczenięce lata, Kraków 1987, s. 112-113.
31 Szczegółowe informacje na temat ras i sposobu układania psów myśliwskich przyta-
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wyżły, pointery angielskie albo gryfony. Ogary dobierane były do sfory nie tylko 
w zależności od charakteru, wytrwałości, skuteczności, ale i głosu, który musiał 
współbrzmieć dobrze z innymi psami. Wytrawni myśliwi jadąc na polowanie z oga-
rami zabierali cała sforę (kilkanaście psów) i potrafili przyjechać nawet z dalekich 
stron, jeśli zapowiadało się pasjonujące polowanie32. 

Przekazywano dla potomności nie tylko chlubne myśliwskie dokonania, ale i te 
niefortunne. Niekiedy zdarzały się postrzelenia przypadkowych myśliwych lub na-
gonki a także ataki rannego zwierza na myśliwych33. Postrzelenie uczestnika polo-
wania przez myśliwego przytacza w swych memuarach z końca XIX w. Tadeusz Bo-
browski (1829-1893), ziemianin z guberni kijowskiej, właściciel dóbr Nowofastów34. 

Wyjątkowym pięknem opisów przyrody charakteryzowały się wspomnienia my-
śliwskie Michała Kryspina Pawlikowskiego. Pojawiające się w nich rozbudowane 
obrazy kresowych puszcz, widziane oczami doświadczonego myśliwego, wyrażają 
całą istotę tej pasji, stanowią także szczególne studium zachowań zwierząt i psycho-
logii tropiącego je człowieka35. Podobnie żywe i emocjonalne obrazy kreślił w swych 
opowieściach myśliwskich Janusz Jędrzejewicz, opisując polowania odbywane na 
Polesiu w kółku myśliwych, funkcjonującym na zasadzie dzierżawienia terenu kniei 
wyłącznie do celów myśliwskich. W łowach uczestniczył także wojewoda wołyński 
Henryk Józewski, prezes banku rolnego Maurycy Jaroszyński, były minister Bogu-
sław Miedziński i miejscowi leśniczy36.

Wśród myśliwych żywe były przesądy, czego ślady odnajdujemy w pamiętni-
kach i literaturze łowieckiej. Klasyka literatury tego gatunku, Soból i panna Józefa 
Weyssenhoffa, przytacza kilka z nich. Narrator tłumaczy, że „myśliwy zabobonny 
jest gracz” i obawia się np. pewnych liczb. Bohater cieszy się, że na polowaniu nie 
dostał stanowiska nr 7 lub 13, bo byłoby to „złym prognostykiem”37. Wspomniane 
jest tam także przekonanie, iż myśliwy idący na łowy nie powinien myć się zbyt do-
kładnie i perfumować, gdyż przyniesie mu to pecha38. Zapewne można wytłumaczyć 
to zjawisko w ten sposób, że roztaczanie nienaturalnych woni przez myśliwego jest 

cza S. Godlewski, op. cit., s. 405-435; A. Kryński, op. cit., s. 208-211; E. Szałapak, op. cit.,  
s. 292-305.

32 E. Kumanowski, op. cit., s. 14.
33 Napad niedźwiedzicy, „Łowiec” 1 XII 1935, nr 14.
34 T. Bobrowski, Pamiętniki mojego życia, t.1 O sprawach i ludziach mojego życia, War-

szawa 1979, s. 231.
35 M. K. Pawlikowski, Jak okręt na morzu, [w:] J. Radomski, op. cit., s. 211-216. Michał 

Kryspin Pawlikowski (1893-1972), prozaik, krytyk literacki.
36 J. Jędrzejewicz, Moje wspomnienia, [w:] J. Radomski, op. cit., s. 182-185. J. Jędrze-

jewicz (1885-1951), minister, premier RP, pedagog, pułkownik Wojska Polskiego. Henryk 
Józewski (1892-1981), polityk, malarz, pisarz, wojewoda wołyński. Bogusław Miedziński 
(1891-1938), poseł i senator RP, minister poczt i telegrafów; Maurycy Jaroszyński (1890-
1974), prawnik , podsekretarz stanu MSW, poseł.

37 J. Weyssenhoff, Soból i panna, Kraków 1973, s. 75.
38 Ibidem, s. 5.
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wyczuwalne przez zwierzynę i traktowane jak ostrzeżenie o zagrożeniu39. 
Skarbiec przekazów sprzed wieków stanowiły zwłaszcza Kresy, gdzie m. in. za-

mawiano strzelby, nabijano je padalcem i strzelano do dębu, by otrzymać celność 
broni. Wystrzegano się spotkania przed polowaniem kobiety z pustym wiadrem lub 
zakonnicy, natomiast chętnie dotykano kobiecego kolana na szczęście. Noszono 
specjalną biżuterię i amulety chroniące od pecha i nieszczęścia na polowaniu, zama-
wiano miejsca przychodzącej zwierzyny i wiele innych40.

Szczenięce lata, nostalgiczna opowieść Melchiora Wańkowicza o latach dzieciń-
stwa i młodości spędzonych w majątkach Wańkowiczów na Litwie, mieści także 
wspomnienia o polowaniach. Jednym z nich jest opis polowania w rewirze zwa-
nym Lelum-Polelum, gdzie zasadzano się na dużego zwierza - niedźwiedzia, rysia, 
drobnej zwierzyny nie strzelano. Tymczasem na linię strzału bez obaw wychodziły 
właśnie owe zwierzęta małe - zające, lisy, wylatywały jarząbki. Zabobonni nemrodzi 
tłumaczyli to zjawisko jakąś ponadzmysłową wiedzą, instynktem mówiącym stwo-
rzeniu, że w danym momencie jest bezpieczne, ponieważ myśli łowców skierowa-
ne są w innym kierunku41. Wańkowicz przytacza także przesąd białoruskiej służby 
leśnej zabraniający zabijania niedźwiedzia, ponieważ sprowadza to nieszczęście42. 
Zwierzę to jako umiejące chodzić na dwóch łapach i dające się wytresować a więc 
posiadające pewną inteligencję, traktowano jako zbliżone do człowieka, stąd lęk 
przed jego zabiciem43. 

Jednymi z najbardziej uroczystych zwyczajów, celebrowanych przez myśliwych, 
przeżywanych zwłaszcza głęboko przez głównego bohatera, był chrzest łowiecki. 
W wyniku inicjacji „fryc” czyli niedoświadczony łowiec stawał się pełnoprawnym 
myśliwym, zobowiązującym się do szanowania kniei i jej mieszkańców44. Swoje 
przejście do grona doświadczonych łowców opisywał Wańkowicz w cytowanych 
wspomnieniach: 

[folwarczny łowczy, Michiej] bierze wielkie puszyste ciało starego szaraka – kombina-
tora, podgina za słuchy łeb, by szyja bardziej krwawiła i broczącą zajęczą juchą jedzie mi 
dokumentnie po całej twarzy. Nie protestuję – duma rozsadza mi piersi. Wszak to pierwsza 
zwierzyna i pierwszy chrzest myśliwski. Są dwa pasowania myśliwskie przyjęte na Białorusi 
od prawieków. Pierwsze – krwią prostej zwierzyny, która zaczyna się na kuropatwie i zającu. 
Druga – przy pierwszym wilku, który otwiera serie grubego zwierza. Ale wtedy zanurzyć 
trzeba twarz w wilcze jelita, które odznaczają się strasznym fetorem45. 

39 A. A. Duda, op. cit., s. 126.
40 A. Kryński, op. cit., s. 69-74.
41 M. Wańkowicz, op. cit., s. 133.
42 Ibidem, s. 133.
43 A. A. Duda, op. cit., 126-127. Szerzej na ten temat: Łowiectwo, op. cit., s. 63. 
44 A. Kryński, op. cit., s. 75; Łowiectwo, op. cit., s. 61.
45 M. Wańkowicz, op. cit., s. 115.
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Upolowanie pierwszego wilka czyli „zwierzyny grubej” i inicjacja na doświad-
czonego myśliwego stanowiły powód do prawdziwej dumy46. Ferdynand Radziwiłł 
w liście do syna, wtedy 25 - letniego Janusza, gratuluje mu zabicia wilczycy na po-
lowaniu w Ołyce, wspominając przy okazji swoją upolowaną wederę47. Inne okazy 
ustrzelonej dużej zwierzyny także były wielką radością. Kolega Karola Radziwiłła, 
Zygmunt, w liście chwali się upolowanym jeleniem, dziesiątakiem, „który jest tak 
kapitalny i silny, że mógłby to być dwunastak albo i czternastak”48. 

Ciekawym przykładem zwyczajów myśliwskich były tradycyjne polowania wi-
gilijne, na które wychodzono wcześnie rano. Łowy w tym szczególnym dniu zapew-
nić miały szczęście w nadchodzącym roku i darzyć myśliwym zwierzyną. Myśliwi 
nie odmawiając sobie alkoholu na zakończenie, przestrzegali jednak postu49. 

Inne wyjątkowe polowanie odbywało się w dzień św. Huberta, czyli 3 listopada 
zwane Hubertusem lub Hubertowinami, podczas których uroczyście otwierano sezon 
myśliwski najczęściej polowaniem za lisem par force50. Organizowano też zawody 
jeździeckie, popisy sygnalistów, wystawy i konkursy kynologiczne oraz sokolnicze, 
zawody strzeleckie, wieczory pieśni łowieckiej. W tym uroczystym dniu, będącym 
oficjalnym świętem wszystkich myśliwych, nagradzano zasłużonych działaczy kół 
i wyróżniających się w inny sposób myśliwych51. 

Podczas polowania myśliwi porozumiewali się za pomocą sygnałów granych 

46 Zwyczaje inicjacyjne przetrwały we współczesnym myślistwie w zmodyfikowanej 
nieco postaci. Chrzest łowiecki to określenie wejścia do kręgu nemrodów, jak żartobliwie 
nazywają siebie myśliwi, po upolowaniu pierwszej zwierzyny drobnej. Natomiast gdy my-
śliwy może poszczycić się zwierzęciem większym, dostępuje pasowania na rycerza św. Hu-
berta, co wprowadza go do grona starszych myśliwych, ale i zobowiązuje. Łączy się ono ze 
złożeniem ślubowania przestrzegania łowieckiego prawa i obyczajów i staje się świętem 
także dla myśliwych, będących tego świadkami. Marek P. Krzemień, myśliwy i pisarz, przy-
tacza przebieg ceremonii: „Pasowany klęka na lewe kolano po grzbietowej stronie ubite-
go zwierza, lewa ręką trzyma broń a prawą opiera na zdobyczy. Wszyscy obecni myśliwi 
zdejmują nakrycia głowy a trębacz gra sygnał >>pasowanie<<. Następnie łowczy lub naj-
starszy stażem myśliwy przypomina młodemu adeptowi sztuki łowieckiej o obowiązkach 
prawego myśliwego, po czym umaczanym w farbie kordelasem znaczy krzyż na jego czole. 
Obyczaj każe, by farby [czyli krwi zwierzęcia – A.A.D] nie ścierać do końca polowania”.  
M. P. Krzemień, op. cit., s. 37; Łowiectwo, op. cit., s. 61. 

47 AGAD, ARN Korespondencja, sygn. 17, List Ferdynanda Radziwiłła do Janusza Ra-
dziwiłła z 14 II 1905 r.

48 Archiwum Państwowe w Kielcach, Archiwum Radziwiłłów z Nagłowic, Korespon-
dencja Karola Radziwiłła, sygn. 64, List Zbigniewa (podpis nieczytelny) do Karola Radzi-
wiłła z 23 XI 1897 r., s. 10-12. Dziesiątak –kozioł jelenia z porożem składającym się z dzie-
sięciu odnóg. 

49 M. Łozińska, op. cit., s. 27; Stanisław Godlewski wspomina także przy okazji łowów 
wigilijnych o zwyczaju karmienia zwierzyny w paśnikach. Vide: S. Godlewski, op. cit., s. 81; 
E. Szałapak, op. cit., s. 201-206.

50 M. Łozińska, op. cit., s. 318-319.
51 E. Szałapak, op. cit., s. 200.
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na trąbce myśliwskiej lub rogu52. Jest to sposób znany od czasów średniowiecza, 
praktyczny ze względu daleko niosący dźwięk, którego melodia zrozumiała jest dla 
wtajemniczonych53. W każdym większym polowaniu wykorzystywano ów sposób. 
Opisy uroku rozlegających się sygnałów myśliwskich opisywane są w większości 
opowiadań i wspomnień54.

Zwyczajem przestrzeganym niezwykle skrupulatnie było uroczyste zakończenie 
polowania, zwane pokotem. Polegało ono na rozłożeniu upolowanej zwierzyny na 
polanie według ustalonego porządku, ogłoszeniu przez gajowego wyników łowów 
i „otrąbieniu pokotu” czyli odegraniu na rogu myśliwskim odpowiedniej melodii. 
Podczas pokotu myśliwi stali z odkrytymi głowami na znak szacunku dla zwierzyny 
i puszczy, która udzieliła im swych darów. Myśliwi wystrzegali się przekraczania 
zwierzyny „nieotrąbionej”55. Pełny opis pokotu znajdujemy u Weyssenhoffa w cyto-
wanym już Sobolu i pannie, w którym dokładnie opowiada o samym zakończeniu, 
gdzie najpierw rozlega się sygnał „pochodnego” (rozpoczęcia pokotu), następnie 
poszczególne melodie oznajmiające upolowane gatunki zwierząt. Na koniec trąbio-
no sygnał „króla polowania”, jeśli któryś z myśliwych na to zasłużył56. Myśliwy ho-
norowany był tzw. złomem, czyli ułamaną (nie odciętą nożem) gałązką świerczyny. 
Tradycja złomu zachowała się w odznaczeniach myśliwskich o takiej nazwie57. 

52 Nie należy sądzić, że jest to jeden instrument. Istnieje główny podział na instrumenty 
metalowe i sporządzone z naturalnych surowców, co oczywiście wpływa na rodzaj wydawa-
nego dźwięku. Do rogów z surowców naturalnych należą: róg bawoli, róg z kości słoniowej 
(olifant), rogi drewniane – z drewna brzozowego, jałowcowego, zwane borówką, kniejów-
ką, chrustówką. Wśród małych rogów metalowych wyróżniamy: pszczyński czyli róg Pless, 
zwany tez fanfarą, sygnałówką i hejnałówką, mini róg – róg prof. Clewinga, róg półksiężyco-
wy oraz wentylowy róg myśliwski. Trębacze (inne nazwy: sygnaliści lub kniejówkarze) uży-
wają do polowań także dużych rogów myśliwskich. Możemy tu wymienić róg par force in 
B, róg par force in B wentylowy, róg par force in Es. Róg podwójny, róg francuski, róg leśny 
in B, róg leśny in B wentylowy. Vide: M. Strawa, O słownictwie sygnalistyki myśliwskiej, 
[w:] Spotkania z kulturą łowiecką. Materiały z sympozjum Poznań 2001, red. W. Dynak,  
Z. Jóźwiak, Warszawa 2002, s. 9-10. 

53 Sygnały myśliwskie można podzielić na porozumiewawcze i okolicznościowe. 
Okolicznościowe to np. „początek polowania”, „pokot”,” pobudka” i otrąbienie śmier-
ci różnych gatunków zwierząt oraz „Darz Bór”. Natomiast porozumiewawcze ułatwiają 
przebieg polowania, np. linia myśliwych gotowa, naganka szybciej, zamknąć skrzydła, nie 
strzelać, wyładuj broń itp. Vide: M. P. Krzemień, op. cit., s.140-148; M. Strawa, op. cit.,  
s. 13.

54 A. A. Duda, op. cit., s. 127.
55 Pokot, inaczej zwany rozkładem obecnie wygląda w sposób następujący: w każdym 

rogu polany zapalane są ogniska, od lewej przy początku rozłożonej zwierzyny stoją w rzę-
dzie myśliwi i prowadzący polowanie. Po stronie przeciwnej znajduje się trębacz i nagon-
ka. Zwierzynę rozkłada się według hierarchii: „sierść” – łosie, daniele, jelenie, sarny, dziki; 
„kita” – wilki, rysie, lisy; „turzyca” – zające; pióro – ptactwo wodne, słonki, bażanty. Vide: 
M. P. Krzemień, op. cit., s. 112-113; Łowiectwo, op. cit., s. 61.

56 J. Weyssenhoff, op. cit., s. 99. 
57 A. A. Duda, op. cit., s. 127.
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Ukoronowaniem łowów po pokocie była uczta, na której oprócz pokrzepiającego 
posiłku królowały relacje emocjonujących chwil i wspomnienia polowań wcześniej-
szych. Były one tym bardziej ciekawe, jeśli przewodził im zapalony gawędziarz, 
a zwłaszcza na Kresach ich nie brakowało. O roli takiej właśnie malowniczej postaci 
wspomina Ignacy Chodźko:

bez niego polowania nie miały zapału, obławy porządku, a najbardziej nie było owej 
hucznej myśliwskiej wesołości, którą on tysiącem kłamstw pocieszniejszych jednych nad 
drugie, umiał zawsze ożywić i utrzymać, a która jak wiadomo, jest najpowabniejszą zachętą 
i nagrodą myśliwskich trudów58.

Niezwykle zapalonym myśliwym był Zygmunt Radziwiłł, właściciel Nieborowa 
w połowie XIX w. Oprócz łowów we własnych dobrach, płacił kasie powiatu za 
możliwość zapuszczania się w Lasy Bolimowskie59. Nie była to opłata zbyt wielka 
– rocznie 3 ruble 60 kopiejek, natomiast przyjemność niewątpliwa, co Radziwiłł 
utrwalał w 1892 r. w felietonach Mes chasseurs Pologne dla francuskiego czasopi-
sma La chase illustree. Journal des chasseurs et la vie e la campagne. Artykuły dru-
kowane na pierwszych stronach, ciekawie ilustrowane, zawierały obszerne sprawoz-
dania z „polskich polowań” na wilki, lisy, czy rysie. Oprawione felietony w postaci 
tomu ofiarował swojemu stryjecznemu bratankowi, Ferdynandowi Radziwiłłowi, 
podzielającemu jego pasję60.

W Antoninie, siedzibie ordynacji przygodzickiej berlińskiej linii Radziwiłłów 
polowano głównie na jelenie. Ferdynand Radziwiłł z żoną Pelagią61, dziećmi i służbą 
zjeżdżali specjalnie w tym celu z Ołyki, drugiej posiadanej przez siebie ordynacji, na 
jesienne rykowisko jeleni. Antoni Henryk, namiestnik Wielkiego Księstwa Poznań-
skiego, dla wygody rodziny w latach 1822-1824 wybudował tam według projektu 
Fryderyka Schinkla, oktogonalny drewniany pałacyk, nawiązujący do budownictwa 
szwajcarskiego62. Budowla z drewna świerkowego, zachowana do dzisiaj, posiada-
ła trzy piętra i jedną salę główną z kolumną z kominkiem w centralnym miejscu. 
Kolumna ta ozdobiona została głowami gipsowymi jeleni z prawdziwym porożem 

58 I. Chodźko, Obrazy litewskie, t. 1, Wilno 1840, s. 143-144.
59 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu, Księga hipoteczna, Doku-

ment osady nr 70 w Nieborowie 1869 – 1930, sygn. 299, s. 42. Wniosek hipoteczny z 30 XII 
1893 r.

60 Muzeum w Nieborowie i Arkadii (dalej: MNA), zbiory biblioteczne, sygn. R. 18,  
P. S. Radziwill, Mes chasses en Pologne. Exemplaire pour le Prince Ferdinand Radziwiłł,  
s. 306-322. 

61 Ferdynand Fryderyk Wilhelm (1834-1926) ordynat ołycki i przygodzicki, członek 
dziedziczny Izby Panów, prezes Koła Polskiego w pruskim parlamencie. Żona Pelagia z Sa-
piehów (1844-1929).

62 Fryderyk Schinkel (1781-1841), architekt. Według jego projektów bywający w Anto-
ninie Tytus Działyński odbudował Kórnik. Vide: R. Kąsinowska, Zamek w Kórniku, Kórnik 
1998, s. 48.
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a dookoła niej na poszczególnych piętrach biegły galerie korytarzowe a całość wy-
łożona była politurowanym drewnem olchowym, dającym intensywny zapach63. 
Córka Ferdynanda Radziwiłła, Maria Małgorzata z Radziwiłłów Potocka64 w swym 
pamiętniku z okresu końca XIX w. i początku XX pisała: 

Polowanie odgrywało wielką rolę w rodzinie. Wkrótce po ślubie matka moja nauczyła się 
jeździć na podjazdy z mężem. Ciocia Felicja65 też świetnie strzelała. W jesieni po udanym 
podjeździe odbywało się to, co ksiądz Śmigielski śmiejąc się, nazywał długie nabożeństwo 
przy jeleniu leżącym na bocznym trawniku koło zamku myśliwskiego. Oglądało się rogi, 
ważyło się zwierza po wypatroszeniu a gdy był wyjątkowo piękny, mój ojciec szkicował go 
akwarelami. […] a co było opowiadań, szczegółów i śmiechu, i szyderstw wieczorem po 
podjeździe, to tylko prawdziwy myśliwy może sobie wystawić66. 

W nieborowskim zbiorze sztambuchów znajdują się m. in. obok akwareli przed-
stawiającej myśliwski pałacyk w Antoninie wizerunki leżących jeleni ze wspaniałym 
porożem i wiszących w pęku kuropatw67. Szkicem wilka wyłaniającego się z lasu 
upamiętniony był także przez niego fakt zabicia „drugiego w życiu wilka i kilku 
jarząbków”. Krótka notka obok informuje, że polowanie było udane, zabito łącznie 
siedem wilków68.

Polowania te odbywały się w międzynarodowym towarzystwie arystokracji i ge-
neralicji niemieckiej i angielskiej. Potocka podała tu także interesujące szczegóły 
dotyczące specjalnych pojazdów, jakimi wyruszano na łowy – ośmioresorowych 
linijek, czyli odkrytych powozów obitych zielonym suknem, posiadających z tyłu 
specjalne miejsca dla leśniczego i ubitej zwierzyny69.

Małgorzata Potocka przytoczyła ciekawy opis polowania w Anglii, w Birming-
ham, w którym uczestniczyła wraz z zaproszonymi rodzicami. Łowy na grousy, czyli 
szkockie kuropatwy odbywały się na wrzosowiskach: „Wśród nieużytków, głazów 
i kamieni pasły się prawie na dziko owce pstro znaczone przez swoich właścicieli. 
Na tych wzgórzach ustawiony był dla każdego myśliwego rodzaj parawanu z ka-
mieni, gdzie się chował wraz ze swoim strzelcem, który mu drugą, czasami trzecia 
strzelbę nabijał. Grousy pędzone lecą ukośnie i bardzo szybko, przypominając lot 
nietoperza, przez co strzał do nich jest trudny”70.

63 M. Radziwiłł, One in the Radziwills, London 1971, s. 6, 20; M. M. Potocka, Z moich 
wspomnień (Pamiętnik), Łomianki 2010, s. 24.

64 Maria Małgorzata z Radziwiłłów (1875-1962), żona Franciszka Potockiego z dóbr Pe-
czara na Wołyniu.

65 Felicja Maria Elżbieta z Radziwiłłów(1849-1930), żona Karola Clary et Aldringen, 
siostra Ferdynanda Radziwiłła.

66 M. M. Potocka, op. cit., s. 74.
67 MNA, Alb. nr 18, alb. nr 20 Ferdynanda Radziwiłła. 
68 MNA, Alb. nr 46 Ferdynanda Radziwiłła. 
69 A. A. Duda, op. cit., s. 131.
70 Ibidem, s. 76.
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Pamiętnikarka wspominała także eleganckie, na wzór angielski polowania w An-
toninach na Wołyniu, majątku Potockich: 

Były to zagraniczne wielkie szyki sportowe i nawet rzadko za granicą spotykane prze-
pych i elegancja. […] Konne polowania na pysznych angloarabach z beaglami [psy gończe], 
w obowiązkowych czerwonych frakach. Trąbki myśliwskie, dojeżdżacze francuscy, wykwint 
we wszystkim71. 

W polowaniach tych brała udział arystokratyczna młodzież wołyńska, autorka 
podawała tu m.in. nazwiska Lubomirskich i Sobańskich. 

Imponujące rozmachem i elitą europejskiej arystokracji łowy organizowali Po-
toccy, Betka i Roman w galicyjskim Łańcucie. Gościli oni utytułowanych przedsta-
wicieli rodów z Niemiec, Austro - Węgier, Anglii, spotykając się z nimi następnie 
na polowaniach żubrów w Pszczynie i Książu Hochbergów. Do Książa, podobnie 
jak do Nieświeża, często jeździł cesarz Wilhelm II w łowieckich celach. W zamku 
pszczyńskim zachował się portret cesarza w stroju myśliwskim pędzla Maxa Kone-
ra, namalowany z okazji jednej z myśliwskich wypraw72. 

Słynne polowania pod koniec XIX w. i w okresie II Rzeczypospolitej odbywały 
się w Mankiewiczach, należących do Radziwiłłów. Ostatni ordynat dawidgródecki, 
właściciel Mankiewicz, organizował największe polowania w Polsce, jeśli nie w Eu-
ropie73. Ordynacja posiadała łowiska łosi, rzadkich już bardzo, dzików, rysi, wilków, 
cietrzewi, głuszców, żyjących na 120 tys. ha, głównie mokradeł i lasów. Na jej te-
renie stały domki myśliwskie we wsiach Łopaten, Hołowy, Prostyn. Należy jeszcze 
dodać, iż odznaczający się od najmłodszych lat szczególną pasją łowiecką Karol 
Radziwiłł bardzo dbał o zwierzostan na terenie ordynacji. Córka ordynata, Izabella 
Radziwiłł wspominała, że

podczas trzech, czterech dni polowania padało sto dzików. W czasie wielkich sadów ka-
czek, przed ich jesiennym odlotem, w ciągu trzech dni zestrzeliwano ponad siedemset sztuk. 
Zwierzyna z polowań trafiała do Pińska, a stamtąd eksportowano ją na zachód. Głównymi 
postaciami tych polowań byli Maurycy Zamoyski, brat mojej matki Hieronim Radziwiłł, 
Władysław Radziwiłł z Bagateli, Zygmunt Skórzewski74. 

71 Ibidem, s. 72.
72 W. J. Koch, Daisy. Księżna Pszczyńska, tłum. Z. Żygulski, T. Grzybkowa, Pszczyna 

2007, s. 57, 106-107. Roman Potocki, ziemianin (1852-1915)
73 Karol ks. Radziwiłł (1886-1968), II ordynat dawidgródecki, właściciel ziemski; Rela-

cja Izabeli Radziwiłłowej, [w:] M. Miller, op. cit., s. 52.
74 Maurycy Zamoyski (1871-1939), hrabia, XV ordynat na Zamościu, polityk, dyplomata, 

działacz społeczny. Hieronim Radziwiłł (1885-1945), książę. właściciel dóbr Balice, ożenio-
ny z córką arcyksięcia Stefana Habsburga z Żywca, Renatą. Władysław Radziwiłł z Bagateli 
(1881-1963), książę, właściciel dóbr w Wielkopolsce. Zygmunt Skórzewski (1894-1974), 
hrabia, II ordynat na Łabiszynie, IV ordynat na Czerniejewie – Radomicach, rotmistrz Woj-
ska Polskiego. Relacja Anny Branickiej – Wolskiej, [w:] M. Miller, op. cit., s. 53.
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Karol Radziwiłł urządzał także polowania płatne dla polityków, kół finansjery, fa-
brykantów śląskich i łódzkich, co znacznie zwiększało dochody majątku. Ze wzglę-
du na rodzaje gleb rolnictwo nie było domeną gospodarki ordynackiej, natomiast 
eksport drewna i zwierzyny łownej był w dwudziestoleciu bardzo opłacalny75.

Anna Branicka w swych wspomnieniach Listy nie wysłane spisywanych pod-
czas internowania w Krasnogorsku przywoływała obraz łowów odbywających się 
regularnie raz do roku, ok. 6 stycznia w lasach ordynacji roskiej, należącej do Bra-
nickich. Roś posiadała stadninę koni wysokiej krwi, co ułatwiało przemieszczanie 
się dużej liczby myśliwych przez knieje. Zaproszeni goście długim kuligiem prowa-
dzonym przez gajowych dojeżdżali do swych stanowisk, których numery losowali. 
Po wjeździe do lasu z sań zdejmowano janczary, by nie płoszyć zwierzyny76. Autor-
ka wspominała, że polowania rozpoczynała „fanfara Branickich”, skomponowana 
przez leśnika przodka autorki w dobrach Branickich, Montresor we Francji. Gdy 
wszyscy myśliwi wraz z pomocnikami do odbierania zwierzyny (w tym wypadku 
były to dzieci Branickich i spokrewnionych rodzin) znajdowali się już na stanowi-
skach, rozpoczynało się wypłaszanie zwierzyny przez nagankę krzykiem, kołatkami 
i uderzeniami kijów o pnie drzew. Po skończonym miocie na polanie podawano 
poczęstunek; osobny stół dla gości, osobny dla naganki i trzeci dla służby leśnej. Go-
ście otrzymywali posiłek kilkudaniowy, gajowi - bigos natomiast naganka – chleb 
i kiełbasę. Wszyscy natomiast raczeni byli alkoholem w ramach szybkiego rozgrza-
nia i staropolskiej tradycji. Po posiłku następował pokot77.

Na polowaniach głównie bażantów w Wilanowie, bardziej oficjalnych, bywał 
prezydent Ignacy Mościcki, Edward Rydz-Śmigły i „wiele osób z rządu i wojska”78. 
Branicka-Wolska we wspomnieniach zebranych przez Millera opowiadała: „Najbar-
dziej reprezentacyjne były w Wilanowie polowania urządzane dla prezydenta Mo-
ścickiego. Pamiętam tę piękną postać, świetnie ubraną po myśliwsku, z mufką na 
rzemyku. Polowania te odbywały się najczęściej na bażanty i tych bażantów rzeczy-
wiście w Wilanowie i Natolinie było dużo. Specjalnie ustawiano koło prezydenta, 
czy później koło Rydza-Śmigłego, wtajemniczonych myśliwych, żeby puszczać na 
nich jak najwięcej bażantów”79. Polowania te utrwalał na płótnie Józef Korolkie-
wicz. 

Z inicjatywy ambasadora polskiego w Niemczech Józefa Lipskiego przyjeżdżał 
do Polski na łowy Hermann Goering, zapalony myśliwy z tytułem Wielkiego Łow-

75 A. A. Duda, op. cit., s. 132.
76 O zachowaniu ciszy na początku polowania, gdy po wjeździe myśliwych w knieje 

dawano znak, że mają ustać wszelkie rozmowy i hałasy, wspomina wielu myśliwych, m. in. 
Eligiusz Kumanowski. Vide: E. Kumanowski, op. cit., s. 14.

77 A. A. Duda, op. cit., s. 132-133.
78 A. Branicka-Wolska, op. cit., s. 228. Edward Rydz - Śmigły (1886-1941), marszałek 

Polski, Naczelny Wódz Sił Zbrojnych w II Rzeczpospolitej.
79 mRelacja Anny Branickiej - Wolskiej [w:] M. Miller, op. cit., s. 49.
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czego Rzeszy. Stanisław Strzetelski wspomina w swoich szkicach wspomnienio-
wych o łowach Goeringa w Białowieży polującego na cenione przez siebie rysie80. 
Goering w asyście polskich generałów polował także na te rzadkie zwierzęta w oko-
licach Słonimia. We wspomnieniach z lat trzydziestych skierowany na te tereny 
ksiądz Józef Dziemian przywoływał obraz przygotowującego się do tak ważnej wi-
zyty miasteczka. Na bagnach, by możliwe było podchodzenie zwierzyny, budowano 
ścieżki z darni. Część policji stanowić miało straż gościa a pozostała część...udawać 
chłopów i tworzyć nagonkę. Policja wywiązała się z tego zadania znakomicie, Go-
ering wywiózł bowiem dwa rysie81.

Znakomita większość myśliwych, pomimo określonych celów z jakimi szła pe-
netrować leśne ostępy, była jednak wrażliwa na surowe piękno natury. W pamięt-
nikach, utworach poetyckich, sprawozdaniach i opisach z polowań publikowanych 
w prasie, nieodmiennie powtarza się motyw zachwytu i swoistej pokory wobec natu-
ry. Melchior Wańkowicz wspominając łowy w białoruskich puszczach obok swych 
kałużańskich majątków pisał: 

Gon82 idzie teraz pełny. Las rozdźwięczany jest jak pudło basetli. Gdzieś tam, położyw-
szy słuchy na karku, ciągnie za sobą ten pawi ogon dźwięków niepozorny szarak. Oczy aż 
bola wlepione w las, pale cna cynglu. Muzyka gonu wzbiera do najwyższego napięcia, wy-
wala się z czarnej ściany lasu, już przedrze seledynową koronkę brzózek, już wnet gon cały 
wypadnie na groblę83. 

Nie dziwi więc fakt, że wielu artystów w XIX i XX w. sięgało po tematy myśliw-
skie, cenione przez polskich i europejskich koneserów. 

Wymieniając nazwiska najbardziej znamienne trzeba wspomnieć o Juliuszu Kos-
saku, Julianie Fałacie czy Józefie Chełmońskim84. Juliusz Kossak (1824-1899) uzna-
wany jest za wybitnego batalistę, w jego dorobku znajduje się także wiele obrazów 
będących efektem podróży po Wołyniu, Podolu i Galicji, sławiących staropolską 
knieję. Zapraszany przez ziemiaństwo utrwalał fragmenty ich życia, także polowa-
nia. Do najsłynniejszych należą Polowanie par force w Łańcucie, Polowanie w Po-
turzycy, Wyjazd na polowanie z sokołami, Polowanie z chartami. Koniecznie należy 

80 S. Strzetelski, Goering poluje na rysie, Londyn 1942, s. 8.
81 B. K., sygn. akc. 9357, msp, Ks. J. Dziemian, Życiorys kapłana kresowego. Wspomnie-

nia, s. 36.
82 Gon - głos psów podczas gonienia zwierzyny. Vide: M. P. Krzemień, op. cit., s. 53.
83 A. A. Duda, op. cit., s. 125.
84 Należałoby jeszcze oczywiście wymienić nazwiska Józefa Brandta (1841-1915) 

z płótnami Wyjazd Jana II Sobieskiego na polowanie i Powrót z polowania; Maksymilia-
na Gierymskiego (1846-1874) – płótno Polowanie par force na jelenia; Alfreda Wierusza 
Kowalskiego (1849-1915) z obrazami Powrót z polowania, W lutym na Litwie, Kłusownik 
oprawiający sarnę, Na polowanie i Na stanowisku. Vide: H. Nehring, J. Kehl, Łowiectwo 
oczami artystów, Warszawa 1989, s. 70-74.
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wspomnieć tu drzeworytach, będących ilustracjami do „Roku myśliwca” Wincente-
go Pola, obrazującymi całoroczne życie myśliwskie85. 

Spadkobiercą tradycji artystycznej był syn Wojciech Kossak (1857-1942), roz-
poczynający swoją wielką karierę od uwiecznienia polowania cesarskiego, na które 
został zaproszony przez dwór Franciszka Józefa w 1886 r. Powstało Polowanie par 
force w Godollo, w angielskim stylu, wykwintne i spokojne, podobnie jak kiedyś 
Polowanie par force w Łańcucie jego ojca86. 

W podobny sposób namalowanie polowania w Nieświeżu z udziałem przyszłego 
cesarza Wilhelma II w 1886 r., utorowało malarską drogę Julianowi Fałatowi, niedo-
ścignionemu pejzażyście, koncentrującemu się głównie na ukraińskich i podolskich 
krajobrazach zimowych i jesiennych87. Obrazy powstałe podczas owych łowów, opi-
sywanych zresztą szeroko w prasie, zyskały aplauz cesarza, co zaowocowało zapro-
szeniem na kolejne polowanie do Hubertusstock88. 

Do Nieświeża na zbrojną penetrację kniei zapraszał ordynat Antoni Radziwiłł, 
następnie syn Jerzy, w czasach II Rzeczypospolitej Albrecht zwany Abą a od 1935 r. 
ostatni ordynat, Leon Radziwiłł89. Nieśwież, słynął w ubiegłych wiekach z polowań 
na niedźwiedzie, zwłaszcza w XVIII w. za ordynata Karola Radziwiłła „Panie Ko-
chanku”90. Polowania te wymagały wielkiej odwagi i siły, polujący rzucał się na 
niedźwiedzia z oszczepem, wypłoszonego wcześniej przez nagonkę z kniei. Opis 

85 Ibidem, s. 70-71; S. Gowin, Kossakowie, Warszawa 2006, s. 17-33. 
86 S. Gowin, op. cit., s. 43; Wojciech Kossak w swoich listach barwnie opisuje to polo-

wanie, wymieniając arystokrację austriacką I węgierską biorącą w nim udział obok cesarza. 
Zachwycony jest strojami, końmi, przede wszystkim jednak tym, że Franciszek Józef zwrócił 
na niego uwagę. Kossak przytacza tu pytanie cesarza, skierowane do siebie, czy to właśnie 
on będzie malował łowy. Artysta zaznaczył, że po bezpośrednim zwróceniu uwagi Habsbur-
ga na jego osobę automatycznie wzrosło zainteresowanie Kossakiem wśród dworu. W liście 
wspomina także o niemiłym wydarzeniu podczas tej imprezy łowieckiej, mianowicie o na-
potkaniu konduktu pogrzebowego na drodze, przez który myśliwi wręcz „przeskoczyli”. 
Zdarzenie to będzie uwiecznione w 1912 r. na obrazie Niemiłe spotkanie podczas polowania. 
Vide: W. Kossak, Listy do żony i przyjaciół, t. 1 (1883-1907), Wrocław 1985, s. 130-132.

87 Józef hr. Potocki w artykule opisującym owe łowy zachwycał się wspaniałą organi-
zacją obław i ilością ubitych niedźwiedzi (18 sztuk i kilka młodych wziętych żywcem). Po-
tocki wymienia Juliana Fałata „zaproszonego przez księcia dla uwiecznienia ciekawszych 
epizodów z tego wspaniałego polowania”. Vide: J. hr. Potocki, Korespondencje, „Łowiec”  
1 IV 1886, nr 4.

88 H. Nehring, J. Kehl, op. cit., s. 74; D. Dzierżanowska, Julian Fałat (1853-1929), War-
szawa 2006, s. 33-38.

89 Antoni Fryderyk Wilhelm ks. Radziwiłł (1833-1904), ordynat nieświeski i klecki, ad-
iutant trzech cesarzy niemieckich, członek Izby Panów w niemieckim parlamencie; Jerzy 
Fryderyk ks. Radziwiłł (1860-1914), ordynat nieświeski i klecki; Antoni Albrecht Wilhelm 
ks. Radziwiłł (1885-1935), ordynat nieświeski i klecki, działacz społeczny na rzecz obrony 
Kresów Wschodnich; Leon ks. Radziwiłł (1888-1957), ordynat nieświeski i klecki.

90 D. Sidorski, Karol Radziwiłł „Panie Kochanku”, Katowice 1987, s. 40. 
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taki znajdujemy w Pamiątkach Soplicy Henryka Rzewuskiego91. W późniejszych 
wiekach stosowano już do tego celu broń palną.

Polowanie z udziałem następcy tronu pruskiego przygotowywano z wielką pie-
czołowitością, jego cel główny stanowiło umożliwienie przyszłemu Wilhelmowi  
II upolowanie niedźwiedzia. W swoim pamiętniku Fałat zanotował zabawny incy-
dent podczas polowania u ks. Antoniego Radziwiłła w Nieświeżu: 

Naraz w głębi lasu ozwały się głosy trąb i strzały, mające na celu wystraszenie niedźwie-
dzia: na stanowiskach nastała cisza oczekiwania. Wtem na prawo, ze stanowiska ks. Macieja, 
pada strzał – po niejakim czasie otrąbują sygnał niedźwiedź zabity, co oznacza koniec polo-
wania. Na twarzy księcia pruskiego odmalowało się zdziwienie, które widocznie podziela 
też p. Abłamowicz, dyrygujący polowaniem. Ponieważ jednak sygnał powtarza się, więc 
schodzimy ze stanowisk, w kierunku miejsca, gdzie leży zabity niedźwiedź. Po drodze pod-
biegam do księcia Macieja, aby dowiedzieć się czegoś bliższego. Książę z pewnym ociąga-
niem mówi: Krew Radziwiłłowska zagrała i nie wytrzymałem. Tłumaczył tym niewłaściwość 
swojego strzału, którym pozbawił księcia pruskiego możliwości zabicia niedźwiedzia92. 

Aby ratować sytuację, gospodarze zaczęli gorliwie zapewniać następcę tronu, iż 
ustrzelony zwierz był „nikczemnej postury” a prawdziwie wielki i godny śmierci 
z tak znakomitej ręki dopiero czeka na swą kolej, z czego można wnosić, że ks. Ma-
ciej wyświadczył następcy tronu przysługę…93

Polowanie nieświeskie zainicjowało w twórczości Fałata tematykę łowiecką. Ar-
tysta powracał na Polesie i do Nieświeża po wciąż nowe pomysły. Z wielkim wyczu-
ciem myśliwskiego świata i ogromną wrażliwością na piękno krajobrazu namalował 
takie płótna jak Oszczepnicy, Powrót z polowania z niedźwiedziem, Polowanie na 
niedźwiedzia, Powrót z polowania na saniach, Krajobraz z łosiami, Polowanie – 
nagonka, przeprawa przez roztopy, Łoś, Powrót z polowania z łosiem94. Otrzymany 
przez Fałata tytuł Hofmalera, czyli nadwornego myśliwskiego malarza cesarskiego 
dworu, którym został w 1888 r., umożliwił mu wystawianie swych akwarel i obra-
zów olejnych o tematyce łowieckiej zarówno w Berlinie, Monachium i Dreźnie, jak 
i w Krakowie95. 

Józef Chełmoński (uznawany za piewcę polskiego krajobrazu, malował oprócz 

91 H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy, Wrocław 2004, s.161. Karol Radziwiłł cenił także 
inny sposób polowania, równie ekscytujący, bo odbywający się nocą: „Innego dnia było noc-
ne polowanie na niedźwiedzia z ogniami. Myśliwi dla bezpieczeństwa otoczeni byli przez 
pułk nadwornych huzarów, z których każden trzymał w ręku zapaloną pochodnię. Tworzyli 
oni wielkie półkole w lesie; nie widziano nigdy obrazu bardziej uroczego i zachwycającego. 
Niedźwiedź przestraszony, został wkrótce pokonanym, bez żadnego dla nikogo niebezpie-
czeństwa”. Vide: J. Bartoszewicz, Zamek bialski, Lwów 1881, s. 94-95.

92 J. Fałat, Pamiętniki, Warszawa 1935, s. 150-151.
93 A. A. Duda, op. cit., s. 123.
94 D. Dzierżanowska, op. cit., s. 32-45.
95 A. A. Duda. op. cit., s. 124.



Artykuły40 

powszechnie znanych motywów chłopskich także tematy bliskie sercu myśliwego: 
dropie, głuszce, kuropatwy – powstały dzieła takie jak Żurawie, Kuropatwy na śnie-
gu, Krajobraz z Podola, Zając wśród zboża czy Noc na Ukrainie. Wyjazdy na Ukra-
inę do majątku Kożuchówka Feliksa Krzyżanowskiego zaowocowały m. in. słynnym 
Zjazdem na polowanie96. Płótna wszystkich wymienionych artystów znajdowały się 
często na wystawach łowieckich już po odzyskaniu niepodległości, zarówno krajo-
wych, jak i międzynarodowych, i były często reprodukowane w prasie łowieckiej97.

Łowiectwo jednak to nie tylko pasjonująca rozrywka, ale i problem racjonalnej 
gospodarki zwierzostanem. Po I wojnie światowej rejestrowano katastrofalny stan 
pogłowia zwierzyny łownej spowodowany rabunkową gospodarką łowiecką zarów-
no zaborców jak i efektów działań kolejnych frontów i wojennego głodu. Wielką 
plagą stało się kłusownictwo, zwłaszcza wnykarstwo. 

W momencie odzyskania niepodległości światli myśliwi dążyli do ochrony ło-
wisk i uregulowania stosunków prawnych łowiectwa. W swych szkicach wspo-
mnieniowych Jerzy Jerzmanowski opisuje takie właśnie działania w Kielcach, gdzie 
w 1919 r. powstało Koło Prawidłowego Myślistwa, które „poczęło kontraktować 
tereny, układać plany polowań na zające i wprowadzać kategoryczny wymóg tylko 
jednego polowania na szaraki w ciągu roku na danym obszarze” 98. W latach dwu-
dziestych utworzyło się także w Kielcach Koło św. Huberta, działające w tym sa-
mym kierunku. Sprowadzano m. in. zające w celu zasilania łowisk, by dać szansę na 
rozmnożenie i krzyżówki gatunku, stosowano także duże obostrzenia w rodzajach 
i sposobie polowań99. 

Niezwykle rzadką była sytuacja opisywana przez ziemiankę Janinę Lasocką, 
gdy pasja myśliwska dziedzica udzielała się służbie folwarcznej i chłopom, chętnie 
uczestniczącym w nagonce, i którzy „nauczyli się, że zwierzynę trzeba ochraniać, że 
polować z czystym sumieniem może tylko ten, kto ją hoduje”100. Autorka wspomi-
nała o walce z kłusownictwem, co nie było rzeczą prostą. Kłusowali głównie chłopi, 
najczęściej z chęci zdobycia pożywienia w pewnych okresach np. na przednówku, 
ale także zdobywając zwierzynę na sprzedaż. Łowiono na wnyki, sieci i inne sposo-
by, co kończyło się wielkimi cierpieniami zwierząt, nie zawsze zdychających w pu-
łapce, ale czasami uciekających z głębokimi ranami. Właściciele lasów walczyli 
z tym zjawiskiem, niestety rzadko skutecznie. 

Ziemianie zatrudniali specjalną służbę leśną, pilnującą rewirów łowieckich. Akta 
96 M. Masłowski, Malarski żywot Józefa Chełmońskiego, Warszawa 1972, s.151;  

S. Gowin, Józef Chełmoński [1849-1914], Warszawa 2006, s. 91; H. Nehring, J. Kehl, op. 
cit., s. 73.

97 Obrazy polskich artystów wystawiane były w okresie dwudziestolecia na wystawach 
o tematyce łowieckiej – w warszawskiej „Zachęcie” w 1937 r., w 1938 r. w Poznaniu, w 1937 r. 
w Berlinie na Międzynarodowej Wystawie Łowieckiej. Vide: Łowiectwo, op. cit., s. 51-52. 

98 J. Jerzmanowski, Wśród myśliwych przed półwieczem, Warszawa 1987, s. 9.
99 Ibidem, s. 11-12.
100 J. Lasocka, op. cit., s. 12.
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majątku Nieborów Janusza Radziwiłła informują, że obwód łowiecki należący do 
niego w 1938 r. wynosił 3570 ha, składając się z następujących obszarów położo-
nych na terenie majątku nieborowskiego: folwark Nieborów – 683, Łasiewniki – 
358, Zygmuntów – 289, Wólka Łasiecka, – 239 Mysłaków – 153, Chyleniec – 142,5, 
l84, leśnictwo – 1684, os. Młyn Arkadia – 30 i Os. Bazek Mysłakowski, os. Młyn 
Kapitulny i os. Młyn Mysłaków łącznie – 61101. Był to dość duży obwód, zatrudnia-
nie strażników łowieckich było więc koniecznością. 

W dokumentach dóbr nieborowskich zachowało się sporo donosów straży ło-
wieckiej na kłusowników zakładających wnyki na zające, bażanty i inną zwierzynę. 
Na niektórych znajdują się dopiski, prawdopodobnie osoby odpowiedzialnej z admi-
nistracji dóbr o skierowaniu do starostwa wniosku o ukaranie za nielegalne posiada-
nie fuzji i do sądu o ukaranie za polowanie bez pozwolenia. Jak widać właściciele te-
renów łowieckich reagowali szybko, ścigając kłusowników i zapewne też chłopów, 
chcących być może na przednówku przynieść do domu pożywienie102. Zaprzysię-
żony gajowy składał także raport z polowań odbywających się na terenach łowiec-
kich właściciela osób uprawnionych, posiadających legitymacje członkowskie kółka 
myśliwskiego czy innej instytucji103. Niekiedy zdarzało się, że myśliwy zapędzając 
się za zwierzyną nieświadomie przekraczał granicę swojego terenu łowieckiego. 
Konieczne było wtedy wystosowanie pisma z przeprosinami do właściciela terenu, 
ewentualnie także ustalenie odszkodowania za upolowana zwierzynę104. 

Ustawą Łowiecką z dn. 3 grudnia 1927 r. regulowano przepisy dotyczące usta-
nawiania straży leśnej na swój koszt we własnych majątkach, w obwodach łowiec-
kich, w spółkach leśnych. Ustawa ustalała zasady ich zaprzysięgania, co skłania 
do konkluzji, jak ważna była to funkcja dla właścicieli obwodów łowieckich. Kan-
dydat obowiązany był spełniać określone warunki: „strażnikami łowieckimi mogą 
być osoby pełnoletnie, własnowolne, będące obywatelami polskimi, nie karane za 
zbrodnie i występki pochodzące z chęci zysku […] i które czynią zadość warunkom 
potrzebnym do posiadania pozwolenia na broń”105. 

Strażnik musiał być zatwierdzony i zaprzysiężony przez starostę, otrzymywał 
zaświadczenie i stosowną odznakę. Do obowiązków strażnika należało dbanie o po-
wierzony sobie rewir donoszenie władzom o jakimkolwiek naruszeniu prawa ło-

101 AGAD, ARN Akta gospodarcze nowsze, Łowiectwo 1927-1932, sygn. 973, Admini-
stracja Dóbr i Interesów ks. Janusza Radziwiłła do Starostwa w Łowiczu, pismo z dn. 8 maja 
1938 r. b. p. 

102 Ibidem, notatki Wincentego Lesickiego do Administracji Dóbr Nieborów z dn. 17 I 1928 
r., 28 X 1927 r., 7 III 1930 r., 30 IX 1930 r., b. p. Sprawy o nielegalne polowanie rozpatrywał 
Sąd Pokoju. 

103 Ibidem, notatka Wincentego Lisieckiego do administracji Dóbr Nieborów z dn. 21 II 1927 r. b. p. 
104 Ibidem, Pismo Pruszkowskiego Towarzystwa Łowieckiego do Administracji Dóbr 

i Interesów ks. Janusza Radziwiłła z dn. 4 XII 1927 r. b. p.
105 Ibidem, Pismo Związku Właścicieli Lasów do Administracji Dóbr i Interesów  

ks. Janusza Radziwiłła z dn. 29 III 1930 r. b. p. 
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wieckiego. Uprawniony był do żądania od polujących pozwolenia na broń oraz na 
polowanie na danym terenie, odebrania za pokwitowaniem broni lub upolowanej 
zwierzyny od osób nieposiadających stosownych uprawnień. Miał tez prawo zatrzy-
mać i oddać właściwej władzy osoby polujące bez uprawnień, których tożsamości 
nie mógł ustalić. W takiej sytuacji zarekwirowaną broń wraz z doniesieniem zobo-
wiązany był strażnik dostarczyć na policję w ciągu 24 godz. od zaistnienia przestęp-
stwa natomiast zwierzynę oddać właścicielowi terenu lub dzierżawcy polowania106. 

Myślistwo powoli wkraczało w fazę bardziej świadomego działania w zakresie 
ochrony przyrody i hodowli zwierzyny płowej107. Propagowano ochronę zwierząt 
w okresach godowych i gatunków ginących, przetrzebionych oraz ich hodowlę. 
Warto nadmienić, hodowla oznacza tutaj obok wprowadzenia okresów ochronnych, 
umożliwienie zwiększenia pogłowia zwierzyny, ale jednostek zdrowych i silnych. 
W tym celu stosowano odstrzał selektywny osobników przedstawiających mniejszą 
wartość z punktu widzenia przyszłej reprodukcji, by nie dopuścić do przegęszczenia 
łowiska108. 

Z przytoczonych publikacji wyłania się obraz sztuki myśliwskiej darzonej sza-
cunkiem, będącej przedłużeniem tradycji rycerskich bliskich szlacheckim ideałom 
wieku XIX i początku XX. W pamiętnikach dominuje zwykle nastrój nostalgii 
wskazujący na bardzo emocjonalny stosunek autora do swoich wspomnień. Są one 
różnorodne, opisują odmienne typy polowań, zawsze jednak wywołują w czytelniku 
dość żywe reakcje poprzez odniesienie do własnych myśliwskich doświadczeń.

Pozycje pamiętnikarskie z XIX w. na ziemiach polskich w jak i Polski między-
wojennej w przekazują obraz zarówno rozkwitu łowiectwa jako szlachetnej rozryw-
ki, jak i początek racjonalnej gospodarki łowieckiej połączonej z ochroną zwierzyny 
płowej, ptaków i tworzenia obszarów o nienaruszalnym ekosystemie. Wspólne wy-
siłki myśliwych zaowocowały odtworzeniem zwierzostanu, poszerzaniem terenów 
objętych częściową lub pełną ochroną, także krzewieniem kultury łowieckiej, jej tra-
dycji i zwyczajów, nieodmiennie związanych ze sferą ziemiańską, kultywowanych 
także w czasach współczesnych.

106 Ibidem.
107 Zagadnienie to obszernie przybliżają m. in. pozycje: S. Godlewski, Vademecum myśli-

wego, Warszawa 1989, s. 287-308; W. Jezierski, Zastosowanie teorii populacji w łowiectwie, 
Warszawa 1977, s. 25-93.

108 Szczegółowo omawia ten problem, także z punktu widzenia etyki Heribert Kalchreu-
ter. Vide: H. Kalchreuter, Rzecz o myślistwie. Za i przeciw, Warszawa 1983, s. 222-225.
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 „POJEDZIEMY NA ŁÓW, NA ŁÓW, TOWARZYSZU MÓJ…” ASPEKTY ZIEMIAŃ-
SKIEJ KULTURY ŁOWIECKIEJ LAT 1850 – 1939 UTRWALONE W ARCHIWACH RO-
DOWYCH I PAMIĘTNIKACH

Słowa kluczowe: Polowanie, ziemiaństwo, tradycje ziemiańskie, tradycje myśliwskie, 
Radziwiłł

Łowiectwo na ziemiach polskich ma bardzo bogatą tradycję, którą ziemiaństwo z piety-
zmem kultywowało, jako rozrywkę przynależną tej warstwie. Wspólne polowania stanowiły 
formę towarzyskiego kontaktu w obrębie własnej sfery. Odbywano zarówno widowiskowe 
łowy par force, obławy na wilki z nagonką, zasadzania się na łosie i rysie na poleskich 
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bagnach, jak i piesze, w małym gronie polowania na zwierzynę drobną i ptactwo w swych 
majątkach. 

Polowania były ważnym elementem życia ziemiaństwa wieku XIX i do schyłku istnienia 
tej warstwy społecznej w XX w. O wielkiej roli, jaką myślistwo spełniało zarówno na gruncie 
towarzyskim jak i gospodarczym dowiadujemy się z dokumentów i wspomnień. Poruszano 
głównie tematy dotyczące doskonalenia sposobów polowań, rodzajów broni, hodowli psów 
myśliwskich oraz zwrócono baczną uwagę na problem ochrony i hodowli zwierzyny łownej. 
Tematyka łowiecka była również obecna w literaturze i sztuce omawianego okresu. Utrwa-
lona w ten sposób kultura łowiecka, wraz z przekazywanymi przez pokolenia tradycjami, 
przetrwała w ten sposób do dzisiaj.

„LET’S GO HUNTING!, HUNTING, COMRADE MY…” ASPECTS LANDOWNING 
HUNTING CULTURE YEARS 1850 – 1939 PRESERVED IN THE ARCHIVE ANCES-
TRAL AND DIARIES

Key words: Hunting, landowners, landowners traditions, the traditions of hunting, Radzi-
will

Hunting has a very rich tradition on Polish soil, which was cultivated with reverence by 
the landowners as enterteiment that belongs to that layer of that social class. Hunting together 
was a form of social contract within their own group. There were held both spectacular par 
force hunts, hunts for wolves with a battue, ambushes on moose and lynx on the swamps of 
Polesie as well as hunts for small animals and birds, on foot in a small group in their own 
demesne.

Hunting was an important element in the life of landed class of the XIXth century and till 
the end of that social class in the XXth century. We learn about great role of hunting in both 
social and economic life from private letters, memoirs and numerous hunting press. The most 
often raised subjects were ways to improve hunting methodes, different kinds of weapons, 
breeding of hunting dogs, very close attention was paid to the issue of protection and breed-
ing of the wild game. The subject of hunting was also present in the art and literature of this 
period. Embed in that way the culture of hunting survived until today, along with the tradi-
tions passed with the generations.
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WOKÓŁ WYSTAWY ROLNICZEJ W LUBLINIE 
W 1860 ROKU. PRZYCZYNEK DO DZIEJÓW ROLNICTWA 
I WIĘKSZEJ WŁASNOŚCI ZIEMSKIEJ NA LUBELSZCZYŹNIE 
W EPOCE MIĘDZYPOWSTANIOWEJ1

Kiedy w gronie miłośników Lublina i Lubelszczyzny pojawia się tematyka wy-
staw rolniczych, skojarzenia biegną najczęściej ku wystawie rolniczo-przemysłowej 
urządzonej w stolicy guberni w 1901 r. Nie bez powodu. Wystawa ta była bowiem 
jednym z najwspanialszych tego typu przedsięwzięć zorganizowanych w Królestwie 
Polskim na przełomie XIX i XX wieku. O jej doniosłej roli, rozmachu i mnogości 
zaprezentowanych eksponatów można przekonać się oglądając materiał ikonogra-
ficzny z epoki oraz drukowany katalog. Swoje uznanie i zachwyt wyrażali zresztą 
nie tylko miejscowi, ale i liczni fachowi korespondenci przybywający do Lublina 
z różnych zakątków ziem polskich. Rzadziej natomiast wspomina się jej poprzed-
niczkę – odbytą w 1860 r. wystawę rolniczą, która także godnie zapisała się w histo-
rii miasta nad Bystrzycą. Znaczenie dziejowe wystawy polegało przede wszystkim 
na tym, iż była ona pierwszym dużym pokazem i przeglądem dorobku Lubelszczy-
zny i Podlasia na polu rolnictwa i przemysłu. Już wówczas dbano także o walory 
oświatowe, kulturalne i rozrywkowe takich imprez, o czym na bieżąco przekonywali 
się bawiący wówczas w mieście goście. Pamięć o wystawie była zresztą przez lata 
żywa - na początku XX stulecia do tradycji ekspozycji odwoływali się organizatorzy 
wystawy rolniczo-przemysłowej. Mając na względzie powyższe, chciałbym zain-
teresować czytelników historią najstarszej lubelskiej wystawy rolniczej urządzonej 
przecież w znacznej mierze staraniem środowiska ziemiańskiego. Swoje rozważania 
lokuję na tle rolniczych przeobrażeń międzyrzecza Wisły i Bugu w połowie XIX w., 
co, jak sądzę, pozwoli spojrzeć na wystawę i historię lubelskiej wsi z nieco szerszej 
perspektywy. 

1  Poniższy tekst jest poprawioną i uzupełnioną wersją jednego z rozdziałów mojej książ-
ki Z dziejów wystaw rolniczych. Trzecia Wystawa Rolnicza (1860) i Wystawa Rolniczo-Prze-
mysłowa (1901) w Lublinie, Lublin 2012.
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Zorganizowanie wystawy stało się możliwe dzięki realizowanej wówczas przez 
carat taktyce umiarkowanego odprężenia i złagodzenia politycznego kursu nad Wi-
słą. Postępowanie zaborcy wynikało, jak wiadomo, z poważniejszych geopolitycz-
nych przesłanek. Przypomnijmy jedynie, że liberalizacja, określana w historiografii 
mianem „odwilży posewastopolskiej”, była następstwem przegranej przez Rosję 
wojny krymskiej oraz pokłosiem podjętych przez nowego cara Aleksandra II (1855-
1881) ograniczonych reform. W Królestwie Polskim, po śmierci znienawidzonego 
namiestnika hr. Iwana Paskiewicza-Erywańskiego (1856), wyrazicielem tych ten-
dencji stał się jego następca, ugodowo nastrojony (zwłaszcza w stosunku do warstw 
posiadających) i raczej dobroduszny ks. Michaił Gorczakow2.

Wystawa rolnicza została urządzona z inspiracji i pod patronatem zawiązanego 
formalnie w roku 1858 Towarzystwa Rolniczego3, które pod przewodnictwem hr. 
Andrzeja Zamoyskiego (wówczas także prezesa Komitetu Towarzystwa Kredytowe-
go Ziemskiego4 - TKZ) prowadziło szeroką akcję na rzecz udoskonalenia techniki 
rolnej oraz uzdrowienia struktury własnościowej wsi drogą dobrowolnych, ale i po-
wszechnych reform czynszowych w dobrach prywatnych. Na łamach „Roczników 
Gospodarstwa Krajowego” podnoszono kwestie moralno-obyczajowej odnowy, uka-
zywały się fachowe porady, omówienia i sprawozdania. Ciekawe informacje doty-
czące obserwacji meteorologicznych, płodów pól i łąk, spraw inwentarskich, warun-
ków rozwoju leśnictwa, ogrodnictwa, pszczelarstwa czy jedwabnictwa przekazywali 
rozsiani po kraju korespondenci, którzy nawoływali ogół ziemian do poparcia idei 
oczynszowania. Trzeba tu z całą mocą podkreślić, że owi korespondenci tworzyli 
także „żyzne podglebie” rodzącego się ruchu narodowego. Królestwo przeżywało 
wówczas swój „karnawał wolności”, aktywizowały się wszystkie środowiska pol-
skiej irredenty, zaś „pan Andrzej”, jak nazywano Zamoyskiego, cieszył się rosną-
cą popularnością i autorytetem. W dniu 9 czerwca 1860 r., na dwa miesiące przed 
otwarciem lubelskiej ekspozycji, zmarła Katarzyna ze Schraederów primo voto Jo-
nasowa secundo voto Sowińska, działaczka patriotyczna i charytatywna, wdowa po 

2  Vide np. Z. Stankiewicz, Dzieje wielkości i upadku Aleksandra Wielopolskiego, War-
szawa 1967, s. 93; B. Petrozolin-Skowrońska, Przed nocą styczniową, Poznań 2013, s. 52.

3  Precyzyjnie rzecz ujmując, gotowy projekt Towarzystwa Rolniczego został przed-
stawiony w czerwcu 1856 roku na zebraniu członków spółki wydawniczej „Roczników 
Gospodarstwa Krajowego”. W listopadzie 1857 roku, po uzyskaniu zgody Aleksandra  
II, z „błogosławieństwem” dyrektora Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchow-
nych, kuratora Okręgu Naukowego Warszawskiego Pawła Muchanowa, powstał komitet 
organizacyjny (Adam Goltz, Adolf Kurtz, Władysław Garbiński) pod przewodnictwem  
hr. Andrzeja Zamoyskiego. W styczniu 1858 roku odbyło się oficjalne otwarcie Towarzystwa, 
miesiąc później pierwsze posiedzenie ogólne, vide: W. Grabski, Ludwik Górski. Działalność 
w Towarzystwie Rolniczym, „Gazeta Rolnicza” 1902, nr 46, s. 888-889; idem, Historia Towa-
rzystwa Rolniczego, t. II, Warszawa 1904, s. 8, 14.

4  Zbiór Praw i Przepisów Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskim,  
t. III, Warszawa 1881, s. XVI.
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bohaterskim obrońcy Woli generale Józefie Sowińskim. Jej pogrzeb, urządzony dwa 
dni później, stał się pretekstem do pierwszej po powstaniu listopadowym głośnej 
patriotycznej manifestacji. W tym samym czasie Polacy entuzjazmowali się zwy-
cięskim pochodem Giuseppe Garibaldiego na Sycylii (Wyprawa Tysiąca) będącym 
dopełnieniem wspaniałych sukcesów włoskiego il Risorgimento. W nurt obywatel-
skiego ożywienia wpisywały się także poczynania delegatów Komitetu Towarzy-
stwa Rolniczego, którzy przekazywali w terenie jego instrukcje, zaś w czasie popu-
larnych wówczas zjazdów ziemiańskich współorganizowali dyskusje, których tema-
tyka nie ograniczała się wyłącznie do spraw gospodarskich. Z kolei na niwie prac 
oświatowych, działania Towarzystwa manifestowały się pod postacią urządzanych 
periodycznie konkursów i wystaw. Stanowiły one zachętę do podnoszenia poziomu 
gospodarowania, premiowały wybijających się hodowców, nagradzały ziemian dba-
jących o dolę i warunki bytowe ludu5.

Towarzystwo Rolnicze starało się przygotowywać pokazy według jednolitego 
wzorca, poprzedzając je zwykle przeznaczonymi dla włościan konkursami. W 1859 r. 
w całym kraju, w 77 okręgach ogłoszono następujące konkursy połączone z towa-
rzyszącymi im wystawami: gospodarstw chłopskich o areale nie przekraczającym 
dwóch włók, konkurs oraczy, bydła włościańskiego i koni oraz konkurs dla sług 
i czeladzi wiejskiej. Lubelszczyzna na tym polu prezentowała się niejednolicie. 
W przypadku gospodarstw chłopskich wystawiono po kilku kandydatów z okręgów 
hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego i zamojskiego, do konkursu 
oraczy stanęło kilkudziesięciu gospodarzy z okręgów krasnostawskiego, kraśnickie-
go, lubelskiego i tomaszowskiego, zaś bydło i konie (w niewielkiej ilości) ekspono-
wano w okręgach chełmskim, kraśnickim, krasnostawskim, lubelskim i tomaszow-
skim. Wystawom towarzyszyły skromne zazwyczaj ekspozycje chłopskiego rze-
miosła, rzadziej amatorskie wyścigi konne. Oświatowy cel spełniał wystawiany na 
większości pokazów dworski inwentarz6. Nieco większą reprezentację miał konkurs 

5  W. Grabski, Historia Towarzystwa…, s. 133-134; idem, Historia wsi w Polsce, 
Warszawa 2004, s. 287 – 289; S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983,  
s. 30; idem, Powstanie styczniowe 1863-1864, [w:] Trzy powstania narodowe, red.  
W. Zajewski, Warszawa 2000, s. 295; I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia 
gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1984, s. 104. Szerzej na temat programu spo-
łeczno-politycznego Towarzystwa Rolniczego vide: R. Czepulis, Myśl społeczna twórców 
Towarzystwa Rolniczego (1842-1861), Wrocław 1963, passim; B. Petrozolin-Skowrońska, 
Przed tą nocą, Warszawa 1988, s. 40, 49, 54.

6  W okręgu tomaszowskim wystawa inwentarza i rzemiosła połączona z konkursem orki 
odbyła się 9 września 1859 roku, w okręgu chełmskim w Siedliszczu 18 września, w okrę-
gu krasnostawskim 1 października w Rybczewicach i 2 października w Częstoborowicach, 
w okręgu kraśnickim 12 października w Olbięcinie i w okręgu lubelskim w Abramowicach 
22 października. Podobne imprezy urządzono m.in. w okręgach: radzyńskim (w Radzyniu) 
i siedleckim (w Mordach). Wystawom towarzyszyły zazwyczaj wygłaszane przez księży 
przemowy oraz pogadanki dotyczące Towarzystwa Rolniczego, vide: W. Grabski, Historia 
Towarzystwa…, s. 142-146; idem, Postęp rolniczy w Lubelskiem przed czterdziestu laty, 
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dla sług i czeladzi. Nagrodzono wówczas listami pochwalnymi z dodatkiem 15 rb. 
kilkudziesięciu fornali, karbowych, gumiennych i owczarzy z większości okręgów 
w guberni7.

Ten brak szerszego odzewu na sugestie i propozycje Towarzystwa był wyrazem 
stagnacji, czy wręcz niekiedy martwoty która zdominowała lubelskie rolnictwo 
w okresie przeduwłaszczeniowym – tak na polu hodowli, uprawy, wykorzystania 
nowinek technicznych, jak i w kwestiach regulowania wzajemnych relacji między 
wsią a dworem. Można by rzec, że na Lubelszczyźnie, która po reorganizacji po-
działu administracyjnego kraju z sierpnia 1844 r. „wchłonęła” gubernię podlaską, 
jak w soczewce skupiły się niedogodności i anachroniczne rozwiązania ówczesnego 
krajowego rolnictwa. Pomimo reform czynszowych Andrzeja Zamoyskiego w Ja-
dowie, Kołodziążu i Ręczajach (na wschód od Warszawy, w powiatach stanisła-
wowskim i siedleckim) oraz prowadzonej przez niego postępowej gospodarki rolno-
hodowlanej w dzierżawionych od Ordynacji Zamoyskiej folwarkach w Michalowie 
i Deszkowicach8, na przekór pracom Andrzeja Koźmiana w podlubelskich Piotrowi-
cach, czy postępowej działalności Tytusa Wojciechowskiego w Poturzynie w powie-
cie hrubieszowskim oraz Ludwika Górskiego w Sterdyni i Ceranowie w powiecie 
siedleckim, powszechnie panowała pańszczyzna stanowiąca hamulec rozwoju fol-
warków i gospodarstw chłopskich. Pustki, szachownice gruntów, opór przed racjo-
nalną, uwzględniającą potrzeby wsi i dworu separacją i komasacją, powszechne sto-
sowanie niewydolnego systemu trójpolowego, brak zaufania do maszyn rolniczych 
i udoskonalonego chowu inwentarza – to były zjawiska, z którymi rolnictwo (nie 
tylko lubelskie) zmagało się jeszcze po uwłaszczeniu9. Ówczesna Lubelszczyzna, 
jak pisał Władysław Grabski, była:

„Gazeta Rolnicza”1901, nr 25, s. 435-436. 
7  „Roczniki Gospodarstwa Krajowego” (dalej: RGK), t. XXXVI, 1859, s. 308-310; RGK,  

t. XXXVII, 1859, s. 412, 419.
8  Warto dodać, że prowadzona przez Zamoyskiego reforma miała także ciemniejsze od-

cienie. Na przykład w Jadowie i Kołodziążu przeniesiono wprawdzie na czynsz ponad 1300 
osadników, ale równocześnie zdarzało się, że rugowano małorolnych oraz tych, którzy sprze-
ciwiali się oczynszowaniu i chcieli pozostać przy pańszczyźnie. Z kolei czynszownikom 
uszczuplano nierzadko grunty przesuwając ich na ziemie gorszej jakości, vide: L. Górski, 
Wybór pism. Wydanie jubileuszowe, Warszawa 1908, s. 527; S. Kieniewicz, Między ugodą 
a rewolucją. Andrzej Zamoyski w latach 1861-1862, Warszawa 1962, s. 15, 29. 

9  RGK, t. XXXII, 1858, s. 122, 126; T. Mencel, Między powstaniami 1831-1864,  
[w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. I, red. T. Mencel, Warszawa 1974, s. 584 – 587, 591, idem, 
Wieś pańszczyźniana w Królestwie Polskim w połowie XIX wieku, Lublin 1988, s. 212-216;  
L. Gawroński, Tytus Wojciechowski – przyjaciel Chopina, „Ruch Muzyczny” 1975, nr 21, 
s. 4-5; A. Żabko-Potopowicz, Pionierzy postępu w rolnictwie polskim, Warszawa 1977,  
s. 137-139; A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2003,  
s. 115-116.
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[…] kątem zacofanym, na wskroś staroświeckim; jedne strony Augustowskie niżej od 
Lubelskich stały. […] Na południu guberni, dzięki systematycznej działalności ordynacji Za-
mojskiej, większość włościan była już oczynszowana, na wschodzie jednak oczynszowanie 
wcale nie istniało, na północy i zachodzie było ono wyjątkiem. […] W folwarkach rzadkie 
były gorzelnie, mało większych stad owiec cienkich: niepodzielnie panowała trójpolówka 
zbożowa z serwitutami pastwiskowymi i leśnymi, z pomieszaniem gruntów dworskich i gro-
madzkich i zagwożdżoną tymi stosunkami rutyną gospodarską. Przykład Michalowa z An-
drzejem Zamoyskim przyświecał całemu krajowi, ale słabo oddziaływał na zbyt zacofaną 
najbliższą okolicę10.

Braki w wykształceniu ogólnym i specjalistycznym wśród szlachty powodowały, 
że na Lubelszczyźnie panował zastój w uprawie roślin pastewnych i okopowych - nie 
znano szerzej koniczyny, łubinu i końskiego zębu (odmiany kukurydzy). Niewiele 
działo się w dziedzinie melioracji łąk i na polu gospodarki leśnej. Postępową dzia-
łalność prowadziła nieliczna grupa światłych dziedziców. Poza wyżej wymieniony-
mi, trzeba na pewno wspomnieć o ziemiańskiej elicie z powiatu hrubieszowskiego. 
W pierwszej kolejności przywołajmy barona Edwarda Rastawieckiego, członka Ko-
mitetu Towarzystwa Rolniczego, znanego miłośnika sztuki i kolekcjonera, patrona 
polskiej nauki i kultury, ale również hodowcę i założyciela doświadczalnego fol-
warku w Dołhobyczowie w powiecie hrubieszowskim11. Nowoczesne na owe cza-
sy przedsięwzięcia w branży przemysłu cukrowniczego realizował grupa ziemian 
skupionych wokół Tytusa Wojciechowskiego z Poturzyna i Władysława Rulikow-
skiego z Mircza12. Dwóch ziemian (Antoni Szydłowski z Werbkowic w powiecie 
hrubieszowskim i Antoni Brzeziński ze Strzeszkowic w powiecie lubelskim) zabły-
sło w dziedzinie zarodowej hodowli owiec ras elektoralnej i negretti. Ludwik Gra-
bowski, właściciel kompleksu dóbr w Łęcznej i Woli Sernickiej zdobywał z kolei 
uznanie jako hodowca koni pełnej krwi angielskiej i założyciel wyścigowej stajni13. 
Takich przykładów moglibyśmy może podać nieco więcej, nie zmieniały one jednak 
całościowego i na ogół niezbyt optymistycznego obrazu większej własności ziem-
skiej na Lubelszczyźnie.

Rokującą na przyszłość zapowiedzią był fakt, że ziemiańska brać ocho-

10  W. Grabski, Postęp rolniczy…, s. 435.
11  Ibidem; J. Willaume, Wieś lubelska przed uwłaszczeniem, Lublin 1964, s. 34-35;  

A. Ryszkiewicz, Rastawiecki Edward, [w:] Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. XXX, 
Warszawa 1987, s. 600-603; A. Hałata, A. Kondrat, Siedziby ziemiańskie na Zamojszczyźnie 
1800-1944. Nurty architektury rezydencjonalnej, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie, oprac. 
R. Maliszewska, Kozłówka 2001, s. 66-68.

12  Szerzej vide: Z. Przyrembel, Historia cukrownictwa w Polsce, t. I, Warszawa 1927, 
passim; B. Mikulec, Przemysł cukrowniczy na Lubelszczyźnie w latach 1864-1914, Annales 
UMCS, sec. F, vol. XLVI/XLVII, Lublin 1991/1992, s. 285.

13  H. Wiercieński, Opis statystyczny guberni lubelskiej, Warszawa 1901, s. 295-296;  
T. Moraczewski, Stan hodowli owiec, „Gazeta Rolnicza” 1901, nr 25, s. 418; J.E. Leśniew-
ska, Właściciele dóbr Łęczna w latach 1800-1944, Lublin 2004, s. 96-97. 
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czo przystąpiła do Towarzystwa Rolniczego - w roku 1858 jedynie z powia-
tów lubelskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego i zamojskiego zapisało się  
98 osób, rok później było ich ponad 20014.

W takich okolicznościach, zorganizowana w roku 1860 trzydniowa wystawa, 
poza walorami konkursowymi, miała wymiar głównie dydaktyczny - przede wszyst-
kim dla większej własności. Była ona trzecią z dużych wystaw (po Łowiczu i War-
szawie) urządzonych pod wyłącznym patronatem Towarzystwa Rolniczego15 i tak też 
ją oficjalnie nazywano16. Warto dodać, że przyznanie Lublinowi prawa urządzenia 
pokazu nie było wyłączną zasługą Towarzystwa. Dzięki zabiegom osób skupionych 
wokół Zamoyskiego, stosowne postanowienie wydała bowiem Rada Administracyj-
na. Dokonując wyboru kierowano się przekonaniem, że tylko cykliczne ruchome 
wystawy odbywane w różnych zakątkach kraju, mogą spełnić swoje zadania nauko-
we i wychowawcze. Zmodyfikowano więc forsowany w Towarzystwie Rolniczym 
pomysł, by stałym miejscem ekspozycji był Łowicz. Owo postanowienie 

[…] przenoszące wystawę rolniczą coraz do innego przez Komisję Rządową Spraw We-
wnętrznych i Duchownych wyznaczonego miejsca powitane było – jak pisano – z radością, 
dającą miarę uznania przez ogół potrzeby zmiany miejscowości na odbycie wystawy prze-
znaczonej17.

Za kandydaturą Lublina przemawiał fakt, że (poza Warszawą) był on wówczas 
miastem w Królestwie najludniejszym – w 1860 r. liczył nieco ponad 19 000 miesz-
kańców18, położonym przy tym wśród urodzajnych ziem […] zbyt od Łowicza odle-
głych, by w poprzednich wystawach udział przyjąć mogły19.

14  RGK, t. XXXII, s. 362-367; RGK, t. XXXIV, 1859, s. 47-54.
15  Wcześniejsze wystawy starało się organizować powstałe w roku 1841 w Warszawie 

Towarzystwa Wyścigów Konnych i Wystawy Zwierząt Gospodarskich w Królestwie Pol-
skim przy okazji zawodów hippicznych. Gonitwy cieszyły się wprawdzie powodzeniem, 
natomiast ekspozycje miały charakter niesłychanie skromny i zazwyczaj nieudany, co było 
zresztą pobudką włączenia się do akcji Towarzystwa Rolniczego i w rezultacie przejęcia 
zadania organizowania wystaw, vide: W. Pruski, Dzieje wyścigów i hodowli koni pełnej krwi 
w Polsce, Warszawa 1969, s. 38, 53; W. Grabski, Historia Towarzystwa…, s. 108. 

16  Wystawa płodów i wyrobów gospodarstwa wiejskiego w Łowiczu odbyła się we 
wrześniu 1858 roku, pokaz warszawski, poprzedzony ekspozycją zwierząt gospodarskich, 
w czerwcu 1860 roku, vide: Wystawa rolnicza w Łowiczu, „Tygodnik Ilustrowany” 1859, nr 
2, s. 11-14; RGK, t. XL, 1860, s. 82-107; Treść Roczników Gospodarstwa Krajowego z lat  
20-tu od 1842-1862 ułożona przez Władysława Garbińskiego, Warszawa 1862, s. 132, 134-136;  
W. Grabski, Historia Towarzystwa…, s. 111-112.

17  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, (dalej: BŁ), 
Sprawozdanie Komitetu Trzeciej Wystawy Rolniczej w Królestwie Polskim odbytej w Lu-
blinie w dniach 16/28, 17/29 i 18/30 sierpnia 1860 roku, rkps 1921, k. 1- 2.

18  A. Przegaliński, Z przeszłości lubelskiego jeździectwa. Pierwsze wyścigi konne w Lu-
blinie w roku 1860, „Nasza Historia” 2015, nr 14, s. 8.

19  BŁ, Sprawozdanie Komitetu…, k. 3.
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Warto dodać, że przygotowaniom do pokazu towarzyszyły zaawansowane już 
wówczas prace zmierzające do powołania w Lublinie niższej szkoły rolniczej. 
Otwarto ją jesienią 1860 roku pod patronatem Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego 
i Leśnictwa w Marymoncie pod Warszawą. Nauczycielem w placówce, umieszczo-
nej tymczasowo na terenach folwarku rządowego Rury Brygidkowskie, został Jan 
Hanusz, uczeń marymonckiego Instytutu, zaś opiekunem Michał Kośmiński, wła-
ściciel podmiejskiego Kośminka, lubelski społecznik i przemysłowiec20.

W skład wystawowego Komitetu Organizacyjnego zawiązanego pod przewod-
nictwem gubernatora cywilnego lubelskiego Stanisława Mackiewicza oraz marszał-
ka szlachty lubelskiej ks. Adama Woronieckiego z Rejowca w powiecie krasnostaw-
skim, weszli: dwaj delegaci Towarzystwa Rolniczego – Stanisław Aleksandrowicz, 
szambelan dworu w Petersburgu, właściciel rozległych dóbr w Konstantynowie 
w powiecie bialskim i Franciszek Węgleński z Miączyna w powiecie hrubieszow-
skim, sekretarzem został urzędnik Rządu Gubernialnego Lubelskiego, adwokat 
Alojzy Mikulicz21. Wśród pozostałych członków znaleźli się: radca Wydziału Admi-
nistracyjnego Rządu Gubernialnego Lubelskiego – Antoni Hincz, dziennikarz, kra-
joznawca, autor szeregu opracowań z zakresu historii, geografii, etnografii i staty-
styki – Oskar Flatt oraz Aleksander Bieliński z Turki, Ludwik Grabowski z Łęcznej,  
hr. Juliusz Stadnicki z Osmolic, Kazimierz Wydrychewicz z Opola w powiecie lubel-
skim, Henryk Rulikowski ze Świerżów, Antoni Rulikowski ze Świerszczowa w po-
wiecie krasnostawskim, wspomniany Michał Kośmiński, Ludwik Bernard Okęcki 
z Hańska w powiecie radzyńskim i hr. Rüdigier22.

Kim byli przeważający w Komitecie ziemianie ? W większości to ludzie dość do-
brze wykształceni, wszyscy udzielali się w pracach TKZ i należeli do Towarzystwa 

20  B. Mikulec, Kośmiński Michał, [w:] Słownik Biograficzny Miasta Lublina, (dalej: 
SBML) t. III, red. T. Radzik, A.A. Witusik, J. Ziółek, Lublin 2009, s. 158. Żywot szkoły nie 
był długi. Ze względu na znikome zainteresowanie oraz z powodu przeniesienia Instytutu 
Marymonckiego do Puław i powiązanej z nim szkoły wiejskiej do nieodległej Końskowoli, 
zamknięto ją w roku 1862. Szerzej vide: H. Łopaciński, Szkoła niższa rolnicza pod Lublinem 
1860-1862, „Gazeta Rolnicza” 1901, nr 25, s. 431; T. Wieczorek, Historia szkolnictwa rolni-
czego w Polsce, Warszawa 1980, s. 44.

21  Jak podaje Wojciech Doliński, Mikulicz (zwany „Mikusem”) zaprzyjaźniony z rodzi-
ną Rohlandów z Żabiej Woli, był krewnym gubernatora Mackiewicza. Zanim osiadł na pań-
stwowej posadzie w Lublinie, sprzedał rodzinny majątek Piotrowice Małe koło Nałęczowa, 
vide: W. Doliński, Przekażmy przeszłość dla przyszłości, Coldra House 1992, s. 31.

22  Trzecia wystawa rolnicza w Królestwie Polskim odbyta w Lublinie w dniach 16(28), 
17(29), 18(30) sierpnia 1860 roku, Warszawa 1860, s. 1; RGK, t. XLII, 1861, s. 1; H. Wier-
cieński, Czterdziestolecie pierwszej wystawy rolniczej w Lublinie (1860-1900), „Gazeta Lu-
belska” 1900, nr 31, s. 1; A. Kutrzebianka, Flatt Oskar, [w:] PSB, t. VII, Kraków 1948-1958, 
s. 31; I. Rychlikowa, Ziemiaństwo polskie 1789-1864. Zróżnicowanie społeczne, Warszawa 
1983, s. 262; A. Koprukowniak, Dworek ziemiański i jego rola w lokalnej społeczności wiej-
skiej na Podlasiu po powstaniu styczniowym, [w:] Dworki, pejzaże, konie, red. K. Stępnik, 
Lublin 2002, s. 13.
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Rolniczego - czterech (Bieliński, Grabowski, Wydrychewicz i Antoni Rulikowski) 
było jego korespondentami okręgowymi. Bieliński zapisał piękną kartę w lubelskim 
ruchu patriotyczno-spiskowym, za co więziono go w Cytadeli Warszawskiej i dwu-
krotnie zsyłano na Syberię. W sierpniu 1860 r. ogół lubelskich ziemian zrzeszonych 
w Dyrekcji Szczegółowej TKZ powierzył mu godność prezesa23. Większość prowa-
dziła swoje gospodarstwa w sposób jak na owe czasy nowoczesny specjalizując pro-
dukcję i wprowadzając postępowe metody z zakresu hodowli, uprawy i przemysłu 
wiejskiego24. 

Szlacheckie korzenie miał również następca Marka Albertowa, pochodzący z Du-
szyc na Wileńszczyźnie gubernator Mackiewicz, którego losy splotły się z Lublinem 
na dłużej w roku 185125. W okresie piastowania urzędu zapisał się w historii mia-
sta jako dobry organizator i społecznik, zasłużony prezes Lubelskiego Towarzystwa 
Dobroczynności (1853-1860), które pod jego przewodnictwem dźwignięto z upadku 
i doprowadzono do rozwoju26. Z drugiej strony nierzadko zarzucano mu nadmierny 
legalizm a nawet karierowiczostwo27.

Wśród członków Komitetu taką osobą, która swoim postępowaniem reprezento-
wała różne (niekiedy skrajne) postawy ówczesnej szlachty był bez wątpienia dzie-
dzic Opola. Wydrychewicz urodził się w roku 1805 w Saceminie w Kieleckiem. 
Pochodził wprawdzie z rodziny szlacheckiej, ale zdeklasowanej – jego ojciec Lu-
dwik posiadał w miasteczku jedynie niewielką mieszczańską posiadłość. Wobec 
niemożności uzyskania starannego wykształcenia, drogą samokształcenia zdobył 
z czasem rozległą wiedzę, którą następnie wykorzystywał w prowadzonych przez 
siebie majątkach. Na początku lat 30. wziął w dzierżawę dobra rządowe Boiska, 

23  Archiwum Państwowe w Lublinie, Zbiór akt po Muzeum Lubelskim, sygn. 113, k. 1-4.
24  RGK, t. XXXIV, 1859, Wykaz porównawczy cyfr przecięciowych z koresponden-

cji miesięcznej przez członków korespondentów okręgowych Towarzystwu Rolniczemu 
w Królestwie Polskim nadesłanych, wklejka do tomu, bez paginacji (dalej: b.p.); RGK,  
t. XL, 1860, Tabela porównawcza ułożona z kwartalnych raportów Towarzystwu Rolniczemu 
nadesłanych przez członków korespondentów okręgowych w dniu 1 lipca 1860 r., wklejka.., 
b.p.; W. Pruski, Grabowski Ludwik, [w:] PSB, t. VIII, Wrocław 1960, s. 500; S. Wiśniewski, 
Aleksander Bieliński (1818-1877) w lubelskiej konspiracji niepodległościowej i na zesła-
niach syberyjskich, Annales UMCS, sec. F, vol. XXXVII, 1982, passim; M. Kseniak, Turka. 
Dzieje rodziny Bielińskich, „Merkuriusz Łęczyński” 1993, s. 15-16; M. Soborska, Szkice 
z dziejów Kluczkowic, Lublin 1998, s. 55-58.

25  Mackiewicz od roku 1851 czasowo pełnił obowiązki gubernatora cywilnego guberni 
lubelskiej, pięć lat później został gubernatorem cywilnym i pozostawał na tym stanowisku 
do roku 1861, vide: B. Mikulec, Mackiewicz Stanisław, [w:] SBML, t. I, red. T. Radzik,  
J. Skarbek, A.A. Witusik, Lublin 1993, s. 153.

26  B. Mikulec, op. cit., s. 153-154; Cz. Kępski, Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności 
(1815-1952), Lublin 1990, s. 26; idem, Towarzystwa Dobroczynności w Królestwie Polskim 
(1815-1944), Lublin 1993, s. 119-128.

27  Vide: K. Gregorowicz, Zarys główniejszych wypadków w województwie lubelskim 
w roku 1861, oprac. W. Śladkowski, Lublin 1984, s. 42-43.
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Głodno i Braciejowice leżące na pograniczu ziemi lubelskiej i radomskiej. Był to 
początek rodzenia się jego fortuny. Jako człowiek pracowity i przedsiębiorczy w ko-
lejnych latach, najpierw jako administrator, a następnie właściciel, skupił w swo-
ich rękach należący do Rozalii Rzewuskiej (wdowy po słynnym „Emirze”)28 klucz 
dóbr opolskich złożony z Radlina, Szczekarkowa, Łazisk i Kluczkowic. Z czasem 
kupił również Opole, ale bez pałacu, który Rzewuska ofiarowała podobno Paskie-
wiczowi! z przeznaczeniem na carską rezydencję. Zaniedbane, fatalnie zarządzane 
przez arystokratkę majątki unowocześnił i pomnożył. W pierwszej kolejności do-
konał dokładnej regulacji i pomiarów posiadanych gruntów. Utrzymał wprawdzie 
pańszczyznę, ale jednocześnie spisał powinności, zasiedlał pustki, tworzył wresz-
cie majdany i kolonie obsadzane osadnikami. W czasie choroby chłopi korzystali 
z pomocy utrzymywanego przez dwór lekarza oraz dostarczanych przez dominium 
lekarstw. W końcu lat 40. wdał się jednak w gorszący spór z mieszkańcami Opola na 
tle drastycznie podniesionych opłat za zbierany w dworskich lasach budulec i mate-
riał na opał. Zakwestionował także, a w zasadzie zniósł uświęcony tradycją zwyczaj 
nieodpłatnego wypasania w nich bydła. Konflikty te, jakże charakterystyczne dla 
okresu przed i po uwłaszczeniu, znalazły swój finał na forum lubelskiego Rządu Gu-
bernialnego i skończyły się dla opolan niekorzystnie. Na szereg lat zaciążyły też na 
relacjach między wsią i miastem a dworem.29 Nie ulega wątpliwości, że w sprawach 

28  Wacław Seweryn Rzewuski „Emir” (1784-1831) - hodowca koni, kolekcjoner, po-
dróżnik i orientalista, uczestnik wojen napoleońskich w służbie austriackiej. Zafascynowany 
kulturą Wschodu podróżował do Arabii. Swoje refleksje spisał w języku francuskim w pa-
miętnikach opatrzonych rycinami i nutami melodii beduińskich. Poróżniwszy się z żoną 
osiadł w rodzinnym Sawraniu na Podolu. W latach 20. należał do Towarzystwa Patriotycz-
nego, wziął udział w powstaniu listopadowym. W niewyjaśnionych okolicznościach zginął 
14 maja 1831 w bitwie pod Daszowem na Wołyniu, vide: S. Kieniewicz, Rzewuski Wacław 
Seweryn, [w:] PSB, t. XXXIV, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992-1993, s. 180-183. 

29  Konflikty między miastem i wsią a opolskim dworem nasiliły się w pamiętnym roku 
1861. Przypomnijmy: wiosną, na wieść o uwłaszczeniu w Cesarstwie, chłopi w Króle-
stwie zbuntowali się przeciwko pańszczyźnie. Atmosferę podgrzewały także lutowe i mar-
cowe uchwały Towarzystwa Rolniczego o przyspieszeniu oczynszowania. Ukaz carski  
z 16 maja zniósł wprawdzie pańszczyznę od 1 października, ale zamienił ją na wysoki okup 
pieniężny. Wieś wystąpiła przeciw okupowi, domagając się pełnego uwłaszczenia. W mająt-
ku Wydrychewicza niepokoje osiągnęły kulminację późną wiosną i latem. Dziedzic odwołał 
się do pomocy władz wojskowych oraz specjalnej komisji rozjemczej przysłanej z Warsza-
wy. Aresztowano wówczas kilku przywódców buntu, zaś kozacy zmuszali chłopów biciem 
do odrabiania obowiązującej jeszcze do jesieni pańszczyzny. 21 lipca chłopi wkroczyli do 
Opola żądając uwolnienia zatrzymanych. Tego samego dnia przystąpiono do usuwania ich 
z miasta. Fala oporu opadła wkrótce potem, pod wpływem grożących buntownikom repre-
sji. Osiemnastoletni wówczas Henryk Wiercieński z nieodległego Niezabitowa, oburzony 
postępowaniem opolskiego dziedzica, napisał do niego list, w którym potępił użycie siły 
oraz ostrzegał przed następstwami nierozważnych kroków, vide: H. Wiercieński, Pamiętniki, 
oprac. A. Zajączkowski, Lublin 1973, s. 143-144; T. Mencel, Między powstaniami…, s. 595-
597; R. Pastwa, Opole Lubelskie i okolice [brak daty wydania], s. 17; K. Jastrzębski, Opole 
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wsi Wydrychewicz był konserwatystą, zwolennikiem starego porządku, co słusznie 
budziło wśród światlejszych ziemian dezaprobatę. Nie przejawiał także szerszych 
zapędów społecznikowskich, choć trzeba przyznać, że w roku 1855 z jego inicjaty-
wy zorganizowano przy Lubelskim Towarzystwie Dobroczynności Sklep Ubogich, 
dwa lata później zapisał plac w Opolu na szpital, zaś pomny własnych doświadczeń, 
finansował podobno kształcenie ubogiej młodzieży. Wybiegając nieco w przyszłość 
dodajmy tutaj jeszcze krótkie wspomnienie o chwalebnej postawie Wydrychewicza 
w czasie powstania styczniowego. Wspierał on bowiem pieniędzmi insurgentów, 
zakupił także z magazynów intendentury rosyjskiej w Lublinie kilkanaście tysięcy 
naboi i kapiszonów przekazanych w przededniu bitwy pod Żyrzynem Michałowi 
Heidenreichowi-Krukowi. Jako gospodarz i administrator odnosił Wydrychewicz 
same sukcesy. Porządkując Opolszczyznę podniósł wydajność wyjałowionej ziemi, 
meliorował łąki, zaprowadził także dochodowe gospodarstwo rybackie. Miarą po-
stępu były powstałe w dobrach zakłady rolno-przemysłowe: młyn amerykański, ole-
jarnia, browar, dwie gorzelnie, trzy tartaki i fabryka terpentyny. Na polu działalności 
publicznej jako jeden z pierwszych ziemian prowadził pod patronatem Towarzy-
stwa Rolniczego doświadczenia polowe, był także jednym z założycieli Domu Zle-
ceń Rolników Nadwiślańskich (1860) – pionierskiej na Lubelszczyźnie organizacji 
wyrosłej z nurtu rodzącej się kooperacji rolniczej. Pomimo tych osiągnięć, a może 
właśnie dlatego, znaczna część ziemiańskiej szlachty uważała go za dorobkiewicza 
i lekceważonego homo novus30.

Tajemniczą postacią w Komitecie był hr. Rüdigier. W tym wypadku chodziło 
zapewne o hr. Fryderyka Rüdigiera, dziedzica majoratu Lublin złożonego z folwar-
ków i wsi zarobnych Brzostówka, Dziesiąta, Chmiel, Świdnik Mały, Wrotków i Ze-
mborzyce. Hr. Fryderyk był bliskim krewnym zmarłego bezdzietnie w roku 1856 
niesławnego rosyjskiego generała hr. Teodora Rüdigiera. Ten ostatni wspomnianą 
donację otrzymał w roku 1835 od Paskiewicza w nagrodę za tłumienie powstania 
listopadowego na Lubelszczyźnie i na Wołyniu, okresowo na doraźne polecenie za-
stępował także ks. warszawskiego na stanowisku gubernatora.31 O samym Fryde-
ryku można napisać niewiele. Wiadomo, że był członkiem Towarzystwa Rolnicze-

Lubelskie. Historia miasta i powiatu, t. II, 1663-1870, Warszawa-Puławy 2009, s. 581-582. 
30  H. Wiercieński, Pamiętniki, s. 48; W. Grabski, Historia Towarzystwa…, s. 99;  

S. Dzierzbicki, Stowarzyszenia rolnicze w Królestwie Polskim, „Ekonomista”, R. IX, t. I, 1909, 
s. 192; T. Mencel, Wieś pańszczyźniana…, passim; Cz. Kępski, Lubelskie Towarzystwo….,  
s. 24; M. Soborska, op. cit., s. 55-56; K. Jastrzębski, op. cit., s. 493-498. Vide także: S. Płoski, 
Heydenreich Michał Jan, [w:] PSB, t. IX, Warszawa 1960-1961, s. 498; Z. Bieleń, Zwycięzca 
spod Żyrzyna. Generał Michał Heydenreich-Kruk, Lublin 2006, s. 63. 

31  R. Łoziński, Zemborzyce. Szkice z dziejów wsi i dzielnicy miasta, Lublin 2005,  
s. 106; H. Danczowska, Dziesiąta. Dzieje dzielnicy Lublina, Lublin 2007, s. 15; S. Piątkow-
ski, Modernizator czy ciemiężca ? Generał Teodor Rüdigier jako donatariusz lubelski w la-
tach 1835-1856, [w:] Studia nad ziemiaństwem w XIX i XX wieku, red. A. Koprukowniak,  
Z. Gołębiowska, Lublin 2008, s. 113-114. 
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go, zmarł w roku 1904, w podeszłym wieku, w Dojlidach w powiecie białostockim 
w guberni grodzieńskiej. W krótkim wspomnieniu, które ukazało się na łamach „Ga-
zety Lubelskiej” napisano, że:

Nieboszczyk, powszechnie szanowany jako człowiek […] cieszył się opinią dobrego go-
spodarza i nie odmawiał nigdy swej pomocy w sprawach filantropijnych32.

Trudno orzec na ile była to rzeczywista charakterystyka zmarłego, a na ile propa-
gandowo retuszowana nota.

Jeśli chodzi o działalność Komitetu, to najważniejszą i najpilniejszą jego pracą 
było zachęcenie i zaproszenie potencjalnych wystawców do wzięcia udziału w eks-
pozycji. Nie było to zadanie łatwe, wielu bowiem zniechęcały miejscowe trudności 
komunikacyjne – przez miasto nie biegła wówczas kolej, Wisła zaś, główna arteria 
lubelskiego ruchu handlowego i rolniczego, w okresie poprzedzającym wystawą 
nie była rzeką spławną. Transport odbywał się drogami bitymi i lichymi drogami 
bocznymi, co z kolei znacznie podnosiło koszty. W takiej sytuacji, dla obniżenia 
wydatków i ułatwienia osobom niezamożnym przysłania towarów, Komitet podjął 
się przewiezienia mniejszych kolekcji i eksponatów oraz wyjednał od władz rządo-
wych zwolnienie z opłat pocztowych pak o mniejszej wadze. Porozumiano się także  
z A. Rodkiewiczem prowadzącym w Warszawie dom komisowy oraz Skład Nasion, 
Machin i Narzędzi Rolniczych przy ulicy Miodowej. Przedsiębiorca podjął się bez-
płatnego przyjmowania, przechowywania i wysyłania na koszt Komitetu ekspona-
tów pochodzących z Warszawy i z okolic33.

Tymczasem przygotowania do wystawy przebiegały w napiętej atmosferze. 
W końcu maja 1860 r. prezes Zamoyski został wezwany do dyrektora Komisji Rzą-
dowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych Pawła Muchanowa, który oświadczył, 
że cesarz życzy sobie, by ograniczyć czynności Towarzystwa Rolniczego. Zgodnie 
z wolą i rozkazem Aleksandra II zakazywano tworzenia stałych placówek Towarzy-
stwa na prowincji, ograniczono prawo urządzania wystaw i konkursów oraz zabro-
niono uroczystego rozdawania nagród. Ten ostatni zakaz został wprawdzie wkrótce 
zliberalizowany, ale groźba odwołania lubelskiego pokazu wydawała się wówczas 
realna34.

Pomimo trudności i niepewności, lubelski Komitet kontynuował swoje prace, 
zwłaszcza, że władze krajowe przyglądały się tym przygotowaniom dość przychyl-
nie. Lublinianie otrzymali ze strony Rządu kilkanaście przygotowanych do wręcze-
nia medali (złotych, srebrnych wielkich i małych), kilkadziesiąt listów pochwalnych 
oraz fundusz w wysokości 419 rs przeznaczony na nagrody pieniężne. Co więcej, 

32  Wspomnienie o Fryderyku Rüdigierze, „Gazeta Lubelska”, 1904, nr 251, s. 2.
33  BŁ, Sprawozdanie Komitetu…, k. 3-4; „Kurier Warszawski” 1860, nr 189, s. 1062; 

ibidem, nr 190, s. 1067.
34  W. Grabski, Historia wsi…, s. 289; S. Kieniewicz, Między ugodą…, s. 50-51.
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Kasa Miasta Lublina upoważniona przez Muchanowa, ofiarowała na pomnożenie 
owego kapitału 300 rs. Ofiary te dopełniały ufundowane przez Towarzystwo Rol-
nicze medale, listy pochwalne oraz kapitał w wysokości 300 rs przeznaczony na 
nagrody pieniężne35.

Z końcem lipca Rząd Gubernialny Lubelski za pośrednictwem prasy warszaw-
skiej informował, że wybierający się do Lublina będą mogli przenocować w wy-
najętych w mieście mieszkaniach. Udogodnienie to było zasługą Komitetu współ-
działającego z miejskimi władzami. Obie agendy porozumiały się z właścicielami 
i lokatorami domów przysposabiając na czas wystawy znaczną ilość umeblowanych 
pomieszczeń. Komitet rozporządzał kwaterami pojedynczymi i przeznaczonymi dla 
rodzin wraz z miejscami postojowymi dla koni i powozów36.

W pierwszych dniach sierpnia rozpoczęło się przyjmowanie nadchodzących eks-
ponatów: najpierw płodów rolnych i machin rolniczych, nieco później żywego in-
wentarza. W dniach od 13 do 15 sierpnia całą wystawę ostatecznie uporządkowano 
i zamówiono druk katalogu37.

O tym, że nadchodząca wystawa elektryzowała opinię publiczną, a zwłaszcza jej dam-
ską część, dowiadujemy się z ciekawych anonsów zamieszczanych w „Kurierze Warszaw-
skim”. I tak w numerze opublikowanym 31 lipca czytamy, że Maria Wołyńska bawiła w tych 
dniach w Warszawie, gdzie zaopatrzyła się w różne eleganckie stroje, po czym udała się 
w podróż powrotną do Lublina. Jak podkreślano, wiadomość ta nie mogła być obojętna 
dla czytelniczek ceniących magazyn modniarski Wołyńskiej i wybierających się do grodu 
nad Bystrzycą. Na niemały zarobek i trafienie w oczekiwania męskiej klienteli liczył z ko-
lei warszawski krawiec Dembowski, który pojechał do Lublina „[…] z wielkim transpor-
tem doborowej garderoby męskiej z najlepszych materiałów w najświetniejszym guście”38.

Trzecia Wystawa Rolnicza została uroczyście otwarta we wtorek 28 sierpnia „[…] 
wśród ogromnego – jak pisano – zjazdu obywateli ziemskich ze wszystkich okolic 
kraju”39. Lublin, przygotowujący się od dłuższego czasu do tego wyjątkowego wy-
darzenia, zaczął świętować kilka dni wcześniej. W dniu 23 sierpnia rozpoczęły się 
w mieście koncerty przyjezdnych wirtuozów, trzy dni później zjechała do Lublina 
teatralna trupa Pawła Ratajewicza. Pierwszym występem był burzliwie oklaskiwany 
recital Izydora Lotto, wybornego skrzypka i kompozytora, owacyjnie przyjmowa-
nego w Paryżu. Artysta, któremu towarzyszył lubelski pianista i nauczyciel muzyki 
Konrad Staczyński, dał popis w sali posiedzeń Rządu Gubernialnego w Pałacu Gu-
bernatorskim (obecnej siedzibie Wydziału Politologii UMCS) przy Placu Musztry 
(Litewskim). Lotto wykonał wówczas m.in. „Souvenir de Haydn” Leonarda oraz 
„Motto Perpetuo di tanti palpiti” i słynny „Karnawał wenecki” Nicolo Paganiniego. 
Zauroczony korespondent warszawskiego „Ruchu Muzycznego” napisał, że „Gra 

35  BŁ, Sprawozdanie Komitetu…, k. 8-9.
36  „Kurier Warszawski” 1860, nr 204, s. 1153.
37  BŁ, Sprawozdanie Komitetu…, k. 18-19.
38  „Kurier Warszawski 1860, nr 217, s. 1230.
39  „Tygodnik Ilustrowany” 1901, nr 25, s. 493.
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tego skrzypka [była] świetna i pod wieloma względami godna uwagi”. Z kolei cie-
szący się coraz większym uznaniem zespół Ratajewicza, zainicjował swój kolejny 
pobyt nad Bystrzycą40 „Listem żelaznym” Antoniego Małeckiego oraz wystawionym 
dzień później „Gałganduchem, czyli trójką hultajską” Johanna Nepomuka. Spekta-
kle musiały wzbudzać uznanie publiczności, skoro Ratajewicz pozostał w stolicy 
guberni na dłużej i w sezonie zimowym 1860/1861 dał 78 przedstawień41.

Tymczasem 28 sierpnia, o godzinie 10 rano odprawiono w katedrze mszę w in-
tencji powodzenia wystawy. Nabożeństwo celebrował lubelski biskup ks. Wincen-
ty Pieńkowski, zaś homilię, po odśpiewaniu Veni Kreator, wygłosił ks. kanonik 
Myśliński. Kaznodzieja zachęcał, by nie naśladować bezrefleksyjnie obcych, ale 
„z własnego głównie serca i z własnej głowy wysnuwać pomysły zbawienne dla 
kraju”42. Następnie tłumny korowód lublinian i przyjezdnych, w asyście członków 
Komitetu, sędziów, władz rządowych i zaproszonych gości udał się przed gmach 
świeżo wzniesionego gimnazjum gubernialnego przy ulicy Namiestnikowskiej 
(dzisiaj gmach Wydziału Pedagogiki UMCS). Tam, przed portykiem przystrojo-
nym świerkami i agawami, w „towarzystwie” spoglądającej na zebranych z góry 
rzymskiej bogini wegetacji i urodzaju Ceres, oficjalnie dopełniono aktu otwarcia 
wystawy. W atmosferze wielkiego święta wstęgę przeciął prezes Komitetu, guber-
nator Mackiewicz43. Z okazji tego niecodziennego wydarzenia przybyło do Lublina 
wielu ziemian, kupców i handlarzy. Spokojne na co dzień miasto ożyło. Dla wielu 
przyjezdnych Lublin był także miejscem postojowym w drodze na rozpoczynający 
się w dniu 1 września (na św. Idziego) słynny, dwutygodniowy jarmark w Łęcznej.44 
Korespondent „Tygodnika Ilustrowanego” obserwujący ten gwar z estrady cukierni 
Kacpra Semadeniego przy Krakowskim Przedmieściu napisał, że:

Turkot karet, bryczek, powozów na ulicach był nieustanny, co dziwne sprawiało wrażenie 
w tym Lublinie, tak zazwyczaj cichym i spokojnym45.

40  Wcześniej zespół Ratajewicza grał w Lublinie od października 1859 roku do maja 
1860 roku, vide: S. Kruk, Życie teatralne w Lublinie 1782-1918, Lublin 1982, s. 61-62.

41  A. Krasiński, Korespondencja z Lublina, „Ruch Muzyczny” 1860, nr 38, s. 617; „Ku-
rier Warszawski” 1860, nr 225, s. 1276; T. Przybylski, Lotto Izydor, [w:] PSB, t. XVII, War-
szawa 1972, s. 570; L. Gawroński, 130 lat temu. Ziemianie, kupcy i handlarze na wystawie 
rolniczej w Lublinie, „Nowe Relacje” 1990, nr 16, s. 9; W. Śladkowski, W okresie między-
powstaniowym, [w:] Z przeszłości dalekiej i bliskiej. Szkice z dziejów Lubelszczyzny, red.  
A. Koprukowniak, W. Śladkowski, Lublin 1980, s. 185.

42  Wystawa rolnicza w Lublinie, „Czytelnia Niedzielna” 1860, nr 42, s. 352; „Kurier 
Warszawski” 1860, nr 225, s. 1273.

43  BŁ, Sprawozdanie Komitetu…, k. 19; Wystawa rolnicza w Lublinie…, ibidem.
44  T. Mencel, Jarmarki łęczyńskie w XVII-XIX wieku, [w:] Łęczna. Studia z dziejów mia-

sta, red. E. Horoch, Łęczna 1989, s. 76; Łęczna miasto wielkich jarmarków w fotografii Wi-
tolda Ziółkowskiego, Łęczna 2010, s. 7.

45  Z Lublina, „Tygodnik Ilustrowany” 1860, nr 49, s. 454.
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Inny z kolei zauważył, że:

Spokojna i systematyczna fizjonomia Lublina w codziennym jego życiu, na tydzień już 
przed wystawą widocznie zmieniać się zaczęła. Wyparty ze zwykłej kolei jednostajności, 
Lublin ożywił się, odmłodniał i wskrzesił w swej pamięci sławne trybunalskie czasy. Myśl 
o wystawie zaprzątnęła wszystkie głowy: jedni pragnęli jej dla pożytku, drudzy dla urozma-
icenia i zabawy, inni wreszcie dla zysku46.

W podobnym tonie wypowiadał się na łamach „Ruchu Muzycznego” A. Krasiń-
ski:

Dawno, już bardzo dawno – zanotował – może jeszcze za czasów trybunalskich miasto 
nasze tak było zaludnione i ruchawe jak w ostatnich dniach sierpnia, a to z powodu wystawy 
rolniczej i konnych wyścigów47.

Tymczasem wieczorem w Resursie Kupieckiej, mającej siedzibę w ratuszu, od-
był się bal na rzecz ubogich.

[…] obszerny jej lokal – pisano - okazał się za szczupłym na pomieszczenie znacznej 
liczby osób, która się tam zgromadziła. Wszyscy, tak miejscowi, jak i goście, posłali na tę 
zabawę swoich przedstawicieli. Można było tam spostrzec mnóstwo dam przywykłych do 
królowania w salonach warszawskich, ale największą zwracały na siebie uwagę piękności 
miejscowe, których żadne miasto nie tylko prowincjonalne, ale nawet stołeczne nie posiada 
tak licznego i dobranego orszaku48.

Sama wystawa, wzorem innych tego typu przedsięwzięć organizowanych przez 
Towarzystwo Rolnicze, została podzielona na trzy oddziały:

Płodów rolnych i przemysłu wiejskiego,I. 
Inwentarzy,II. 
Machin i narzędzi rolniczych. III. 

Poza tym urządzono przeznaczony dla włościan konkurs oraczy oraz zawody 
hippiczne pod nazwą próby rączości koni, co było nawiązaniem do programu zjaz-
dów klemensowskich organizowanych w latach czterdziestych przez Andrzeja Za-
moyskiego49. 

By zachować przejrzystość ekspozycji szczegółowo sklasyfikowano eksponaty 
we wszystkich oddziałach. W Oddziale I wyszczególniono m.in. próbki pszenicy, 

46  Wystawa rolnicza w Lublinie, „Tygodnik Ilustrowany” 1860, nr 51, s. 475.
47  A. Krasiński, op. cit., s. 616.
48  Z Lublina…, ibidem.
49  Trzecia wystawa rolnicza…, s. 2; L. Górski, op. cit., s. 53-57; S. Kieniewicz, Dramat 

trzeźwych entuzjastów. O ludziach pracy organicznej, Warszawa 1964, s. 65; H. Gawarecki, 
O dawnym Lublinie, Lublin 1974, s. 240.
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rzepaku, jęczmienia i grochu oraz eksponaty z dziedziny ogrodnictwa, leśnictwa, 
pszczelarstwa i jedwabnictwa. W Oddziale II osobno opisano konie, bydło, owce, 
trzodę chlewną i drób. W Oddziale III, wobec mnogości dostarczonych maszyn i na-
rzędzi, wyodrębniono aż dziewięć oddziałów – m.in. narzędzi do uprawy łąk i pól, 
do siewu, do pielęgnacji roślin, przyrządów do czyszczenia zboża i różnych sprzę-
tów gospodarskich50.

Oddział płodów rolnych i przemysłu wiejskiego, dzięki uprzejmości dyrektora 
Józefa Skłodowskiego51 oraz za zgodą kuratora Okręgu Naukowego Warszawskiego, 
wspomnianego wyżej Muchanowa, został umieszczony w dwóch obszernych salach 
lubelskiego gimnazjum. Dwa pozostałe, za rogatką warszawską - Oddział Inwen-
tarzy na polu przy koszarach świętokrzyskich (obecnie gmach KUL i zabudowane 
tereny między Alejami Racławickimi a ulicą Marii Curie-Skłodowskiej ), Machin 
i narzędzi rolniczych – na koszarowym dziedzińcu oraz w szopie za koszarami, na-
przeciw Ogrodu Miejskiego nazywanego też Saskim. Kursujące po Lublinie konne 
omnibusy i dorożki miały dowozić zwiedzających z placu koło ratusza. Dla lepszej 
orientacji poszczególne oddziały zostały oznaczone różnobarwnymi chorągiewka-
mi, ustawiono znaki i napisy, wywieszono także afisze i ogłoszenia, które wskazy-
wały „gdzie czego szukać należy”52. 

Wystawa rolnicza była przeglądem osiągnięć Kongresówki na polu uprawy, ho-
dowli i mechanizacji rolnictwa. Na równych prawach pokazywali swój dorobek nie 

50  Katalog Trzeciej Wystawy Rolniczej Królestwa Polskiego odbytej w Lublinie w 1860 
roku, Lublin 1860, passim.; Trzecia wystawa rolnicza…, s. 52.

51  Józef Skłodowski, dziad Marii Curie-Skłodowskiej, pedagog, bibliotekarz i przyrod-
nik. Do Lublina przybył w roku 1851 i po baronie J. Kaulbarsie przejął obowiązki dyrektora 
gimnazjum gubernialnego. Równocześnie został dyrektorem lubelskiej szkoły realnej oraz 
opiekunem szkół niższego szczebla w całej guberni. Wydatnie przyczynił się do podniesienia 
poziomu naukowego lubelskiego szkolnictwa. Za jego kadencji wzniesiono gmach gimna-
zjum oddany do użytku w listopadzie 1859 roku, zorganizowano gabinety przedmiotowe i po-
większono szkolną bibliotekę. W październiku 1862 roku Skłodowski został przedwcześnie 
przeniesiony na emeryturę w skutek reformy szkolnictwa oraz w związku z patriotycznymi 
manifestacjami młodzieży, którym zawczasu nie zapobiegł. Zamieszkał wówczas na krótko 
w Zawieprzycach dzierżawionych przez kuzyna Ksawerego, gdzie zresztą po latach zmarł 
(1882) i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Kijanach, vide: C.W. Domański, 
Skłodowski Józef, [w:] SBML, t. I, s. 240-241; W. Śladkowski, W epoce zaborów, [w:] Dzieje 
Lublina t. II, XIX i XX wiek, oprac. T. Radzik, W. Śladkowski, G. Wójcikowski, W. Wójci-
kowski, Lublin 2000, s. 69-70; A. Kidzińska, Związki rodziny Skłodowskich z Zawieprzyca-
mi, „Studia Łęczyńskie”, t. 2-3, red. A. Sochacka i in., Łęczna 2010-2011, s. 231-233.

52  BŁ, Sprawozdanie Komitetu…, k. 5-6; Wystawa rolnicza w Lublinie…, s. 475-476; 
Trzecia wystawa…, s. 3. Warto dodać, że jeszcze w trakcie przygotowań do wystawy, dla 
nadzorowania prac w wymienionych wyżej działach i miejscach Komitet wybrał spomiędzy 
członków specjalną delegację złożoną z Hincza, Bielińskiego, Grabowskiego i Antoniego 
Rulikowskiego. Zaproszono także budowniczego gubernialnego Kamieńskiego, który zapro-
jektował przyozdobienie placów, dziedzińców i sal, vide: BŁ, Sprawozdanie Komitetu…,  
k. 7; Wystawa rolnicza w Lublinie, „Czytelnia Niedzielna”…, s. 351.



Andrzej Przegaliński - Wokół Wystawy Rolniczej w Lublinie w 1860 roku... 61

tylko eksponenci z Lubelszczyzny i Podlasia (choć tych było najwięcej), ale i z po-
zostałych guberni Królestwa Polskiego. Nagrody pod postacią medali, listów po-
chwalnych i gratyfikacji pieniężnych ufundowały, jak wyżej wspomniano, władze 
rządowe i Towarzystwo Rolnicze53. 

Ocenianiem zgromadzonych eksponatów zajmowało się kilkudziesięciu sędziów. 
Byli wśród nich przede wszystkim znani z fachowej wiedzy członkowie Towarzy-
stwa Rolniczego: wiceprezes hr. Aleksander Ostrowski z Maluszyna nad Pilicą w gu-
berni radomskiej, Roman Cichowski z Linowa w Sandomierskiem, Tadeusz Ejdzia-
towicz z Wereszczyna w powiecie radzyńskim, Wincenty Bielski z Uhra w powiecie 
krasnostawskim, Józef Przewłocki z Woli Gałęzowskiej w powiecie lubelskim, Lu-
dwik Grabowski, Antoni Rulikowski, Franciszek Węgleński i Tytus Wojciechowski. 
Zaproszono także Stanisława Przystańskiego dyrektora Instytutu w Marymoncie, 
nieznanego bliżej Ludwika Małkowskiego oraz Jerzego Fanshave – angielskiego 
barona, szambelana dworu carskiego, dziedzica zespołu pałacowego Wielgolas oraz 
dworu w podwarszawskim Henrykowie54. W każdym z ocenianych oddziałów mia-
nowano także sprawozdawcę (przewodniczącego), który był zobligowany do napi-
sania sprawozdania umieszczonego następnie w sprawozdaniu zbiorczym. W Od-

53  Treść roczników…, s. 137.
54  Trzecia wystawa…, s. 43, 47, 51; T. Mencel, Wieś pańszczyźniana…, s. 18. W grupie 

tej bez wątpienia wyróżniali się: Aleksander Ostrowski - działacz Komitetu Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego, przodujący właściciel ziemski w Królestwie Polskim, prekursor 
modernizacji i uprzemysłowienia gospodarki folwarcznej. Po rozwiązaniu Towarzystwa Rol-
niczego (IV 1861), jako człowiek mocno zaangażowany w „system Wielopolskiego” przyjął 
udział w Radzie Stanu, sprawował także od czerwca 1862 roku do maja 1863 roku funkcję 
gubernatora cywilnego guberni radomskiej. Przeciwnik powstania styczniowego, w latach 
1863-1864 Dyrektor Główny prezydujący w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, zie-
mianin i polityk znany z lojalnej postawy wobec władz zaborczych. Od roku 1874 prezes 
Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Roman Cichowski - innowator w dzie-
dzinie mechanizacji rolnictwa prowadzący w Linowie próby i doświadczenia z różnymi ro-
dzajami pługów, konstruktor pługów i bron tzw. klawiszowych nagradzanych na wystawach 
w Belgii, Francji i Niemczech, właściciel uruchomionej w roku 1860 niewielkiej fabryki 
narzędzi rolniczych, Jerzy Fanshave – syn Jerzego, generała-lejtnanta w służbie rosyjskiej, 
przewodniczącego komitetu powołanego na początku lat 30. w Warszawie do poprawy po-
łożenia chłopów w dobrach skarbowych - wieloletni członek Towarzystwa Wyścigów Kon-
nych, jeździec, zasłużony działacz na polu podniesienia hodowli koni pełnej krwi w Kró-
lestwie Polskim oraz wspomniany już wyżej hodowca folblutów Ludwik Grabowski, vide: 
[St. Rew.], Cichowski Roman, [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, t. XII, 
Warszawa 1894, s. 971-972; W. Pruski, op. cit., s. 143; A. Szwarc, Spór o przywództwo czy 
o koncepcję ugody? Rywalizacja Ludwika Górskiego i Zygmunta Wielopolskiego w wybo-
rach do władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskim w 1890, „Prze-
gląd Historyczny”, t. LXXV, 1984, z. 3, s. 261; J.E. Leśniewska, Z Łęcznej do Paryża. Szkic 
o Karolinie Grabowskiej, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie II, oprac. R. Maliszewska, 
Kozłówka 2003, s. 414; J. Kita, Ostatnia z rodu – Ludwika z Korabitów Ostrowska, [w:] 
Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 
2007, s. 172-173.
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dziale I był nim Adolf Smorczewski ze Żdżannego w powiecie krasnostawskim,  
w II - Ludwik Bernard Okęcki, w III – Tadeusz Eydziatowicz55. 

Dla uatrakcyjnienia czasu lublinian oraz przybyłych do miasta znamienitych go-
ści w dalszym ciągu organizowano imprezy towarzyszące. Wieczorami, tylko dla 
wybranych i najbardziej znaczących, urządzano spotkania u marszałka szlachty. 
Zwiedzający ochoczo spacerowali po Ogrodzie Miejskim, który wieczorami ilumi-
nowano i urządzano w nim pokazy fajerwerków, oglądali przedstawienia teatralne 
i słuchali koncertów. Przed lubelską publicznością popisywały się orkiestry Wilhel-
ma i Rajczaka z Warszawy, Chwata z Radomia, a nawet kapela węgierskich cymba-
listów. W dniu 29 sierpnia w sali ratuszowej oklaskiwano sopranistkę Natalię Ko-
narską – „najświetniejszy podobno owoc na ziemi polskiej z mediolańskiego muzyki 
ogrodu”, utalentowaną lubelską amatorkę panią Stefanów (Stefanow) i wybornego 
gitarzystę Ignacego Downara Zapolskiego. W dniu zamknięcia wystawy (30 sierp-
nia) miała miejsce loteria fantowa, z której dochód przeznaczono na restaurację ze-
społu klasztornego i kościoła oo. Bernardynów (obecnie zabudowania pobernardyń-
skie wraz z kościołem p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła przy ul. Dolnej Panny 
Marii). Wieczorem odbył się (zwieńczony uroczystą kolacją) koncert słynnego poza 
granicami Królestwa Polskiego wirtuoza skrzypiec i kompozytora Henryka Wie-
niawskiego, który w ten sposób chciał uczcić rodzinne miasto.56 Do Lublina Wie-
niawski przybył trzy dni wcześniej prosto z Paryża, w towarzystwie poślubionej nad 
Sekwaną ósmego sierpnia Izabeli Hampton.57 Pani Hampton-Wieniawska tak oto 
opisała podróż i pobyt mieście nad Bystrzycą: 

W braku kolei żelaznych jechaliśmy do Lublina, gdzie mieszkała rodzina mego męża, 
całą noc dyliżansem. O godzinie 7 rano byliśmy na miejscu. Wszystko, co tu widziałam: 
mowa, ubiory, odrębne typy, było dla mnie tak nowe, że zapomniałam o zmęczeniu. Teść 
i teściowa [Tadeusz i Regina z Wolffów] przywitali nas chlebem i solą, które teść trzymał 
na srebrnym półmisku. Z rodziną przepędziłam pogodne i szczęśliwe dni; byłam na licznych 
przyjęciach w domach obywatelskich i na balu u gubernatora, gdzie widziałam po raz pierw-
szy tańczonego mazura58.

Biograf Wieniawskiego Józef Władysław Reiss podaje, że bezpośrednio po wiel-
kim lublinianinie swój drugi ? koncert dał Lotto. Ten „wirtuoz najpierwszej rangi”- 
jak go nieco później określił Edward Hanslick, recenzent wiedeńskiej „Presse”, wy-

55  BŁ, Sprawozdanie Komitetu…, k. 9.
56  A. Krasiński, op. cit., s. 616-617; „Ruch Muzyczny”, 1860, nr 36, s. 592; Wysta-

wa rolnicza w Lublinie…, s. 478; Wystawa rolnicza w Lublinie, „Czytelnia Niedzielna”…,  
s. 351; T. Przybylski, Henryk Wieniawski (1835-1880), Kraków 1979, s. 20; L. Gawroński, 
130 lat temu…, ibidem.

57  „Ruch Muzyczny”, 1860, nr 34, s. 559; Wieniawski, oprac. W. Dulęba, Kraków 1974,  
s. 144; L. Gawroński, Saga rodu Wieniawskich, Lublin 2003, s. 4.

58  Cyt. za: J.W. Reiss, Wieniawski, Kraków 1977, s. 65-66.
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konał podobno Koncert Mendelssohna zakończony własną kadencją. Jeden z recen-
zentów zarzucił mu nawet, że splagiatował kadencję Wieniawskiego, co ostatecznie 
okazało się zarzutem bezpodstawnym59.

Pomimo atrakcyjności owych dodatkowych urozmaiceń, treścią lubelskiego 
święta była przede wszystkim wystawa. A ta, w blaskach łaskawej, nieprzerwanie 
słonecznej pogody przedstawiała się doprawdy interesująco.

W Oddziale Płodów rolnych i przemysłu wiejskiego zgromadzono ponad 630 
eksponatów. Wśród nich mnogością odmian zachwycały zboża: pszenica zwyczaj-
na, sandomierska, wołyńska, Talwera z Marymontu, wąsata, galicyjska, frankoń-
ska i egipska, żyto krzyca, krzyca amerykańska, zwyczajne, belgijskie, kanadyjskie 
i holenderskie, owies zwyczajny, rychlik, olbrzymi, węgierski i siedlecki. Ozdobą 
była tu bez wątpienia przywieziona przez Aleksandra Ostrowskiego z zagranicy ko-
lekcja niemal wszystkich znanych gatunków zbóż. Kłosy zostały ułożone zgodnie 
z porządkiem botanicznym na osobnych tablicach i opatrzone odpowiednimi na-
zwami. Wśród tej wielości odmian i okazów medal wielki Towarzystwa Rolniczego 
przyznano Feliksowi Higersbergerowi ze Skrzan w powiecie gostyńskim w guber-
ni warszawskiej za pszenicę w plewie białej (australijską), zaś medal wielki srebr-
ny rządowy Stanisławowi Aleksandrowiczowi za pszenicę sandomierską w plewie 
czerwonej. Medal mały Towarzystwa Rolniczego za żyto (krzycę amerykańską) do-
stał Ignacy Zaborowski z Zalesia w Łowickiem. Z guberni lubelskiej list pochwalny 
Towarzystwa Rolniczego otrzymał tylko Teodor Kostecki z Wielkopola w powiecie 
krasnostawskim za krzycę. Wśród stosunkowo niewielu próbek jęczmienia i owsa 
celowały okazy Ludwika Bernarda Okęckiego oraz Gustawa Mazurkiewicza dzier-
żawcy Bystrzejowic w powiecie lubelskim. Obaj wystawcy zdobyli medale małe 
Towarzystwa - Okęcki za jęczmień dwurzędowy, a Mazurkiewicz za rychlik. Ten 
ostatni do kolekcji odznaczeń dodał jeszcze medal mały Towarzystwa Rolniczego 
za nasiona gryki syberyjskiej. Z kolei Ludomir Węss z Łopiennika w powiecie kra-
snostawskim jako jedyny został wysoko uhonorowany za groch – otrzymał, tak jak 
wymienieni wyżej, medal mały Towarzystwa60.

Interesująco i estetycznie prezentowały się ekspozycje z dziedzin ogrodnictwa 
i leśnictwa. Hodowcy pokazywali rodzime i zagraniczne odmiany jabłek, dojrzałe 
w oranżeriach ananasy, cytryny i pomarańcze, urzekające odmiany dalii, astrów i in-
nych kwiatów doniczkowych oraz różne gatunki buraków, kapusty, kalarepy i mar-
chwi. Wszystkie eksponaty umieszczono przy filarach podpierających sklepienie 
sali i ułożono w konstrukcje przypominające kształtem piramidy. Pierwsze miejsce 
i medal średni Towarzystwa Rolniczego delegacja konkursowa przyznała hr. Augu-
stowi Zamoyskiemu z Włodawy w powiecie radzyńskim „[…] z uwagi na piękność 

59  Ibidem, s. 66, 152.
60  Trzecia wystawa…, s. 3-11; Katalog Trzeciej Wystawy…, s. 1-13; S. Zieliński, Wystawy 

rolnicze, „Gazeta Rolnicza”, 1901, nr 25, s. 446-447; W. Grabski, Historia Towarzystwa…,  
s. 251; T. Mencel, Między powstaniami…, s. 578.
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i rozmaitość okazów” dostarczonych z ogrodu w Różance. W opinii sędziów, na tle 
konkurencji wyróżniały się zaprezentowane owoce wraz z gałązkami, które dowo-
dziły nadzwyczajnej siły drzewek. Prym wiodły doskonałe i nowe u nas gatunki śli-
wek, poza tym równie piękne okazy różnych gatunków gruszek, jabłek zimowych, 
winogron, porzeczek wiśniowych, poziomek alpejskich i fig. Ogród w Różance 
zjednał sobie przychylność nie tylko zresztą wybornymi produktami, ale i przystęp-
nymi cenami. Ogród w Kocku, jednym z najbardziej zrujnowanych miasteczek po 
powstaniu listopadowym, otrzymał medal mniejszy srebrny rządowy. W tym wy-
padku doceniono przede wszystkim działalność dzierżawcy Wichrowskiego, któ-
ry zaopatrywał Warszawę w wyborne gatunki owoców i warzyw. Listy pochwalne 
otrzymali m.in.: Laura Trzcińska z Lesiec w powiecie lubelskim za wyróżniające się 
piękne okazy warzyw (kapusty, kalarepy i marchwi w licznych odmianach, ogrom-
ne ogórki i dynie), Leopold Grodzicki z Ostrówka w tymże powiecie za różne od-
miany jabłek oraz inżynier gubernialny lubelski, inicjator założenia i pomysłodawca 
zagospodarowania Ogrodu Miejskiego Feliks Łodzia-Bieczyński. Ten ostatni, pra-
gnąc zapoznać publiczność z bogactwem ogrodowej flory, przygotował i przekazał 
do użytku ogółu sto egzemplarzy spisu drzew ozdobnych i krzewów. W dziedzinie 
leśnictwa szczególną uwagę zwracała ekspozycja nadleśnego Leśnictwa Lublin –  
[?] Zawadzkiego. Wystawił on książki poświęcone leśnictwu, zielniki, produkty 
związane z eksploatacją leśną (okazy smoły i węgla drzewnego) oraz próbki 24 ga-
tunków drzew pod postacią liści w wazonach i nasion. Poza pospolitymi rodzajami 
klonów, buków, grabów czy jesionów, wyróżniała się kolekcja popularyzowanego 
przez Leśnictwo modrzewia. Chcąc uwydatnić piękno i bogactwo lasów rosnących 
w kraju, nadleśny dołączył do kolekcji okazy drzew pod postacią oryginalnych okła-
dek książek. Ich wierzchy były oprawne w korę, jeden z boków w wyheblowane 
drewno, zaś brzegi politurowane. Zawadzki, w uznaniu zasług na polu ulepszania 
hodowli i eksploatacji leśnej dostał, niewspółmierny chyba w stosunku do zasług, 
list pochwalny od Towarzystwa Rolniczego. Niesłychanie skromnie wyglądał popis 
pszczelarzy – bartników reprezentował jedynie burmistrz podlubelskiej Wąwolnicy 
Michał Kośmiderski. Za ule własnej roboty, prowadzenie pasieki metodą Dzierżona 
oraz innowacyjność otrzymał list pochwalny61. Warto może dodać, że Kośmiderski 
starał się promować pszczelarstwo wśród wąwolnickich mieszczan, ale jak się zdaje, 
bez większych sukcesów62.

Wśród przedstawicieli przemysłu wiejskiego i rolniczego wyróżniono m.in.: 
medalem średnim Towarzystwa Rolniczego – Nikodema Korytyńskiego właścicie-

61  BŁ, Sprawozdanie Komitetu…, k. 46-47, 50; Katalog Trzeciej Wystawy…s. 14-19; 
Trzecia wystawa…, s. 17-22; Wystawa rolnicza w Lublinie, „Czytelnia Niedzielna”…, s. 352;  
W.K. Zieliński, Monografia Lublina, t. I, Lublin 1878, s. 181; S. Zieliński, op. cit., s. 447.

62  S. Wiśniewski, Wąwolnica w latach 1795-1918 (stan gospodarczo-społeczny),  
[w:] Miejskie społeczności lokalne w Lubelskiem 1795-1918, red. A. Koprukowniak, Lublin 
2000, s. 44. 
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la fabryki krochmalu i oleju w Łotoszynie w powiecie hrubieszowskim, Leopolda 
Poletyłłę z Wojsławic w powiecie krasnostawskim, który za przeroby leśne (terpen-
tynę, smołę, węgiel) i wapno dostał medal srebrny rządowy mniejszy, Antoniego 
Szydłowskiego z Werbkowic w powiecie hrubieszowskim nagrodzonego za masło 
i sery medalem wielkim rządowym srebrnym oraz Kazimierza Wydrychewicza, któ-
ry za smaczne, lekkie i łagodne piwo z nowo otwartego browaru otrzymał medal 
rządowy złoty. Nestor lubelskich gorzelników i browarników Karol Vetter został 
uhonorowany listem pochwalnym rządowym za piwo bawarskie i porter63.

Włościańska produkcja znalazła miejsce wśród wyrobów sukiennych, płócien-
nych, wełnianych i lnianych. Gros przedmiotów dostarczyli ziemianie, którzy wspie-
rali podupadły drobny przemysł domowy we własnych dobrach – przede wszystkim 
Jacek Wolski z Bedlna w powiecie opoczyńskim w guberni radomskiej i Ludwik 
Górski oraz Ludwik Bernard Okęcki, Salomea Serwińska z Cieleśnicy w powiecie 
bialskim i Stanisław Skrzyński z Posadowa w powiecie hrubieszowskim. W kolek-
cji tej zwracały uwagę m.in. samodziałowe czepki z przędzy domowej, płócienne 
fartuchy i chusty, lniane spodnie i spódnice oraz konopne kołdry. Najwyższą na-
grodę w wysokości 10 rb. przyznano Magdzie Prokopiukowej z Lina (Lejna) we 
Włodawskiem za sukmanę podlaską. Po 5 rb. otrzymali Marianna Tymoszczukowa 
i Wiktoria Majewska z Bedlna, po 3 rb. m.in. Józefa Małkowska i Marianna Słowi-
kowa z Bedlna oraz Józef Gawryło i Jan Borys ze Sterdyni. Doceniono także liczbę 
i rozmaitość wyrobów z ochron w Komarnie i Konstantynowie w powiecie bialskim 
oraz w Abramowicach w powiecie zamojskim. Pracownice ochrony w Komarnie, 
za wykonane pod ich kierunkiem wyroby wełniane i słomiane, dostały do podziału  
20 rb., ochroniarki z Konstantynowa za zrobione przez dzieci kobierce – 15 rb. i sie-
roty z Abramowic, za dywan z kolorowej wełny, również 15 rb.64

Kolejnym z oddziałów, który intrygował wystrojem i zachwycał bogactwem 
ekspozycji (choć nie we wszystkich działach) był Oddział Inwentarzy. Na plac 
wystawowy prowadziły zwiedzających trzy mauretańskie bramy „przypominające 
Arabów pieszczących swe trzody”65. Wyjątkowo liczne okazy bydła rogatego (140 
sztuk) zostały podzielone na cztery kategorie: bydła krajowego, krzyżowanego, 
szwajcarskiego i holenderskiego. W pierwszej z nich najwyższe odznaczenie - zło-
ty medal rządowy za całość ekspozycji przyznano Okęckiemu, zaś medal mały za 
cztery woły robocze hr. Augustowi Zamoyskiemu. W kategorii bydła krzyżowa-
nego medal wielki Towarzystwa Rolniczego przypadł Andrzejowi Piotrowskiemu 
z Antopola w powiecie radzyńskim za dwadzieścia krów rasy nizinnej krzyżowanej 
ze szwajcarską, zaś medal mały małżonce hr. Augusta Potockiego z Wilanowa –  
hr. Aleksandrze z Potockich, dziedziczce Międzyrzeca w powiecie radzyńskim za 

63  Trzecia wystawa…, s. 22-28; H. Wiercieński, Czterdziestolecie…,s. 2; S. Zieliński, 
op. cit., s. 447-448.

64  Trzecia wystawa…, s. 31-35.
65  „Kurier Warszawski”, 1860, nr 228, s. 1294.



Artykuły66 

jałówki odmiany krajowo-szwajcarskiej. W kategorii „szwajcarskiej” wręczono li-
sty pochwalne. Otrzymali je Stanisław Szlubowski z Radzynia za jałowizną rasy 
szwytz i Ludwik Grabowski za dziewięć krów rasy szwajcarskiej. I wreszcie wśród 
bydła holenderskiego najwyżej premiowano okazy Kazimierza Wydrychewicza i hr. 
Amelii z Jezierskich Łubieńskiej. Oboje wystawcy dostali medale srebrne wielkie 
rządowe – Wydrychewicz za stadnika zrodzonego w kraju, zaś pani na Jabłoniu za 
„młodzież” holenderską66.

Wśród siedemdziesięciu wystawionych owiec wybijały się okazy ze znakomitych 
owczarni Antoniego Szydłowskiego oraz Antoniego Brzezińskiego ze Strzeszkowic 
w powiecie lubelskim. Hodowcy otrzymali medale małe Towarzystwa – właściciel 
Werbkowic za ogół okazów rasy elektoral, natomiast Brzeziński za barana nr 5 rasy 
negretti67.

W dziale koni liczącym około 60 zwierząt wyższych nagród nie przyznano. Spo-
wodowano było to tym, iż na wystawie zabrakło sztuk wyborowych, a nawet jeśli 
się pojawiły, to nie pochodziły z rodzimego chowu. Dość powszechną praktyką było 
bowiem sprowadzanie koni z zagranicy, najczęściej z Cesarstwa przy jednoczesnym 
zaniedbywaniu krajowej hodowli. W takiej sytuacji, najwyższe odznaczenie - medal 
mały średni od Towarzystwa – przyznano Aurelemu Poletylle z Rakołup w powiecie 
krasnostawskim za cztery klacze fornalskie ze źrebiętami oraz kilka listów pochwal-
nych – m.in. dla hr. Augusta Zamoyskiego i Ignacego Podowskiego z Jarczewa 
w powiecie lubelskim68.

W dziedzinie trzody chlewnej wystawa uwidoczniła na Lubelszczyźnie zapaść. 
Jak pisano, jej chów „[…] zostawał u nas w rękach małych tylko gospodarstw i pro-
wadził się bez należytego rachunku”. Jedynie chlewnia we Włodawie została nagro-
dzona listem pochwalnym za maciorę z przychówkiem69. 

I wreszcie wśród drobiu medal mały srebrny przypadł Bronisławie Zbyszewskiej 
z Markuszowa w powiecie lubelskim za najpiękniejszą grupę wyhodowanych w kra-
ju kur Brahmaputra i kochin chińskich70. 

W Oddziale Machin i narzędzi rolniczych wystawa została poprzedzona odbytą 
w dniach 25-27 sierpnia próbą porównawczą pługów i żniwiarek. Dla publiczności 
otwarto ją 28 sierpnia. Wśród ponad dwustu przeróżnych eksponatów najliczniej 
były reprezentowane wyroby z warszawskiej fabryki Evansa, Lilpopa i Raua, z za-
kładów Hipolita Cegielskiego w Poznaniu oraz z przedsiębiorstwa hr. Andrzeja Za-

66  Katalog Trzeciej Wystawy…, s. 3-6; Trzecia wystawa…, s. 41-43; Wystawa rolnicza 
w Lublinie…, s. 477; S. Zieliński, op. cit., s. 448, H. Wiercieński, Opis statystyczny guberni 
lubelskiej, Warszawa 1901, s. 289; W. Grabski, Historia Towarzystwa…, s. 252.

67  Trzecia wystawa…, s. 47; H. Gawarecki, op. cit., s. 240; T. Mencel, Miedzy powsta-
niami…, s. 574.

68 Trzecia wystawa…, s. 48-49; S. Zieliński, op. cit., s. 448; W. Grabski, Historia Towa-
rzystwa…, s. 253; T. Mencel, Między powstaniami…, s. 579.

69  Trzecia wystawa…, s. 49; S. Zieliński, op. cit., ibidem.
70  Trzecia wystawa…, s. 50.
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moyskiego „Żegluga parowa w Warszawie”. Evans wystawił produkty własne jak 
i wyprodukowane według zagranicznych wzorców – łącznie 61 obiektów. Wśród 
nich lokomobilę służącą jako narzędzie rozruchowe, młockarnie z przetrząsaczami 
do słomy, młynki do kartofli, żarna ulepszonego systemu, siewniki, drapacze, brony 
(wirowe i Howarda), pługi żelazne Dombasla oraz fotele ogrodowe, sikawki, pompy 
do wody, stoliki i ławki. Za ogół produktów fabryka otrzymała wielki złoty medal 
rządowy. Z zakładów Cegielskiego pochodziły m.in. pługi polskie i amerykańskie, 
spulchniacze, kartoflarki, obsypniki, pompy żelazne do przenoszenia gnojówki, róż-
ne brony, młockarnie, sikawki i sieczkarnie – razem 67 maszyn i narzędzi. Nie wie-
dzieć czemu, w ocenie sędziów ilość nie miała chyba pełnego pokrycia w jakość, 
skoro „Cegielski” otrzymał jedynie dwa listy pochwalne - za pług przegonowy i si-
kawkę. Z kolei wśród eksponatów wytworzonych w warsztatach hr. Zamoyskiego 
wyróżniały się kute blaszane kotły do gorzelni, machina sześciokonna wysokoci-
śnieniowa do zastosowania w gorzelniach i browarach, doskonała do poruszania 
sieczkarń lub młockarń, aparatura do zaparzania karmy dla bydła, tokarnia do żelaza 
oraz dwa magle pokojowe. Wyroby „Żeglugi parowej”, odznaczające się podobno 
wzorowym wykończeniem oraz zastosowaniem nowych i praktycznych pomysłów, 
przyniosły Zamoyskiemu dwa medale rządowe i listy pochwalne71.

W gronie znaczniejszych producentów należy także wymienić fabrykę hr. Ce-
zarego Platera z Niekłani w powiecie opoczyńskim, która pokazała m.in.: własnej 
produkcji udoskonalone młockarnie parokonne z przenośnym maneżem, aparat do 
parzenia i gotowania sieczki oraz radło do obsypywania roślin okopowych. Z ko-
lei prowadzone przez dyrektora Foltańskiego Zakłady Górnicze Banku Polskiego 
w Irenie w powiecie janowskim i Ostrowcu w Opatowskiem wystawiły wozy go-
spodarskie na żelaznych osiach, toczone osie z żelaza i pługi, a firma Edwarda Plat-
tego ze Zwierzyńca, tzw. mechanika dzierżawiona od Ordynacji Zamojskiej72, m.in.: 
przenośną młockarnię dwukonną z żelaznym kieratem, ręczny siewnik do koniczyny 
i rzepaku oraz średnią sieczkarnię o dwu nożach. Za ogół przedmiotów Zakłady 
Górnicze i firmę ze Zwierzyńca wyróżniono listami pochwalnymi. Uznana lubelska 
firma „Baird et Mac Leod” (nagrodzona listem pochwalnym) pokazała młockarnie 
i sieczkarnie, młynki do czyszczenia zboża, pługi do obsypywania kartofli oraz płu-
życę mazowiecką z poprawioną odkładnicą. Gubernię lubelską reprezentowała także 
fabryka Hieronima Boguszewskiego w Raciborowicach i Dubience w powiecie hru-

71  Trzecia wystawa…, s. 51-52; Katalog Trzeciej Wystawy…, s. 1-6, 6-13; Wystawa rol-
nicza w Lublinie…, s. 477-478; W. Grabski, Historia Towarzystwa…, s. 254; J. Willaume, 
op. cit., s. 16-17. 

72  Warto w tym miejscu dodać, że mechanika miała już wówczas długą historię sięgającą 
pierwszych lat XIX stulecia. Tę pierwszą na ziemiach polskich fabrykę maszyn i narzędzi 
rolniczych założył w latach 1804-1805 roku XII ordynat na Zamościu Stanisław Kostka Za-
moyski. Przez ponad trzydzieści lat, do śmierci w 1837 roku, zarządzał nią Szkot John Mc 
Donald, vide: H. Matławska, Zwierzyniec, Zwierzyniec 1991, s. 175-176; K. Ajewski, Stani-
sława Kostki Zamoyskiego życie i działalność 1775-1856, Warszawa 2010,s. 386-390.
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bieszowskim produkująca sieczkarnie i pługi, zakład metalowy Czarnockiego z Se-
rocka w powiecie lubelskim oraz kilku ziemian, którzy wystawili wozy i narzędzia 
wytworzone w folwarcznych kuźniach – Henryk Rulikowski przywiózł do Lublina 
wozy fornalskie półtoraczne z podwójnymi drabinami do siana i snopów (uzyskał za 
nie list pochwalny), sanie z gnojownicami i trzema rodzajami wideł oraz młynek do 
czyszczenia zboża, Adolf Smorczewski pokazał pługi parokonne do średniej orki zaś 
hr. August Zamoyski wannę do zbierania śmietany, grabie ogrodowe z żelaznymi 
zębami i kilkanaście podków. Tę bogatą ekspozycje dopełniały przedmioty (siekiery, 
sierpy, cęgi do kucia koni i podkowy) wykonane przez Franciszka i Aleksandra Li-
twińskich - majstrów kowalskich ze Snopkowa i Niemiec w powiecie lubelskim73.

Tak oto w przybliżeniu prezentowała się lubelska wystawa. Z ciekawostek warto 
dodać, że w Oddziale Płodów rolnych wełnę i przędzę wystawiły więzienia w Lu-
blinie, Siedlcach i Białej Podlaskiej, zaś w Oddziale Machin i narzędzi rolniczych 
fabryka Evansa, Lilpopa i Raua zapewniła zwiedzającym oraz sędziom własną ko-
munikację w postaci lokomobili i maneżu74.

Urozmaiceniem pokazu był, anonsowany już wyżej, konkurs oraczy oraz zawody 
hippiczne.

Do konkursu urządzonego w przeddzień zamknięcia imprezy (29 sierpnia) stanę-
ło 40 włościan: 32 orzących sochami, 5 pługami i 3 płużycami. Zawody odbyły się 
rano na polach folwarku Bronowice, przy drodze bitej zamojskiej, sprawozdawcą 
z ramienia jury był Eydziatowicz. Pierwsze miejsce, 15 rb. i medal mały srebrny 
rządowy zdobył orzący sochą Jan Wójcik z Abramowic w powiecie lubelskim. Tuż 
za nim uplasowali się: orzący płużycami Jan Wojdyło, Franciszek Mrozik i Mate-
usz Chmielewski z Palikijów oraz posługujący się sochą Adam Sacewo z Nadrybia 
w powiecie lubelskim. Wszyscy czterej dostali po 15 rb. Warto dodać, że orkę płu-
życami propagował wśród chłopów dziedzic Palikijów Wincenty Świeżawski. Pozo-
stałych uczestników podzielono na trzy grupy i wręczono im nagrody w wysokości 
od 10 do 1 rb.75

Tego samego dnia, po południu, na torze pod Bronowicami, urządzonym na po-
lach miejskich należących do wieczystej dzierżawy Bronowice i do terytorium po-
wstającego na Piaskach młyna parowego, odbyły się gonitwy. Warto odnotować, że 
były to pierwsze wyścigi konne urządzone w Lublinie. Przygotowała je osobna de-
legacja w której skład wchodzili: Ludwik Grabowski (sprawozdawca) oraz Henryk 
i Antonii Rulikowscy z pomocą budowniczego powiatowego Ludwika Szamoty. Dla 
wygody znakomitych gości wzniesiono obszerną, ozdobną trybunę, zaś dla publicz-

73  Trzecia wystawa…, s. 55; Katalog Trzeciej Wystawy…, s. 14-19; S. Zieliński, op. cit.,  
s. 449; H. Wiercieński, Czterdziestolecie…, s. 2; J. Willaume, op. cit., s. 17.

74  Wystawa rolnicza w Lublinie…, s. 477-478; Katalog Trzeciej Wystawy…, s. 22-24.
75 BŁ, Sprawozdanie Komitetu…, k. 141-143; Trzecia wystawa…, s. 79-80; Z. Piasecki, 

Wystawa Rolniczo-Przemysłowa w Lublinie w 1901 roku, „Kalendarz Lubelski” na rok 1902, 
Lublin 1901, s. 2; J. Willaume, op. cit., s. 14.
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ności galerię (amfiteatr), która pod kierunkiem Szamoty przybrała kształt gustownie 
udrapowanego, angielskiego namiotu dla ponad 400 widzów. Zainteresowanie było 
zdumiewające. Na plac przybyło ponad 10 tys. osób, które błyskawicznie wykupiły 
wszystkie bilety wstępu. Część zainteresowanych przyszła pieszo, część dowiozły 
konne omnibusy, inni wreszcie – głównie ziemianie i zadający szyku przedstawicie-
le inteligenckiej elity – przyjechali „pod siodłem” lub, wraz z paniami, w zaprzę-
gach. Skrupulatny korespondent „Kuriera Warszawskiego” odnotował, że na placu 
znajdowało się 750 karet, powozów, najtyczanek i bryczek76.

Na całość imprezy złożyło się osiem gonitw z przeszkodami i bez przeszkód. Pro-
gram został zresztą dzień wcześniej wydrukowany i można go było nabyć w prowa-
dzonym przez Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności Sklepie Ubogich, w cukier-
ni Semadeniego i bezpośrednio na placu wyścigowym77. Osobne zawody urządzono 
dla wierzchowców czystej krwi oraz koni wszelkiego pochodzenia za wyłączeniem 
zwierząt rasowych. Ósma gonitwa była przeznaczona wyłącznie dla koni włościań-
skich. Zawodnicy - dżokeje oraz dosiadający koni właściciele – walczyli o nagrody 
Mieszkańców Lublina ( dwa puchary wartości 100 i 200 rb.), nagrody Miasta Lubli-
na (dwa puchary wartości 100 rb.), nagrodę Kasy Miasta Lublina (puchar wartości 
200 rb.) oraz o srebrną pozłacaną szpicrutę. Na sędziów zaproszono Augusta Zamoy-
skiego (jako przewodniczącego), Aurelego Poletyłłę i Kajetana Suffczyńskiego78. 
Obowiązki starterów pełnili Józef Zamoyski (syn hr. Konstantego, XIII ordynata 
zamojskiego) i nieznany bliżej Henryk Dobrzański. Na lubelskim torze prym wiódł 
Oberek - koń ze stajni Jerzego Fanshave, Pilly i Tatar – konie Bronisława Rzewu-
skiego z Bejdów na Podlasiu oraz klacz Bystrzyca Ludwika Grabowskiego. Siódma 
gonitwa (zakładowa) została nierozstrzygnięta. W wyścigu ósmym triumfował koń 

76  „Kurier Warszawski”, 1860, nr 231, s. 1309; A. Przegaliński, Z przeszłości lubelskie-
go…, s. 8.

77  „Kurier Warszawski”, 1860, nr 185, s. 1035.
78  J.E. Leśniewska, Wyścigi konne w Lublinie i powstanie Lubelskiego Towarzystwa Wy-

ścigów Konnych, [w:] Życie artystyczne Lublina 1901-2001, red. L. Lameński, b.m.d.w.,  
s. 180. Wśród sędziów wyróżniał się Kajetan Suffczyński (1807-1873) – powstaniec listopa-
dowy, popularny wówczas powieściopisarz, który pod pseudonimem „Bodzantowicza” pisał 
poczytne powieści i opowiadania historyczne. Od roku 1830 był właścicielem rodzinnego 
Łańcuchowa, który w 1858 roku sprzedał przyrodniemu bratu Juliuszowi. W Łańcucho-
wie mieszkał prawdopodobnie do 1860 roku, następnie przeniósł się do wschodniej Gali-
cji i w galicyjskich Łuczycach zmarł. W historii Lublina zapisał się w 1858 roku, kiedy to 
wraz z biskupem pomocniczym diecezji lubelskiej Walentym Baranowskim stanął na czele 
Komitetu Obywatelskiego witającego przybywającego do rodzinnego miasta poetę Wincen-
tego Pola, z którym był zresztą zaprzyjaźniony. Dzięki staraniom Komitetu, w roku 1860 
zakupiono dawny dworek Polów na Firlejowszczyźnie i przekazano formalnie na rzecz cór-
ki poety Julii, vide: H. Gacowa, Suffczyński Kajetan, [w:] Literatura polska. Przewodnik 
encyklopedyczny, t. II, Warszawa 1985, s. 411; T. Radzik, Pol Wincenty Terencjusz Jakub, 
[w:] SBML, t. II, s.197; E. Maj, Łańcuchów Suffczyńskich, „Na Przykład”, 1996, nr 39/40,  
s. 18-19. 
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Tomasza Dąbrowskiego z Wrotkowa. Za zwycięstwo włościanin otrzymał nagrodę 
Towarzystwa Rolniczego w wysokości 30 rb.79

Próba rączości koni efektownie zwieńczyła wystawę w Lublinie. We czwartek  
30 sierpnia, około południa odbył się zwyczajowy, triumfalny pochód nagrodzonego 
inwentarza. Był to bez wątpienia przemarsz zapierający dech w piersiach. Jak skru-
pulatnie zanotował korespondent „Kuriera Warszawskiego”:

Wspaniały to był widok ! Orszak prowadził Prezydent miasta, konno, za nim postępo-
wała orkiestra, następnie włościanie, poczem prześliczne bydełko, konie, drób w ozdobnych 
kojcach na wozach; na koniec owczarnia, również w ozdobnych klatkach zamykała pochód; 
pomiędzy każdym oddziałem włościanie, podobnie jak na przodzie. Całemu zaś orszakowi 
towarzyszyły Damy w powozach, mężczyźni na koniach i mnóstwo pieszej Publiczności80.

Nieco później, o godzinie siedemnastej, na placu przed koszarami świętokrzyski-
mi gubernator Mackiewicz oraz owacyjnie witany prezes Zamoyski wręczyli meda-
le, listy pochwalne i nagrody pieniężne. Również i ta uroczystość miała charakter 
poruszający81.

Na obszernym wystawowym placu za rogatkami – pisano – na wzniesieniu pod godła-
mi i chorągwiami herbowymi Lublina i ziemi okolicznej zasiedli członkowie Towarzystwa 
Rolniczego i komitetu wystawy, otoczeni liczną publicznością, złożoną z różnych stanów 
i płci i po kolei wywoływali tych, którzy albo medale, albo pisma pochwalne, albo pienią-
dze uzyskali. Najuroczystsza to i najpiękniejsza była chwila w Lublinie. Tak samo panowie, 
panie, jako też rzemieślnicy, rolnicy, parobki i służący rozmaici razem tu byli przyjmowani, 
a publiczność nie szczędziła oklasków zasłudze, bez różnicy stanów82.

Trzecia Wystawa Rolnicza była bez wątpienia budzącym uznanie przeglądem 
osiągnięć Królestwa Polskiego w dziedzinie hodowli, uprawy i produkcji przemy-
słowej. Pokazała, że mocną stroną postępowego rolnictwa - również lubelskiego 
- była uprawa płodów rolnych ze szczególnym uwzględnieniem różnych gatunków 
zbóż. Może nieco niżej stało ogrodnictwo, choć i w tej dziedzinie dało się zauważyć 
wielu dbających o postęp gospodarzy na czele z hr. Augustem Zamoyskim. Słabo 
zaprezentowało się leśnictwo za wyjątkiem ekspozycji Leśnictwa Lublin. Wśród in-
wentarza żywego prym wiodła hodowla bydła rogatego różnych ras i odmian, mocno 

79  BŁ, Sprawozdanie Komitetu…, k. 145-157; „Kurier Warszawski”, 1860, nr 231, ibi-
dem; Trzecia wystawa…, s. 81-85; Wystawa rolnicza w Lublinie…, s. 478; W. Pruski, op. cit.,  
s. 75-76.

80  „Kurier Warszawski”, ibidem, s. 1310.
81  Wystawa rolnicza w Lublinie…, ibidem; S. Kieniewicz, Między ugodą…, s. 58;  

B. Petrozolin-Skowrońska, Przed tą nocą…, s. 87.
82  Wystawa rolnicza w Lublinie, „Czytelnia Niedzielna”…, s. 353-354.
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trzymał się chów owiec. Z drugiej strony wyraźnie uwidoczniły się niedociągnięcia 
w hodowli koni sprowadzanych w większości z zagranicy oraz upadek wychowu 
trzody chlewnej. W powszechnym odczuciu poważnym mankamentem ekspozy-
cji był także brak szerszej reprezentacji okazów włościańskich, przede wszystkim 
w Oddziale Inwentarzy. Zwrócił na to uwagę korespondent „Tygodnika Ilustrowa-
nego” pisząc, że: 

Przypisać to chyba wypadnie odległości od Lublina miejsc znanych z dobrego chowu 
włościańskich koni i bydła83.

Abstrahując od domniemanych bądź rzeczywistych powodów absencji chłop-
skich eksponentów; tak skromna reprezentacja ich wyrobów, zredukowana w za-
sadzie do wytworów tzw. drobnego przemysłu domowego, stanowiła największe 
rozczarowanie lubelskiej wystawy.

Dominację w produkcji rolno-przemysłowej potwierdziły zakłady Evansa, Lil-
popa i Raua, Hipolita Cegielskiego oraz hr. Andrzeja Zamoyskiego. Swoją obecność 
zaakcentowały także mniejsze i większe fabryki z prowincji. 

Jeśli chodzi o stronę finansową, to jak podano na łamach Księgi Pamiątkowej 
Wystaw Lubelskich, koszt urządzenia imprezy wyniósł 4940 rb., zaś nagród pienięż-
nych wręczono na sumę 719 rb.84

Wystawa rolnicza w Lublinie, poza prezentacją rodzimego rolnictwa i przemy-
słu, miała także i inny, nie mniej cenny walor. Wespół z urządzonymi wcześniej 
ekspozycjami w Łowiczu i Warszawie, pokazała również, a może przede wszystkim 
moc i żywotność ciemiężonego przez zaborcę polskiego narodu. Ową niebezpiecz-
ną dla Rosjan jedność, pomimo silnych jeszcze podziałów stanowych, i poczucie 
narodowej dumy dawało się odczuć zwłaszcza w czasie przemarszu nagrodzonego 
inwentarza oraz w trakcie uroczystego wręczania nagród. W kontekście nadcho-
dzących przemian i rodzącej się przedpowstaniowej konspiracji, uczucia te miały 
niewątpliwy wpływ na formowanie się wśród ogółu patriotycznych postaw, które 
zamanifestowano w godzinie styczniowej próby.

Pozwolę sobie zakończyć swoje rozważania słowami korespondenta „Tygodnika 
Ilustrowanego”, który żegnając Lublin, z nutą nostalgii i nadziei napisał:

W tych chwilach pełnych zgiełku, wrzawy i ruchu, słysząc wybijającą już ostatnią godzi-
nę wystawy, niepodobna było oswoić się z myślą, że jutro, pojutrze wróci cisza, chwilowy 
prąd życia zamrze i dawna jednostajność zawita. I zdawać się musi Lublinowi, że ten ubiegły 
tydzień był tylko snem pięknym, po którym zbyt boleśnie byłoby obudzić się do rzeczy-
wistości, gdyby nie błyszczała w oddali nadzieją promienna myśl, że te dni wrócą, da Bóg 
doczekać…za lat kilka85.

83  Wystawa rolnicza w Lublinie… s. 477.
84  Księga Pamiątkowa Wystaw Lubelskich, Warszawa 1902, s. 4.
85  Wystawa rolnicza w Lublinie…, ibidem.
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WOKÓŁ WYSTAWY ROLNICZEJ W LUBLINIE W 1860 ROKU. PRZYCZYNEK DO 
DZIEJÓW ROLNICTWA I WIĘKSZEJ WŁASNOŚCI ZIEMSKIEJ NA LUBELSZCZYŹ-
NIE W EPOCE MIĘDZYPOWSTANIOWEJ

Słowa kluczowe: wystawa rolnicza, gubernia lubelska, Towarzystwo Rolnicze, ziemiań-
stwo, postęp 

Artykuł opisuje przygotowania oraz przebieg pierwszej wystawy rolniczej w Lublinie 
urządzonej latem 1860 r. Przedsięwzięcie zorganizowane pod patronatem Towarzystwa Rol-
niczego było szeroką prezentacją lokalnej produkcji rolniczej i przemysłowej na tle ówcze-
snych dokonań Kongresówki. Abstrahując od ważnej i oczywistej roli wystaw w procesie 
upowszechniania wiedzy agronomicznej i agrotechnicznej (przede wszystkim wśród zie-
mian), organizatorzy ekspozycji zaoferowali zwiedzającym wiele dodatkowych atrakcji – 
w mieście odbywały się koncerty, przedstawienia teatralne, bale, konne wyścigi, itd. Wszyst-
kie wymienione wyżej elementy powodowały, że wystawa jako całość, była wydarzeniem 
wyjątkowym i godnym zapamiętania w kulturalnej historii Lublina i Lubelszczyzny.

AROUND AGRICULTURAL EXHIBITION IN LUBLIN IN 1860. A CONTRIBU-
TION TO HISTORY OF AGRICULTURE AND NOBLEMEN ACTIVITY IN GUBERNIA 
LUBELSKA REGION IN MIDDLE-RISE PERIOD 

Key words: agricultural exhibition, gubernia lubelska, Agricultural Society, nobles, pro-
gres.

The article tends to present the history behind the first agricultural exhibition in Lublin, 
which took place in summer 1860. The event, organized under patronage of Agricultural So-
ciety, was the wide presentation of local production compared with the similar achievements 
from the Kingdom of Poland. Apart from the obvious and important role in process of diffus-
ing agricultural knowledge, especially among the nobles, the undertaking was accompanied 
by many interesting attractions: concerts, balls, theatrical spectacles, horse racings, etc. All 
mentioned above ingredients made the exhibition unique and worth to remember in the cul-
tural history of Lublin and Lubelszczyzna region.
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Wprowadzenie

W wyniku III rozbioru Polski niemal całe województwo podlaskie weszło w skład 
ziem zaboru pruskiego a Białystok stał się stolicą departamentu Prus Nowowschod-
nich. W 1807 r. na mocy postanowień traktatu tylżyckiego, departament białostocki 
podzielono na dwie części. Jedna z nich znalazła się w granicach powołanego do 
życia Księstwa Warszawskiego2, natomiast druga, pod nazwą obwód białostocki, 
została wcielona do Imperium Rosyjskiego, jako tzw. „ziemie zabrane”3. W skład 

1  Określenie to na przestrzeni wieków zmieniało znaczenie i odnosiło się do różnych 
kategorii ludzi, żyjących z płodów ziemi. Na początku XIX w. władze rosyjskie mianem 
tym określały wyłącznie posiadaczy folwarków, natomiast pozostałych członków stanu 
uprzywilejowanego, nie posiadających poddanych kwalifikowano do kategorii szlachty.  
Z czasem do cenzusu majątkowego doszedł jeszcze cenzus pochodzenia, ponieważ ziemia-
nie, którzy nie byli w stanie dowieść swego szlachectwa, utracili prawo posiadania i naby-
wania ziemi. W połowie XIX w. określenie „ziemianin” zarezerwowane było w zasadzie 
tylko dla posiadaczy majątków z poddanymi i dodatkowo legitymujących się szlachectwem, 
potwierdzonym przez Heroldię. Tylko ta grupa zaliczana też  była do grona „obywateli” za-
chowując prawo wyborcze (cenzusem było posiadanie minimum 8 dymów lub 25 dusz (por. 
J. Sikorska-Kulesza, Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX w., Warszawa 
1995; H. Mościcki, Wysiedlenia szlachty polskiej przez rząd rosyjski, „Wschód Polski”1921, 
z. 1, s. 57).

2  W granice Księstwa Warszawskiego włączono powiaty: wigierski, mariampolski, kal-
waryjski, bobrzański, surażski i łomżyński.

3  Termin „ziemie zabrane” został wprowadzony i upowszechniony w 1834 r. przez Mau-
rycego Mochnackiego. Oznaczał wschodnie województwa  Rzeczypospolitej wcielone do 
Imperium Rosyjskiego w wyniku rozbiorów. Po I rozbiorze los taki spotkał woj. inflanc-
kie, północną część woj. połockiego, woj. mścisławskie, witebskie i południowo-wschodnią 
część woj. mińskiego. W wyniku II rozbioru w granice Rosji wcielone zostały: woj. kijow-
skie i bracławskie, część podolskiego, wołyńskiego i brzeskiego oraz pozostała część woj. 
mińskiego i część wileńskiego. W 1807 r. w granicach Imperium Rosyjskiego znalazły się 
pozostałe ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego ziemie na wschód od Bugu a także część 
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obwodu białostockiego wchodziły powiaty: bielski, drohicki, sokólski  i białostoc-
ki. Nowo powstała granica między Księstwem Warszawskim a Rosją podzieliła 
historyczny region, co ostatecznie zatwierdzone zostało na kongresie wiedeńskim 
w 1815 r. Mimo wielkich nadziei Polaków z Podlasia, ich ziemie nie zostały przy-
łączone do macierzy, pozostając poza granicami utworzonego Królestwa Polskiego, 
co spowodowało, że ich położenie i sytuacja były diametralnie różne, niż rodaków 
w Kongresówce.

Władze zmierzały do pełnej unifikacji przyłączonych terenów z pozostałymi gu-
berniami rosyjskimi. Rozpoczęła się stuletnia walka caratu z każdym przejawem 
polskości na tych ziemiach i równie uporczywa obrona tradycyjnych wartości naro-
dowych przez Polaków, którzy mimo iż oddzieleni od rodaków granicą, starali się 
utrzymać więź z Królestwem, reagować na wszelkie przejawy inicjatyw patriotycz-
nych, wspierać i angażować się w tego typu działania w miarę możliwości (udział 
w kampanii napoleońskiej, kwesty na rzecz budowy pomników w Kongresówce, 
zakładanie tajnych stowarzyszeń, zaangażowanie w organizację i udział w powsta-
niu listopadowym). Wszelkie przejawy patriotyzmu Polaków na obszarach Podlasia, 
włączonych w granice Imperium Rosyjskiego, były aktem niezwykłej odwagi, po 
pierwsze z powodu stacjonowania tu licznych wojsk rosyjskich4 (wspieranych przez 
sotnie kozaków dońskich), jak również z racji zróżnicowania narodowościowego. 
Im dalej na wschód, tym większy był odsetek wyznawców prawosławia (Białorusi-
nów i Ukraińców)5, których zaborca próbował zjednać jako narody bliższe kulturo-
wo Rosji, niż Europie łacińskiej i regularnie podburzał przeciwko Polakom.

W ramach represji po powstaniu listopadowym dokonano konfiskaty części 
klasztorów.  Prowadzono skrupulatną inwigilację zakonników i księży, znacznie 
ograniczając ich swobody. Wydano zakaz  działalności duszpasterskiej poza świą-
tyniami, zabroniono używania języka polskiego w księgach parafialnych i liturgii, 
przy jednoczesnym nacisku na podnoszenie prestiżu duchownych prawosławnych 
i zwiększono budżet przeznaczony na dofinansowanie budowy cerkwi.  Zabronio-
no księżom katolickim zaspokajania potrzeb duchowych grekokatolików, którzy 
w obliczu braku dostępu do swoich świątyń unickich, przekształconych w cerkwie 
prawosławne6, uczestniczyli w nabożeństwach odprawianych w kościołach w ob-
rządku katolickim. Ostatecznie w 1839 roku nastąpiła całkowita likwidacja Kościoła 

woj. podlaskiego z Białymstokiem. 
4  W XIX w. w Białymstoku stacjonowały 2 dywizje, 4 pułki, 1 dywizjon, żandarme-

ria, intendentura i dowództwo inżynieryjne (J. Łukasiewicz, Białystok w XIX w., [w:] Stu-
dia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, t. III, red. J. Joka, Białystok 1972, s. 114;  
A. Lechowski, Białystok:przewodnik historyczny, Białystok 2007, s. 417).

5  A. Dobroński, Postawa społeczeństwa Białostocczyzny wobec powstania styczniowe-
go, [w:] Obok Orła znak Pogoni, red. Z. Kosztyła, Białystok 1985, s. 48.

6  Białostocką cerkiew unicką przekształcono na prawosławną w 1831 r., która była obca 
grekokatolikom, dlatego też unici  zaczęli uczestniczyć w nabożeństwach w Kościołach ka-
tolickich i przyjmować sakramenty od katolickich księży.
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grekokatolickiego i przymusowe włączenie unitów do Cerkwi prawosławnej7. W 1843 r. 
dokonano całkowitej kasaty majątków kościelnych. Zlikwidowano białostockie se-
minarium duchowne prowadzone przez księży misjonarzy.

W miarę upływu lat stopniowo wprowadzano zmiany administracyjne, zmie-
rzające do  całkowitego zniwelowania odrębności ziem zabranych. W 1842 r., na 
mocy ukazu cara, dokonano likwidacji  obwodu białostockiego a obszar ten, jako 
powiat, włączono do guberni grodzieńskiej i podporządkowano rosyjskiemu prawu 
administracyjnemu8. Był to zabieg polityczny, ponieważ Białystok jako samodziel-
na jednostka administracyjna, ciążył wyraźnie ku Warszawie. Podporządkowanie 
Grodnu ograniczało zarówno wpływy stolicy Królestwa, jak też Wilna, które jako 
prężnie działający ośrodek nauki polskiej, ściśle współpracowało z Białymstokiem. 
Nowy podział administracyjny umożliwiał szerzej zakrojone, intensywniejsze i sku-
teczniejsze działania, mające na celu likwidację odrębności i całkowitą rusyfikację 
tego obszaru.  

Tereny zachodnich guberni licznie zamieszkiwała drobna szlachta. To właśnie ona 
stanowiła żywioł patriotyczny i była ostoją narodowej tradycji i kultury. Przywiąza-
nie do ojczyzny przodków było tym silniejsze, że szlachta polska żyła w otoczeniu 
chłopów białoruskich i ukraińskich. W obliczu tej skomplikowanej sytuacji naro-
dowościowej siedliska drobnej szlachty podlaskiej, otoczone zewsząd elementem 
obcym kulturowo, stały się wysepkami polskości, gdzie z pokolenia na pokolenie 
pielęgnowano w wielkim pietyzmem wszystko to, co związane było z tożsamością 
narodową i utraconą ojczyzną a jednocześnie odróżniało Polaków od innych nacji. 
Od czasów powstania listopadowego, w drobnej szlachcie podlaskiej Rosja widziała 
siedlisko wszelkiego buntu i nieobliczalnego wroga, gotowego w każdej chwili ru-
szyć do walki. Wynikało to z faktu, że podlaska zubożała szlachta niewiele miała do 
stracenia, poza honorem i dumą, które w obliczu braku ziemi i pozycji, stawały się 
jej najwyższym dobrem i znakiem rozpoznawczym. W innej sytuacji była szlachta 
zaliczana do ziemiaństwa, posiadająca znaczne majątki, niemniej jednak i wśród jej 
przedstawicieli znajdowali się patrioci, gotowi poświęcić życie, pozycję i majątek 
w walce o wolność ojczyzny.

Postawa mieszkańców Białostocczyzny wobec powstania

Przegrana Rosji w wojnie krymskiej i śmierć cara Mikołaja I obudziła nadzieje 
na odzyskanie niepodległości. Coraz śmielsze, bardziej stanowcze żądania Polaków 
oraz coraz liczniejsze wystąpienia i manifestacje, w obliczu osłabienia Imperium 
Rosyjskiego, skłoniły cara do złagodzenia polityki, jak również otwarcia się na pew-
ne, nieuniknione zmiany. W okresie tzw. wiosny posewastopolskiej z zesłania wróci-

7  A. Dobroński, Stracone szanse. Utrwalanie podziałów, [w:] Historia województwa 
podlaskiego, red. A. Dobroński, Białystok 2010, s. 139.

8  H. Mościcki, Białystok: zarys historyczny, Białystok 1933, s. 152.
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ło wielu polskich patriotów, zelżały rygory policyjne9. W marcu 1861 r. Aleksander  
II zniósł poddaństwo i wydał zgodę na nabywanie ziemi chłopom w Cesarstwie. 
Prawa te rozciągały się również na wcieloną do Rosji część Podlasia. Oczekiwa-
nia jednak były większe, to też chłopi zaczęli się burzyć, podejrzewając urzędni-
ków o fałszowanie woli cara i blokowanie pełnego uwłaszczenia. Pierwsze bunty 
na Białostocczyźnie odnotowano już wiosną 1861 r. Mimo zaangażowania wojska 
w tłumienie wystąpień, pomimo aresztowań i kary chłosty, chłopi odmawiali wyko-
nywania dotychczasowych prac na rzecz właścicieli ziemskich. W miastach też było 
niespokojnie. Stałym elementem nabożeństw stały się pieśni patriotyczne, ekspo-
nowano symbole narodowe. Coraz częściej dochodziło manifestacji narodowo-pa-
triotycznych Polaków przy granicy Rosji i Królestwa Polskiego, będących wyrazem 
łączności Kongresówki z kresami. Do największej na Białostocczyźnie manifestacji 
doszło 13 czerwca 1860 r. w Niewodnicy, przy okazji odpustu w dniu św. Antoniego, 
kiedy to w niewielkiej wsi nieopodal Białegostoku zebrały się procesje ze wszystkich 
okolicznych kościołów10. Poważne zaniepokojenie wśród władz rosyjskich wywoła-
ła narodowo-patriotyczna manifestacja w przygranicznym miasteczku, Tykocinie. 
Zorganizowana została w rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej i przyciągnęła dzie-
siątki tysięcy wiernych. Na rynku przed kościołem, wokół pomnika Czarneckiego, 
ustawiono ambony. Wojsko, nielicznie stacjonujące w Tykocinie, nie odważyło się 
rozpędzić tłumu a na ściągnięcie posiłków z oddalonego o ponad 30 km Białegosto-
ku nie było już czasu, toteż manifestacja nie została zakłócona.

Bunt narastał nie tylko wśród mieszkańców miast i chłopów ale też, a może 
nawet przede wszystkim, wśród licznie zamieszkującej Białostocczyznę, drobnej 
szlachty11. Tylko nielicznym udawało się utrzymać lub pomnożyć majątki na prze-
strzeni wieków. Pozostali zmuszeni byli dzielić ziemię na kolejnych spadkobier-
ców, co doprowadziło do rozdrobnienia majątków. W efekcie w połowie XVII w. 
w Wielkim Księstwie Litewskim udział drobnej szlachty w stanie szlacheckim sięgał  
90 % i utrzymał się w takim stosunku do wieku XIX12. W nomenklaturze carskiej 
funkcjonował podział na szlachtę posiadającą folwark i poddanych (ziemianie), 

9  A. Dobroński, Powstanie styczniowe 1863-1864 i jego konsekwencje, [w:] Historia 
województwa podlaskiego, red. A. Dobroński, Białystok 2010, s. 142.

10  H. Mościcki, Białystok..., op. cit., s. 156.
11  Szlachta zamieszkująca ziemie zabrane stanowiła 66% całego stanu uprzywilejowa-

nego Cesarstwa Rosyjskiego. W guberniach Litwy i Białorusi  ¾ obywateli stanu szlachec-
kiego nie posiadało poddanych a znaczna ich część nie miała nawet ziemi, a mimo to cieszyła 
się przywilejami, których władze rosyjskie starały się ją pozbawić wszelkimi sposobami. 
Jednym z nich był wymóg dowiedzenia szlachectwa, któremu nie wszyscy przedstawiciele 
szlachty mogli sprostać. Akcja zmierzająca do deklasacji drobnej szlachty przybrała na sile 
po powstaniu listopadowym (por. J. Sikorska-Kulesza, op. cit., s. 10). 

12  H. Lulewicz, Elita polityczno-społeczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie 
XVII w., s . 25-29 (maszynopis pracy doktorskiej), Biblioteka Instytutu Historycznego Uni-
wersytetu Warszawskiego
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szlachtę zagrodową, zwaną też okoliczną (pracującą we własnym gospodarstwie) 
i szlachtę bez ziemi, która z kolei dzieliła się na „czynszową” (dzierżawiącą ziemię) 
i „służebną” (pozostającą na służbie)13 Władza dążyła do pozbawienia przywilejów 
przedstawicieli dwu ostatnich kategorii, uznając ją za bezużyteczną dla Cesarstwa 
i bezpodstawnie uprzywilejowaną. W październiku 1831 r. car podpisał ukaz O po-
dziale i urządzeniu szlachty w zachodnich guberniach. Zgodnie z dokumentem, mia-
nem prawdziwej szlachty mogli mienić się tylko ci, którzy dowiedli szlachectwa 
przed Heroldią – pozostali mieli zostać włączeni do stanów opodatkowanych. Do 
końca 1833 r. w obwodzie białostockim i pięciu litewskich i białoruskich guberniach 
wykluczono ze stanu szlacheckiego około 80 tys. szlachty, co stanowiło około 50 % 
drobnej szlachty14. Pozbawioną przywilejów szlachtę obarczono podatkami na rzecz 
państwa, nie zwalniając jednocześnie z zobowiązań względem właściciela ziem-
skiego. Dodatkowo nałożono na  nią obowiązek służby wojskowej. Polityka władz 
carskich względem drobnej szlachty wzbudzała rosnącą nienawiść tego środowiska 
do zaborcy. Jej przedstawiciele czekali tylko dogodnej okazji, by stanąć do walki 
w obronie swoich interesów. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta i obie strony 
konfliktu miały świadomość, że wybuch powstania jest bliski. Władze wzmagały 
czujność a społeczeństwo coraz bardziej się aktywizowało, szykując się do kolejne-
go zrywu narodowego.  W okolicach wsi coraz częściej pojawiali się „leśni ludzie”, 
agitujący okolicznych chłopów i drobną szlachtę do wzięcia udziału w przygotowy-
wanym powstaniu. Tłumaczyli konieczność zrywu narodowego, składali obietnice 
poprawy warunków życia, zachęcali do podjęcia walki z zaborcą, głosząc hasła soli-
darności wszystkich grup społecznych dla dobra wspólnej sprawy. 

Wiosną 1861 r. na Białostocczyźnie powstały pierwsze koła „czerwo-
nych” - w Białymstoku pod przewodnictwem Bronisława Szwarce i w Sokółce,  
z W. Wróblewskim na czele15. W grudniu 1862 r. w guberni grodzieńskiej powstała 
organizacja o charakterze państwa podziemnego, pod kierownictwem Konstantego 
Kalinowskiego. Wśród mieszkańców Białostocczyzny, szczególnie zaangażowa-
nych w przygotowania powstania należy wymienić:

- kolejarzy: Bronisław Szwarce, Karol Frycze, Julian Piątkowski, Tomasz Pisan-
ko, Leopold Pluciński

- nauczycieli: W. Wróblewski, Adolf Białokoz – naczelnik miasta Białegostoku, 
Ignacy Aramowicz

- dzierżawcy i zarządcy majątków: Edward Kiersnowski, Stanisław Sągin
- lekarze: Jan Chwiećkowski, Antoni Lebiedziński – naczelnik miasta Sokółka
- urzędnicy: Jan Hryniewicki, Nikodem Lenczewski, Adolf Nowosielski, Ostro-

męcki, Sierzputowski

13  J. Sikorska-Kulesza, op. cit., s. 12.
14  H. Mościcki, Wysiedlenia... op. cit., s. 57.
15  A. Dobroński, Postawa społeczeństwa Białostocczyzny wobec powstania styczniowe-

go, op. cit., s. 49.
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- studenci i gimnazjaliści: Józef Lenczewski, Andrzej Mejer, Mikołaj Śnieżyński
- rzemieślnicy: Jan Juszkiewicz, Rogowski i przedstawiciel warstwy chłopskiej 

– Mateusz Ciuchna16

 Ruch konspiracyjny zataczał coraz szersze kręgi i przyciągał coraz więcej zwo-
lenników, głównie ze środowiska zubożałej szlachty, która od lat była szykanowana 
przez władze carskie, jako wrogi element, krnąbrny i trudny do podporządkowania. 
Zdegradowana do stanu chłopskiego (z zachowaniem wolności osobistej) utraciła 
prawo nabywania oraz posiadania ziemi17 i podlegała obowiązkowi wojskowemu18. 
Była to grupa społeczna, nie mająca wiele do stracenia, gotowa podjąć walkę ze 
znienawidzonym zaborcą, widząc w ruchu powstańczym jedyną szansę na  zmianę 
sytuacji i poprawę swego położenia. O znaczącym zaangażowaniu drobnej szlach-
ty świadczyć może przynależność społeczna powstańców osadzonych w więzieniu 
bielskim, wśród których było 16 księży, 200 chłopów i 1500 przedstawicieli szlachty 
okolicznej19. 

Mimo usilnych starań i zabiegów organizatorów zrywu narodowego, nie udało 
się uzyskać masowego poparcia chłopów na Białostocczyźnie. Ludność prawosław-
na, nawoływana przez duchownych do lojalności wobec władz carskich, najczę-
ściej przejawiała wrogi stosunek do powstańców, co skutkowało licznymi aktami 
denuncjacji20. Mimo agitacji prowadzonej przez dowódców oddziałów, zapoznawa-
nia z Manifestem Rządu Tymczasowego i kuszenia powstańczymi aktami uwłasz-
czeniowymi, nie łatwo też było przekonać chłopów polskich do udziału w  zrywie 
narodowym. Wśród głównych przyczyn takiego stanu rzeczy była niska jeszcze 
świadomość narodowa wśród włościan na Białostocczyźnie i nieutożsamianie się 
z walką o wolność kraju, nieufność wobec szlachty, a tym samym  traktowanie po-
wstania jako buntu leżącego wyłącznie w interesie tego stanu. Nie bez znaczenia 
była również bieda i konieczność koncentrowania się na pracy i codziennej walce 
o byt, co powodowało brak zainteresowania sprawami, które nie dotyczą bezpośred-
nio własnej rodziny. Trudno było nie tylko namówić chłopów do aktywnego udziału 
w powstaniu, ale też do udzielania wsparcia walczącym oddziałom w postaci dostar-
czania żywności, czy zapewnienia schronienia, co zresztą jest zrozumiałe, ponieważ 
będąc w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej sami często cierpieli głód a dodatko-
wo za pomoc powstańcom groziły najsurowsze kary. W obliczu odmowy wsparcia, 
niejednokrotnie dochodziło do wymuszeń i zabierania siłą żywności chłopom, co 
z kolei rodziło chęć zemsty, przybierającej zazwyczaj formę donosu, czy denun-

16  Ibidem, s. 51.
17  Powstanie styczniowe na Białostocczyźnie: w 150. rocznicę wybuchu, oprac.  

B. Snarski, J. Danieluk, Białystok 2013, s. 11.
18  W. Tatarczyk, Powstanie styczniowe na Białostocczyźnie, Łódź 1999, s. 11.
19  Powstanie styczniowe na Białostocczyźnie: w 150. rocznicę wybuchu, op. cit., s. 33.
20  Ibidem, s. 34.
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cjacji21. Oczywiście nie wszyscy chłopi przejawiali wrogą, bądź niechętną postawę 
wobec zrywu narodowego. Bardziej światli włościanie, o szerszych horyzontach,  
dostrzegali w nim szansę na odzyskanie niepodległości a wraz z nią nadzieję na po-
prawę warunków życia. 24 września 1861 r. Bronisław Szwarce w liście do Ludwika 
Mierosławskiego napisał: „ Lud wiejski tutejszy poprawia się co dzień i staje się 
nam coraz przychylniejszy” i „potrzeba było tylko czasu ażeby urósł do gotowości 
samodzielnego wystąpienia”22.  

Ruch partyzancki spotykał się również z nieufnością dworów, ponieważ hasła 
solidarności stanowej budziły wśród ziemian obawy przez zmianami dotychczaso-
wego porządku i zagrożeniem dla własnych interesów, co nie znaczy, że nie było na 
Białostocczyźnie ziemian - obywateli, gotowych poświęcić majątek i życie w walce 
o wolność ojczyzny. 

Udział  ziemian w powstaniu styczniowym na Białostocczyźnie
 
Ziemian, zakwalifikowanych przez władze carskie do wyższej kategorii szlach-

ty, czyli obywateli, nie było na Białostocczyźnie wielu, w stosunku do licznie za-
mieszkującej ten obszar  drobnej szlachty. Nie wszyscy z nich zaangażowali się, czy 
wspierali walki powstańcze, niemniej jednak ich rola w organizacji, przygotowaniu 
i przebiegu powstania była bardzo znacząca. Uczestniczyli zbrojnie, finansowali 
zakup broni, dostarczali koni i pożywienia23. Nie ma możliwości ustalenia  nawet 
przybliżonej liczby ziemian zaangażowanych, czy biorących udział w powstaniu, 
ponieważ tylko w paru gminach zachowały się listy powstańców (uczestników, zabi-
tych, listy gończe) a i one nie pozwalają na rzetelne przyporządkowanie określonych 
osób do konkretnej grupy, czy warstwy społecznej z powodu niejednoznacznych 
określeń używanych przez sporządzających wykazy24. Więcej światła na zaangażo-
wanie ziemian w działalność powstańczą rzucają późniejsze represje, jakie dotykały 
posiadaczy ziemskich.  

Głównymi ośrodkami ruchu powstańczego w powiecie białostockim były mająt-
ki: Zalesiany – własność Kazimierza Kobylińskiego, Horodniany – Tomasza Koby-
lińskiego, Czaplino – Henryka Rogowskiego i Tylwica – Napoleona Ołdakowskiego. 
Wśród ziemian zaangażowanych w prace  organizacyjne i taktyczne przygotowanie 
powstania należy wymienić: Kazimierza Kobylińskiego , Adolfa Kobylińskiego, 
Władysława Kobylińskiego, Rafała Koryckiego, Adolfa Nowosielskiego,  Bolesła-
wa i Napoleona Ołdakowskich, Adolfa Ejsymontta, Konarzewskiego, Konstantego 

21  I. Armowicz, Marzenia. Pamiętnik o ruchu partyzanckim w województwie grodzień-
skim w 1963 i 1964 r., [w:] Zapomniane wspomnienia, oprac. E. Kozłowski, Warszawa 1981, 
s. 9.

22  Cyt. za: A. Dobroński, Postawa społeczeństwa Białostocczyzny..., op. cit., s. 51.
23  Powstanie styczniowe na Białostocczyźnie: w 150. rocznicę wybuchu...op. cit., s. 33.
24  Archiwum Państwowe w Białymstoku, zespół 22/02, Akta gminy Stelmachowo 1845-1869.
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Józefa Ramotowskiego (pseud. „Wawer”), Władysława Michałowskiego25, z których 
wielu stanęło również do walki zbrojnej. 

Symbolem patriotycznej postawy okolicznego ziemiaństwa, jest rodzina Koby-
lińskich, herbu Prus II z Zalesian, położonych 15 km od Białegostoku.  Ród objął 
te dobra w posiadanie w XVI w. Na początku wieku XIX majątek liczył około 450 
ha, a w roku 1814 w wyniku konfiskaty, dobra Kobylińskich zmniejszyły się do 
330 ha. Gospodarzem Zalesian był wówczas Wiktor Kobyliński a po nim na ojco-
wiźnie osiadł jeden z jego synów, Kazimierz Kobyliński. Starszy brat Kazimierza, 
Tomasz, dostał sąsiedni majątek – Horodniany, wniesiony w posagu przez matkę26. 
Obaj bracia jeszcze przed wybuchem powstania zaangażowali się w nurt konspira-
cji niepodległościowej, zarażając patriotyzmem swoich synów. Najbardziej aktywną 
i waleczną postacią rodu był Kazimierz, który stanął do walki zbrojnej, tworząc od-
dział złożony z  członków swojej rodziny i okolicznej drobnej szlachty. Starszy brat 
Tomasz nie wstąpił w szeregi powstańców z racji na słuszny wiek, jednak wspierał 
ich w walce narodowo-wyzwoleńczej, a w oddziałach walczyli dwaj jego synowie: 
Adolf i Edmund. U boku Kazimierza poszli w bój również dwaj synowie - Adolf 
i Konstanty. Nie byli to jedyni przedstawiciele rodu Kobylińskich w powstaniu 
styczniowym. Oprócz wymienionych, oddziały powstańcze zasilili zięć Kazimierza, 
Rafał Korycki i siostrzeniec, Adolf Nowosielski. Starszy syn Kazimierza wstąpił 
do oddziału ojca już z pewnym doświadczeniem, ponieważ wcześniej walczył pod 
wodzą Konstantego Ramotowskiego „Wawra”, następnie pełnił funkcję adiutanta 
w oddziale ojca. 

Nie jest do końca wiadome, czy Kazimierz Kobyliński był szkolony w sztuce 
żołnierskiej, czy jedynie miał wrodzoną intuicję i talent dowódczy. Niektóre źródła 
podają, że w młodości był kapitanem Sztabu Generalnego Armii Rosyjskiej27, inne 
natomiast przeczą tym informacjom28. Głównym źródłem wiedzy o panu na Zalesia-
nach i jego potyczkach w powstaniu styczniowym są wspomnienia Pawła Powierzy 
- żołnierza, służącego pod  dowództwem Kazimierza Kobylińskiego. Wprawdzie 
autor spisał je dopiero po upływie pół wieku i w związku z tym mogą zawierać 
pewne nieścisłości, czy błędy, jako że pamięć ludzka jest zawodna, niemniej jednak 
stanowią cenne źródło do biografii ziemianina – powstańca. 

Kazimierz Kobyliński potrafił zarazić patriotyzmem okoliczną młodzież, która 
chętnie wstępowała do tworzonego przez niego  oddziału kawalerii, jednak dowód-
ca już na wstępie robił selekcję, wychodząc z założenia, że nie każdy się nadaje do 
wojaczki. Bardzo dbał o swoich żołnierzy i mimo iż starszy rangą i wiekiem dzie-
lił z nimi wszystkie niewygody. Razem spali i wspólnie spożywali posiłki, przez 

25  A. Dobroński, Postawa społeczeństwa Białostocczyzny...op. cit., s. 51.
26  H. Mościcki, Białystok... op. cit., s. 159.
27  L. Ratajczyk, Kazimierz Kobyliński , [w:] Polski słownik biograficzny, t. 13, Wrocław 

1991, s. 169.
28  P. Powierza, Wspomnienia z powstania styczniowego 1863 roku, Białystok 1996.
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co więź między dowódcą a podwładnymi zacieśniała się jeszcze bardziej. Mimo 
tego pozornego spoufalania się, Kobyliński cieszył się wielkim autorytetem wśród 
żołnierzy, którzy mając do niego ogromne zaufanie, bezdyskusyjnie wykonywali 
wszelkie rozkazy29. 

Oddział Kobylińskiego, jak na warunki partyzanckie, prezentował się bardzo do-
brze, czego dowiadujemy się z pamiętnika kolejnego powstańca, nauczyciela biało-
stockiego gimnazjum, Ignacego Aramowicza. Umundurowanie było jednolite i skła-
dały się na nie: kurtka z niebieskimi wyłogami, spodnie z lampasami w taki samym 
kolorze i niebieska czapka z trupią czaszką. Dodatkowo żołnierze wyposażeni byli 
w brązową burkę30. Oddział miał własną chorągiew z wyobrażeniem globusa31. 

Kazimierz Kobyliński pierwszą bitwę stoczył pod Waliłami 29 kwietnia 1863 r. Do-
wodził oddziałem rezerwowym złożonym z kosynierów, wydzielonych ze wszyst-
kich kompanii. Powstańcy ponieśli klęskę a wśród rannych znalazł się Adolf Koby-
liński. Kazimierz wraz z 16 konnymi krążył po okolicy, agitując młodzież do swego 
oddziału, który wkrótce uformował się w szwadron. W dolinie pod krzyżem zorga-
nizowano obozowisko: 

A wszędzie po lesie stoją szałasy w rzędy, z dachem ułożonym z kory, opuszczonym 
do ziemi, a bokami wyplecionymi z jedliny. A przed szałasami ogniska i ponad nimi wiszą 
kociołki, z których po zagotowaniu jemy kaszę łyżkami z odpowiednio wyciętej i wygiętej 
kory. A w bok od szałasów mamy wozy i arsenał, i kuźnię, i rymarzy, i nieco dalej jamy go-
towe do ukrycia rzeczy, których byśmy nie mogli unieść32. 

Kiedy do Kazimierza, dotarła wieść, że jego zięć, Rafał Korycki, został pojmany 
przez kozaków, podążając przed oddziałem w celu zabezpieczenia prowiantu i kwa-
ter, Kobyliński podjął decyzję o odbiciu go z więzienia w Różanie i ruszył z od-
działem kawalerii, liczącym 56 konnych. Rozbił  tamtejszą załogę rosyjską, zdobył  
23 karabiny, 2 dubeltówki i 2 pałasze. Okazało się jednak, że dzień wcześniej Ko-
ryckiego przewieziono do więzienia w Białymstoku. Ze zdobyczą powrócił do Wiel-
kiego Uhła a już następnego dnia został wysłany na zwiad. Po drodze natknął się na 
kolumnę wroga i po krótkiej wymianie ognia zarządził odwrót i skierował się w stro-
nę obozu. Podążający za nim pościg spotkał się z ostrzałem partyzantów. Rosjanie 
ponieśli dotkliwe straty. Po stronie polskiej był jeden zabity i 3 rannych, wśród któ-
rych znalazł się siostrzeniec Kobylińskiego, Adolf Nowosielski. Po bitwie, dowo-
dzący Walery Wróblewski podzielił oddział na kilka mniejszych a Kazimierz na cze-
le swojej kawalerii ruszył w stronę Strabli, później leśnymi duktami na Topczewo. 

29  Ibidem, s. 19.
30  Burka (hist.) - długie okrycie wierzchnie z grubego filcu lub sukna w postaci peleryny 

z kapturem.
31  I. Aramowicz, op. cit., s. 30.
32  Ibidem, s. 13.
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W okolicznych dworach udało mu się zdobyć 20 koni33. Niestety Paweł Powierza nie 
dostarcza informacji na temat tego, w jaki sposób Kobyliński pozyskał zwierzęta, 
dlatego też trudno wnioskować o stosunku okolicznych dworów do powstania. Nie 
wiadomo, czy konie zostały wzięte siłą, czy przekazane dobrowolnie jako wsparcie 
dla walczących. Nie ulega wątpliwości, że jeśli brakowało dobrej woli, to używano 
argumentów siły. Za pozyskiwanie od ludności okolicznej niezbędnych powstańcom 
produktów odpowiadali żandarmi narodowi. 

W Wólce Markowskiej doszło do połączenia trzech oddziałów konnych – Ko-
bylińskiego, Michała Kwapiszewskiego i Franciszka Górskiego. Dowództwo nad 
całością Rząd Narodowy powierzył Juliuszowi Nadmillerowi, jako osobie z przygo-
towaniem wojskowym, co jednocześnie zaprzecza tezie, jakoby Kobyliński był ka-
pitanem w armii rosyjskiej.  Jednostka licząca łącznie 140 jeźdźców miała zakłócać 
transport kolejowy na trasie Białystok-Łapy. Stoczyła kilka potyczek a następnie, 
zgodnie z zaleceniami Rządu Narodowego, krążyła po okolicznych lasach, niepo-
kojąc wroga ale unikając nierównych walk. W folwarku Puchły partyzanci zostali 
zaatakowani o świcie przez piechotę i 100-osobowy oddział konny. Po odparciu 
ataku konnicy, Kobyliński ze swoimi ludźmi, ruszył w kierunku Białowieży, omi-
jając sotnie kozaków przeczesujących lasy34. Po 2 tygodniach wycieńczającej jazdy 
partyzanci dotarli w okolice Tykocina. Kazimierz wraz ze swoim sztabem rozloko-
wał się w Rzędzianach, gdzie zajęli kilka domów. Reszta stacjonowała na plebanii 
w Kobylinie. Ludzie nabierali sił, konie pasły się na okolicznych pastwiskach, broń 
ukryto a powstańcy przebrani za wieśniaków wtopili się w otoczenie. Spokój nie 
trwał długo, bowiem 12 sierpnia 1863 r. o świcie uzbrojeni robotnicy niemieccy 
z fabryki Moesa w Choroszczy, wspierani przez rosyjskich żołnierzy, zaatakowali 
Rzędziany, szukając powstańców. Ci jednak zostali w porę ostrzeżeni i zdołali ukryć 
się na drugim brzegu Narwi. Wieś została zrabowana i zniszczona. Kobyliński wy-
dał rozkaz zwołania wszystkich rozproszonych żołnierzy oddziału, po czym ruszył 
do Tykocina. Dołączyli nowi ochotnicy i brakowało koni. Kazimierz wysłał trzy gru-
py w celu zdobycia zwierząt.  Sam zabrał Moesowi z Choroszczy 24 konie, Antoni 
Arciszewski z okolic Goniądza i Knyszyna  przyprowadził 16 a Józef Władyczański 
zdobył 20 koni w okolicach Sokółki. Oddział przemieścił się na Kurpiowszczyznę 
i tam został bardzo przychylnie przyjęty przez miejscową ludność: 

Kurpie sami trzymali pikietę, pilnowali naszych koni, a nawet odbywali podjazdy. Po-
czciwy ten lud – karmił nas, strzegł i dawał wszelkie możliwe wygody. Przez cały czas par-
tyzancki tylko wśród nich użyliśmy prawdziwego wypoczynku35. 

Wieść o oddziale Kobylińskiego niosła się szeroko. Wyznaczono nawet 1000 ru-

33  P. Powierza, op. cit., s. 15.
34  Ibidem, s. 27.
35  Ibidem, s. 34.
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bli nagrody za wskazanie miejsca jego pobytu. 12 października 1863 r. pod Księżpo-
lem żołnierze Kobylińskiego starli się z rosyjską kolumną mjr Chrobiewicza. Straty 
Rosjan były wielokrotnie większe, co rozwścieczyło wroga. Zaczęto podejmować 
próby otoczenia i zniszczenia powstańców – bezskutecznie. Kobylińskiemu, mają-
cemu wówczas pod sobą 300 żołnierzy, udało się ujść pogoni i przedostać się w Lu-
belskie. Tam jednak powstańcy zostali wyparci z lasu a Rosjanie podjęli pościg. Dwa 
dni później zmuszeni byli stawić czoła dwukrotnie większym siłom wroga i ponieśli 
znaczne straty. Mimo to na rozkaz Adama Andrzeja Zielińskiego  oddział ruszył na 
pomoc partyzantom w kierunku Mieni. Po ciężkich bojach i długiej podróży, z mar-
szu musiał przystąpić do bitwy. Przez kilka godzin prowadzono wymianę ognia, 
jednak wobec przeważających sił wroga zarządzono odwrót. W pogoń za Polakami 
ruszyli dragoni i kozacy. Konie zmęczone nocną jazdą nie wytrzymywały tempa. 
„Pędziłem przy Kobylińskim, razem z jego synami. Był ranny w bok. Podtrzymy-
waliśmy go na koniu i dalej uciekali. Przyłączało się do nas jeszcze kilkunastu par-
tyzantów, ażeby pomóc w uprowadzeniu naczelnika. Dragoni ciągle strzelali, a my 
nie mogliśmy rozwinąć szybkiego biegu. Wtem padł koń Kobylińskiego. Już nie 
podniósł się. Wsadzić naczelnika na innego konia nie zdołaliśmy. Był tak osłabiony, 
że nie mógł dźwignąć się. Zdołał zwrócić się do synów i słabym głosem powiedział: 
Ja tu zostanę, a wy – ojcowskim prawem rozkazuję; ratujcie się! Dragoni pędzili na 
nas ze wzniesionymi szablami... Tak ponieśliśmy największą klęskę w dziejach na-
szej partii”36. Następnego dnia synowie Kazimierza przebrani za miejscowych chło-
pów odnaleźli ciało ojca na pobojowisku. Tak jak żył, tak został pochowany – razem 
z innymi powstańcami, we wspólnym grobie37. Synowie Kazimierza po śmierci ojca 
już nie wrócili do oddziału. Do marca 1864 r. ukrywali się w dworze Karskie na 
Podlasiu.

Represje popowstaniowe

Drogo przyszło zapłacić mieszkańcom Białostocczyzny za powstanie przeciwko 
władzy rosyjskiej. Wileński generał gubernator, Michaił Murawiow, zwany „Wiesza-
tielem”, wprowadził terror, jakiego dotąd Podlasianie nie doświadczyli. Wykonaw-
cami swoich rozkazów mianował  bezwzględnych sadystów i degeneratów, m.in. 
Borejszę (w powiecie bielskim) i Manteuffla  (w powiecie białostockim)38. Prze-
śladowania najbardziej dotknęły drobną szlachtę. Palono całe zaścianki, zgliszcza 
kazano zaorać a mieszkańców wysiedlano i wywożono w głąb Rosji. Taki los spo-
tkał m.in. Szczuki, Jaworówkę, Łukawicę, Pruszankę, Wiśniany39. Nie było sądów, 

36  Ibidem, s. 36-37.
37  B. Kuć, Historyczna sensacja, „Tygodnik Powiatu Mińskiego i Wesołej LOKALNA”, 

nr 20 z dn. 15.05.2013 r., s. 3.
38  H. Mościcki, Białystok... op. cit., s. 165.
39  A. Dobroński, Postawa społeczeństwa Białostocczyzny... op. cit., s. 56.
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niepotrzebne było udowadnianie winy – wystarczyło najdrobniejsze podejrzenie, 
czy poszlaka, by wobec okolicznej drobnej szlachty zastosować odpowiedzialność 
zbiorową, ukarać za solidarność zaścianków z partyzantami40. W popowstaniową 
politykę zaborcy na Białostocczyźnie wpisana też była kolonizacja. Wysiedlano całe 
zaścianki, mieszkańców wywożono w głąb Rosji a na ich miejsce przysyłano rosyj-
skich osadników, którym przydzielano ziemię z prawem bezpłatnego użytkowania 
przez pierwsze 10 lat. Po tym okresie nabywali prawo do jej wykupu41. 

Celem ataku stał się również kościół katolicki i kler, ponieważ zdecydowana więk-
szość proboszczów i wikariuszy popierała powstanie, udzielała posług religijnych 
partyzantom, dawała schronienie w parafiach, zaopatrywała walczących w żywność. 
Bardzo częste były przypadki odmowy katolickiego pochówku zdrajcom i donosi-
cielom. Paweł Kubicki ustalił 52 nazwiska duchownych z Białostocczyzny, represjo-
nowanych w latach 1861-186442. Władze wydały przepisy nakazujące cenzurowanie 
rękopisów kazań. Kościoły masowo zaczęto przekształcać w cerkwie, wspierać fi-
nansowo duchownych i parafie prawosławne, a wyznawców tej wiary podburzano 
przeciwko katolikom. Ludność mieszkająca obok siebie w zgodzie przez wieki, za-
częła patrzeć na siebie podejrzliwie, wrogo, a nieraz nawet z nienawiścią. Sąsiad 
zaczął bać się sąsiada. 

Terror nie ominął również dworów ziemiańskich – podpalenia, grabieże, mordy 
(Czartajewo, Dołubiźna) i wreszcie konfiskaty. 22 grudnia 1865 r. władze wprowadzi-
ły w życie przepisy, zabraniające nabywania przez Polaków majątków w zachodnich 
guberniach, w związku z tym była pewność, że ziemie skonfiskowane właścicielom 
w ramach represji popowstaniowych, nie trafią ponownie w polskie ręce. Zachęcano 
Rosjan z centralnych ziem Imperium do nabywania majątków na Białostocczyźnie 
na korzystnych warunkach (stosunkowo niska cena, zapomogi, nisko oprocentowa-
ne kredyty)43. O poparciu dla powstania znacznej części ziemian-obywateli  z Biało-
stocczyzny może świadczyć fakt, iż większość majątków wokół Białegostoku zosta-
ła skonfiskowana. Michałowo-Niezbudkę otrzymał carski pułkownik Stankiewicz, 
majątek Hieronimowo – baron kurlandzki Ramm, Majówkę – pułkownik Kawelin 
a dobra Krasne – bezwzględny, sadystyczny baron kurlandzki, Manteuffel44. Taki 
sam los spotkał majątek Kazimierza Kobylińskiego. Zalesiany zostały skonfiskowa-
ne przez Rosjan i sprzedane prawosławnemu duchownemu, którego córka wniosła 
je później w posagu do rodziny Łoszkiejtów. W 1915 r. rodzina uciekła w głąb Rosji 
w obawie przed zbliżającym się frontem niemieckim. Syn Łoszkiejtów, Borys, po-

40  H. Mościcki, Pod berłem carów, Warszawa 1924, s. 41-47.
41  H. Mościcki, Białystok...op. cit., s. 167.
42  P. Kubicki, Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915,  

cz. 2, t. 2 -3, Sandomierz 1936.
43  H. Mościcki, Białystok... op. cit., s. 167.
44  P. Borowski, Powstanie 1863 r.: szanse, oceny, tradycje, [w:] Obok Orła znak Pogoni, 

op. cit., s. 72.
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wrócił do Zalesian po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W okolicy szybko 
zyskał złą sławę, jako utracjusz i hulaka. Doprowadził do zadłużenia majątku i zmu-
szony był po kawałku wyprzedawać ziemię. W 1939 r. po wkroczeniu sowietów, 
został aresztowany jako obszarnik i ślad po nim zaginął. Jeszcze przed wybuchem  
II wojny potomkom Kobylińskiego udało się uzyskać wyrokiem sądu zwrot 80 z 330 
ha majątku, skonfiskowanego po powstaniu styczniowym, jednak wszystko ponow-
nie utracono po reformie rolnej. Nie bez przyczyny Kazimierz Kobyliński  zyskał 
miano „najpiękniejszej postaci grodzieńskiego powstania”45. Nie wahał się poświę-
cić życia własnego i swojej rodziny dla słusznej sprawy. Sam zginął w walce, jego 
młodszy syn Konstanty, po opuszczeniu oddziału został aresztowany i zesłany na 
Syberię. Wrócił w rodzinne strony dopiero w 1917 r. i zmarł w niepodległej Polsce. 
Starszy syn Adolf uniknął aresztowania i zgłosił się dobrowolnie do gen. Zachara 
Maniukina po ogłoszeniu amnestii. Ten potraktował go bardzo pobłażliwie z racji 
szacunku jaki żywił dla walecznej rodziny Kobylińskich i nawet dał Adolfowi posa-
dę w swojej kancelarii. Kiedy wieść o tym dotarła do namiestnika w Warszawie, ten 
wydał rozkaz aresztowania i osadzenia byłego powstańca w grodzieńskim więzie-
niu. Tam został skazany na śmierć przez powieszenie. Zmarł po trzech dniach, nie 
doczekawszy wykonania wyroku46. 

Siostrzeniec Kazimierza, Adolf Nowosielski – kapitan w powstańczej kawalerii, 
został ciężko ranny 19 stycznia 1864 r. w bitwie pod Rudą Korybutowską i po tygo-
dniu zmarł. Zięć Rafał Korycki dostał się do niewoli carskiej i jego dalsze losy nie 
są znane. Żona Kazimierza dotknięta tragedią, jaka spotkała rodzinę, zmarła w obłą-
kaniu47.

Niewiele lepiej los obszedł się z rodziną Tomasza Kobylińskiego z Horodnian. 
Wprawdzie udało mu się przeżyć powstanie ale dostał się do niewoli i 9 październi-
ka 1863 r. został wywieziony na zesłanie do Tobolska. Jego starszy syn Adolf został 
karnie wcielony do carskiego wojska a młodszego Edmunda zesłano na Syberię.  

Jeszcze przed wybuchem powstania aresztowano Napoleona Ołdakowskiego, 
właściciela majątku Tylwica. Postawiono mu zarzut uczestnictwa w spisku i starano 
się torturami wymusić zeznania. Oskarżony wykazał się niezwykle silnym charak-
terem - nikogo nie wydał i sam nie przyznał się do udziału w ruchu powstańczym. 
Mimo braku dowodów został zesłany na Syberię a jego majątek uległ konfiskacie48. 

45  A. Dobroński, Powstanie styczniowe i jego konsekwencje...op. cit., s. 150.
46  Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie, 1866.III.24-V.13, akta  

nr 1248-1-839, Szlachcic białostockiego powiatu Kobyliński Adolf, k. 148.
47  A. Dobroński, Powstanie styczniowe i jego konsekwencje... op. cit., s. 151.
48  J. Iwaszkiewicz, Wykaz dóbr ziemskich  skonfiskowanych przez rządy zaborcze w la-

tach 1773-1867, Warszawa 1929 ;  H. Mościcki, Białystok... op. cit., s. 160.
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Podsumowanie

O ile najliczniejszą społecznością biorącą czynny udział w postaniu, była drobna 
szlachta, to    materialnie najsilniej wsparło je ziemiaństwo,  a duchową opiekę roz-
toczyli księża. Nie można pominąć wkładu przedstawicieli innych grup społecznych 
i zawodowych (chłopów, rzemieślników, urzędników, studentów i młodzieży szkół 
średnich), ponieważ i one wykazały się patriotyzmem uczestnicząc w zrywie naro-
dowym, który od początku skazany był na porażkę. W mniejszym lub większym 
stopniu wszystkie stany były reprezentowane. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
powiat białostocki należał w tym okresie do guberni grodzieńskiej i wcielony był 
bezpośrednio w granice Imperium Rosyjskiego. Oddzielony granicą od Królestwa 
Polskiego miał utrudniony kontakt z Rządem Narodowym i powstańcami z Kongre-
sówki. Oddziały stacjonujące w okolicznych lasach,   w sąsiedztwie wsi zamieszka-
nych przez licznych, często nieprzychylnych im przedstawicieli innych nacji, nara-
żone były na duże niebezpieczeństwo. Ta skomplikowana sytuacja narodowościowa 
nie sprzyjała prowadzeniu wojny partyzanckiej i zwiększała ryzyko denuncjacji. Do 
tego należy dodać, iż przynależność powiatu białostockiego do Cesarstwa przekła-
dała się na większe niż w Królestwie ograniczenie swobód, ale też na pełniejszą 
i bardziej skuteczną kontrolę, mającą na celu tłumienie w zarodku wszelkich działań 
spiskowych. 

Mimo niewielkiego procentowo (bo i odsetek ziemian-obywateli w stosunku do 
ogólnej liczby tutejszej szlachty był nieznaczny) udziału właścicieli ziemskich z po-
wiatu białostockiego w powstaniu styczniowym, ich rola była nieoceniona a poświę-
cenie godne najwyższego szacunku, biorąc pod uwagę fakt, jak wiele mieli do stra-
cenia. O zaangażowaniu i wsparciu ziemian Białostocczyzny świadczą wymownie 
konfiskaty znacznej części majątków na tym obszarze. 

Jako pointa niech posłuży cytat ze wspomnień Feliksa Różańskiego herbu Poraj, 
uczestnika powstania styczniowego z guberni grodzieńskiej: „Każdy z uczestników 
i wszyscy bezstronni a szlachetni zaświadczą, że naród tak samo jak jednostka ży-
jąca, bodaj w drganiu konwulsyjnem, żywotność swą objawić musi, a Opatrzność, 
nieprzenikniona w swych wyrokach, do okazania życia i ducha narodu wyznaczyła 
rok 1863”49. 

49  F. Różański, Z województwa grodzieńskiego, [w:] W czterdziestą rocznicę powstania 
styczniowego 1863-1903, Lwów 1903, s. 400. 
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ZIEMIANIE BIAŁOSTOCCZYZNY W POWSTANIU STYCZNIOWYM

Słowa kluczowe: powstanie styczniowe, ziemiaństwo polskie XIX wiek, kresy wschod-
nie,  Białostocczyzna

W wyniku III rozbioru Polski część Podlasia, z Białymstokiem włącznie, została wcielona 
do zaboru pruskiego. Sytuację tego regionu zmieniły postanowienia traktatu tylżyckiego, bo-
wiem w 1807 r. departament białostocki podzielono na dwie części, z których jedna znalazła 
się w granicach Księstwa Warszawskiego, a druga jako obwód białostocki, włączona została 
bezpośrednio do Imperium Rosyjskiego. Nowo powstała granica między Księstwem War-
szawskim a Rosją podzieliła historyczny region, co ostatecznie potwierdzone zostało na kon-
gresie wiedeńskim w 1815 r., pozostawiając obwód białostocki poza granicami utworzonego 
Królestwa Polskiego. W miarę upływu lat stopniowo wprowadzano zmiany administracyjne, 
zmierzające do  całkowitego zniwelowania odrębności ziem zabranych. W 1842 r., na mocy 
ukazu cara, dokonano likwidacji  obwodu białostockiego a obszar ten, jako powiat, włączono 
do guberni grodzieńskiej i podporządkowano rosyjskiemu prawu administracyjnemu.  Przy-
należność powiatu białostockiego do Cesarstwa przekładała się na większe niż w Królestwie 
ograniczenie swobód a także na pełniejszą i bardziej skuteczną kontrolę, mającą na celu tłu-
mienie w zarodku wszelkich działań spiskowych. Region oddzielony granicą od Królestwa 
Polskiego miał utrudniony kontakt z Rządem Narodowym i powstańcami z Kongresówki. Na 
wschodnich jego krańcach, na obszarach wiejskich Polacy stanowili mniejszość narodową, 
co nie sprzyjało prowadzeniu wojny partyzanckiej,  a mimo to angażowali się w każdy zryw 
narodowy. 

 Ziemian nie było na Białostocczyźnie wielu, w stosunku do licznie zamieszkują-
cej ten obszar  drobnej szlachty. Nie wszyscy z nich zaangażowali się, czy wspierali walki 
powstańcze, niemniej jednak ich rola w organizacji, przygotowaniu i przebiegu powstania 
była bardzo znacząca. Uczestniczyli zbrojnie, zajmowali się organizacją akcji powstańczych, 
finansowali zakup broni, dostarczali koni, pożywienia i udzielali schronienia powstańcom. 
Niektórzy przeszli do historii, jako wzór patriotyzmu i oddania dla sprawy, poświęcając nie 
tylko majątek, ale też życie własne i swoich najbliższych. O zaangażowaniu i wsparciu zie-
mian Białostocczyzny świadczą wymownie konfiskaty znacznej części majątków na tym 
obszarze. 

BIALYSTOK LANDOWNERS IN THE JANUARY UPRISING

Key words: the January Uprising, Polish landowners in the nineteenth century, the east-
ern borderlands, Białostocczyzna 

As a result of the Third Partition of Poland, the Polish part of the Podlasie region, includ-
ing Bialystok, was incorporated into the territory of Prussia. The situation in the region was 
changed by the Treaty of Tylża in 1807. The department of Białystok  was divided into two 
parts. One of them remained the part of the Duchy of Warsaw and the other  was incorporated 
into the Russian Empire as the district of Bialystok. The newly established border between 
the Duchy of Warsaw and Russia divided the historical region. The division was finally con-
firmed at the Congress of Vienna in 1815. Over the years, gradually introduced administra-
tive changes aimed at bridging the gap between the newly incorporated land and the rest of 
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the empire. In 1842 the district of Białystok was liquidated and  the territory became the part 
of the Grodno province and was subordinated to the Russian administrative law. The incor-
poration meant harsher restriction on the freedoms and a fuller and more effective control  
than in the Kingdom aiming at suppression of any conspiracy in the bud. The contact between 
the region and the National Government with its fighters within the Kingdom of Poland was 
hindered. In the eastern rural part Poles were a national minority, which did not foster the 
guerrilla warfare. Nevertheless, the residents of the region were still involved in each of na-
tional uprisings.  There were not many big landowners in the Bialystok region compared to 
the number of minor nobles. Not all of them were involved or supported the fight against op-
pressors, but their role in the organization, preparation and the very struggle was significant. 
They actively took part in organization, financed the purchase of weapons, supplied horses 
and food or gave shelter to the insurgents. Some remained in history as models of patriotism 
and devotion to the cause, sacrificing not only wealth but also their own lives and their loved 
ones. The involvement and support of the landowners of the region was proved by numerous 
and vast confiscations once the uprising was over.
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Zabawa była i jest dominującą aktywnością charakterystyczną dla wieku dzie-
cinnego, ale też niezwykle istotnym aspektem życia człowieka dorosłego. Zabawka 
jako nieodłączny atrybut czynności zabawowych towarzyszy człowiekowi od naj-
dawniejszych czasów2. W badaniach historyczno-pedagogicznych w ostatnich latach 
daje się zauważyć zainteresowanie problematyką zabaw i zabawek dziecięcych, któ-
re są istotnym elementem badań nad dzieckiem i dzieciństwem w różnych epokach 
historycznych3. Chociaż problematyce zabaw, rozrywek i sposobów spędzania czasu 

1  Tekst powstał w ramach prac nad realizacją grantu nt. „Zabawki dziecięce na ziemiach 
polskich do końca XIX wieku” (grant NCN OPUS 4, nr 2012/07/B/HS3/00899)

2  Analizę ujęć definicyjnych zabawy, z uwzględnieniem klasyfikacji zabaw zarówno  
w okresie dzieciństwa, jak i w dorosłym życiu podają np.: W. Okoń, Zabawa a rzeczywi-
stość, Warszawa 1987, s. 10-24; J. Truskolaska, Osoba i zabawa, Elementy filozofii i peda-
gogiki zabawy, Lublin 2007, s. 63-67; I. Czaja-Chudyba, Pedagogika zabawy w osobowym  
i profesjonalnym przygotowaniu do zawodu nauczyciela, Kraków 2006, s. 10-21; J. Grad, 
Zabawa- analiza pojęć i koncepcji, w: „Zabawy i zabawki. Kwartalnik poświęcony zagad-
nieniom ludyzmu i ludyczności”, nr 1-2, Kielce 1997, s. 7-19; J. Huizinga, Homo ludens. 
Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985, s. 11-19; J. Cieślikowski, Wielka zabawa, Wro-
cław 1985, s. 214-219.

3  Vide np.: K. Kabacińska, Zabawy i zabawki w osiemnastowiecznej Polsce, Poznań 
2007; eadem: W co i jak bawiły się polskie dzieci w XVIII wieku?, [w:] Dziecko w rodzinie  
i społeczeństwie. Dzieje nowożytne, red. K. Jakubiak, W. Jamrożek, Bydgoszcz 2002, t. II,  
s. 87-100; eadem, Zabawy i zabawki dziecięce w czasopiśmiennictwie dziewiętnastowiecz-
nym na przykładzie „Kroniki Rodzinnej”, [w:] Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wie-
ku jako źródło do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010, s. 147-158; 
R. Kantor, R. Zięzio, Zabawy i zabawki w życiu polskich dzieci w XIX i XX wieku, [w:] 
Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, część II- stulecie XIX i XX, 
red. E. Mazur, Warszawa 2003, s. 247-260; B. Pilichowska, Zabawy i zabawki chłopięce 
w XIX –wiecznym Krakowie, „Zabawy i Zabawki” 1997, nr 1-2, s. 63-76; Zabawy i zabawki,  
w: A. Bołdyerw, Matka i dziecko rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego  
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w warstwie ziemiańskiej poświęcono kilka prac4, zagadnienie specyfiki zabaw i za-
bawek dziecięcych wciąż pozostaje niewyczerpanym poznawczo obszarem badaw-
czym. Celem podjętych analiz było uzyskanie informacji o zabawach i zabawkach 
dziecięcych, które utrwalone zostały w przekazach pamiętnikarskich. Podjęto próbę 
odtworzenia i problemowego usystematyzowania opisów i charakterystyk zabaw 
i zabawek, wskazania czynników warunkujących ich specyfikę, bogactwa ich form 
i rodzajów. Cezury terytorialne obejmują swym zasięgiem obszar Wielkopolski, 
dzielnicy zaboru pruskiego. Cezury czasowe zaś obejmują drugą połowę wieku XIX 
i początek wieku XX5. 

Bazą źródłową dla rozpatrywanego zagadnienia uczyniono materiały wspomnie-
niowe i pamiętnikarskie wydane drukiem6, których autorzy pochodzili z rodzin zie-

w latach 1795-1918, Warszawa 2008, s. 152-156; Zabawy i zabawki, [w:] A. Pachocka, Dzie-
ciństwo we dworze szlacheckim w I połowie XIX wieku, Kraków 2009, s. 189-209; Dawne 
zabawy dziecięce, red. D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska, Kielce-Warszawa 2008; Dawne 
i współczesne zabawki dziecięce, red. D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska, Poznań 2010; 
M. Nawrot-Borowska, Kolorowy świat zabawek dziecięcych, w: Co oferuje współczesny żło-
bek - medyczne, psychologiczne i pedagogiczne aspekty rozwoju dzieci do lat trzech, red. 
I. Laskowska i M. Wójtowicz-Dacka, Bydgoszcz 2010, s. 189-210; eadem, Zabawy dzieci 
polskich w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku w świetle zapatrywań teoretycznych, 
[w:] Prace Katedry Historii Edukacji i Wychowania w Rodzinie, tom 2: Kultura, edukacja, 
rodzina, gender studies. Antyk- Polska, red. B. Stawoska-Jundziłł, Bydgoszcz 2011, s. 195-
220; eadem, Zabawy dzieci na wsi polskiej w II połowie XIX i na początku XX wieku w świetle 
literatury pamiętnikarskiej, „Przegląd Pedagogiczny” 2011, nr 2, s. 195-220; eadem, Zabawy 
dzieci ziemiańskich w drugiej połowie XIX i na początku wieku XX w świetle pamiętnikar-
stwa, „Biuletyn Historii Wychowania” 2013, nr 29, s. 43-72; eadem, Zabawy i zabawki dzie-
cięce w II połowie XIX i na początku XX wieku - wybrane problemy z wykorzystaniem grafik 
z epoki, „Biuletyn Historii Wychowania” 2013, nr 30, s. 65-88. 

4  Vide np. W co się bawić, [w:] E. Kowecka, W salonie i w kuchni, Opowieść o kulturze 
materialnej pałaców i dworów polskich w XIX w., Warszawa 1984, s. 168-202; I. Domańska-
Kubiak, Zakątek pamięci. Życie w XIX wiecznych dworkach kresowych, Warszawa 2004;  
M. Łozińska, W ziemiańskim dworze. Codzienność, obyczaje, święta, zabawy, Warszawa 
2010; A. Pruszak, O ziemiańskim świętowaniu. Tradycje świąt Bożego Narodzenia i Wiel-
kiejnocy, Warszawa 20122; idem, Ziemiańskie święta i zabawy. Tradycje karnawałowe, do-
żynkowe, ślubne i inne, Warszawa 2012. 

5  Najstarszy z autorów wspomnień, będących podstawą źródłową dokonanych tu ustaleń 
urodził się w 1847 roku, najmłodszy zaś w 1910. 

6  Określeniem tym obejmuje się bardzo rozległy teren specyficznego gatun-
ku piśmienniczego, opartego głównie na pamięci i zamykającego się do przeżyć wła-
snych autora, za: J. Deresiewicz, Uwagi o pamiętnikach jako źródle historycznym,  
w: „Pamiętnikarstwo Polskie” 1976, nr 1-4, s. 245; vide też: F. Jakubczak, Metodologiczne 
problemy użytkowania pamiętników, [w:] Ruch pamiętnikarski i przemiany kultury polskiej, 
red. Z. Krzemień, Warszawa 1972, s. 87; B. Matus, Bez pamiętników nie ma historii, w: Pół 
wieku pamiętnikarstwa, wybór i oprac. S. Adamczyk, S. Dyksiński, F. Jakubczak, Warszawa 
1971, s. 74; H. Wereszycki, Uwagi na temat użyteczności pamiętników jako źródła do historii 
XIX wieku, „Pamiętnikarstwo Polskie” 1972, nr 3, s. 24-27; R. Lubas- Bartoszyńska, Style 
wypowiedzi pamiętnikarskiej, Kraków 1983, s.12; eadem, Między autobiografią a literaturą, 
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miańskich zamieszkujących na ternie Wielkopolski7. Pisanie wspomnień i pamięt-
ników było bardzo popularne w XIX wieku, a najwięcej z nich powstało właśnie 
w domach ziemiańskich. Różne były cele spisywania wspomnień8. Jedni zawierali 
w nich kontynuację dokonań i tradycji przodków, inni pisali je dla dzieci i wnuków, 
jeszcze inni dla przekazania sytuacji życiowej i politycznej szerszej rzeszy odbior-
ców. Wszystkie one mają jednak znaczącą wartość historyczną. Pamiętniki są do-
skonałym świadectwem życia rodzinnego analizowanego okresu, ukazują przemia-
ny dokonujące się w domu polskim na tle wydarzeń historycznych, politycznych, 
społecznych i gospodarczych. Mimo cechującej ten rodzaj literatury ogromnej dozy 
subiektywizmu autorów (z punktu widzenia naukowego pamiętnikarstwo bowiem 
można obarczyć wadą zbyt dużego subiektywizmu9), a także obawy, że spisywane 
po latach wspomnienia nie będą w pełni prawdziwe czy kompletne - pamięć ludzka 
przecież jest zawodna i ulotna - to stanowią one doskonałą bazę do próby odtworze-

Warszawa 1993; B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1973, s. 130; 
Z. Wojtkowiak, Nauki pomocnicze historii najnowszej. Źródłoznawstwo. Źródła narracyjne. 
Pamiętnik, tekst literacki, Poznań 2003; o pamiętnikach jako źródłach do badań historycz-
nych nad dzieckiem i dzieciństwem pisze: A. Kicowska, Pamiętniki jako źródło do badań 
nad dzieckiem i dzieciństwem, w: Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne,  
t. 2, red. K. Jakubiak, W. Jamrożek, Bydgoszcz 2002, s. 301-311; o specyfice pamiętników 
ziemiańskich z terenu zaboru pruskiego vide: J. Żółtowski, Dwa pokolenia. Wspomnienia 
wielkopolskiego ziemianina, przedmowa S. Kieniewicz, Poznań 1990, s. 5; K. Morawski, 
Wspólna droga z Rogerem Raczyńskim. Wspomnienia, Poznań 1998, s. 11-12.

7  Ziemiaństwo rozumiane jest tutaj jako warstwa właścicieli dużych posiadłości ziem-
skich, gospodarstw folwarcznych, dziedziców, obszarników, ale też jako szlachecka elita, 
szeroka warstwa społeczno-kulturowa, dla której dwór i ziemia stanowią bazę materialną, 
rodzinną i obyczajową, za: Ziemiaństwo polskie 1975-1945, red. J. Leskiewiczowa, War-
szawa 1985, s.13; vide też: J. Leskiewiczowa, I. Rychlikowa, Ziemiaństwo. Stan czy klasa. 
Liczebność ziemiaństwa, w: Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815-1864, Wro-
cław 1979, s. 371-387; Dwór polski w XIX wieku. Zjawisko historyczne i kulturowe, red. 
J. Baranowski, Warszawa 1992; T. Krawczak, W szlacheckim zaścianku, Warszawa-Siedl-
ce 1993; Dziedzictwo. Ziemianie polscy i ich udział w życiu narodu, red. T. Chrzanowski, 
Kraków1995; Polska kultura ziemiańska. Szkice i rozprawy, red. E. Kosowska, Katowice 
1995; S. Rudnicki, Ziemiaństwo, w: Społeczeństwo polskie w XX wieku, red. J. Żarnowski, 
Warszawa 2003, s. 205-260; Charakterystyka ziemiaństwa wielkopolskiego, opis specyfi-
ki funkcjonowania warstwy społecznej, rodzin i rodów ziemiańskich, znaczenie i rola zie-
miaństwa w życiu społeczeństwa wielkopolskiego vide np.: W. Molik, Życie codzienne zie-
miaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna, Poznań 1999;  
A. Kwilecki, Ziemiaństwo wielkopolskie, Warszawa 1998; idem, Ziemiaństwo wielkopolskie. 
Między wsią a miastem, Poznań 2001; Ziemiaństwo wielkopolskie. W kręgu arystokracji, 
red. A. Kwilecki, Poznań 2004; K. Szafer, Ziemiaństwo jako elita społeczeństwa polskiego 
w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku, Zielona Góra 2005.

8  Vide np. Motywy spisywania pamiętników, w: A Cieński, Z dziejów pamiętników w Pol-
sce, Opole 2002, s. 41-46.

9  Vide np. Prawda w pamiętnikarstwie, w: ibidem, s. 31-40.
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nia realiów życia rodzinnego i specyfiki dzieciństwa badanego okresu10. We wstępie 
do pamiętnika Kajetana Morawskiego czytamy o znaczeniu pamiętników w odtwa-
rzaniu realiów i specyfiki danego okresu historycznego: 

Główną zaletą czy wartością pamiętnika jest wierne odtworzenie atmosfery opisanego 
środowiska, nastrojów opisywanej epoki. Nie zdołają wprowadzić w atmosferę epoki akty 
urzędowe, dokumenty różnego rodzaju, nawet prasa tamtego czasu. Pomóc zrozumieć mi-
nioną epokę może tylko pamiętnik dobrego obserwatora11. 

 Jak wynika z dokonanych analiz, w niewielu pozycjach literatury wspomnie-
niowej i pamiętnikarskiej z terenu Wielkopolski znajdujemy charakterystyki zabaw 
i zabawek dziecięcych. Opisując wiele dziesięcioleci, często niezwykle burzliwych 
kolei swojego życia, autorzy wspomnień rzadko wracali pamięcią do zabaw i za-
bawek, które gubiły się w pamięci, zdominowane przez ważne wydarzenia życio-
we. Specyfika życia rodzin ziemiańskich w warunkach zaboru, nękanego coraz to 
nowymi działaniami germanizacyjnymi i antypolskimi znajdowała we wspomnie-
niach sporo miejsca, spychając na dalszy plan opowieści o dzieciństwie, w których 
zabawa była dominującą aktywnością dziecka12. Nie oznacza to jednak, że autorzy 
wspomnień wcale nie opisywali chwil beztroskiej zabawy i atrybutów tejże, czyli 
zabawek. W niektórych pozycjach pamiętnikarskich znajdujemy mniej lub bardziej 

10  Autorka pamiętnika, Maria Grodzicka we wstępie do swoich wspomnień pisała: Mu-
sze spisać to, co widzę i czuję. Będą to wspomnienia bez retuszu […] będzie to może miało 
wartość słowa bezpośredniego, co nie kryguje, nie ubiera w piórka, ale wytryska swobodnie 
uśmiechem i zadumą. Obrazy, które jak barwny film przesuwają się przed przymkniętymi 
powiekami, nie kłamią, są zbyt namacalne, żeby być sfałszowane(…) opowieść o tym, co się 
widziało, co się przeżyło, to opowieść oparta na prawdzie, w: M. Grodzicka, Wśród polskich 
pół przed laty, Włocławek 2000, s. 15; O przeznaczeniu i znaczeniu spisywania wspomnień 
czytamy w pamiętniku Marianny Jasickiej, którą do ich spisywania przekonała siostra Józia, 
posługując się następującą argumentacją: Czas pędzi i pędzi naprzód. Zapominamy, co ro-
biłyśmy i myślałyśmy przed kilku i kilkunastu dniami. Nawet nasze dzieci nic o nas nie będą 
wiedziały, a co dopiero wnuki. Pamięć jest bardzo krótka i zawodna. Pomyśl, Maryniu, czy 
nie byłoby warto zapisać trochę wspomnień o naszych bliskich i o sobie, z przeznaczeniem 
dla naszych dzieci i wnuków. Jeśli nam miło przeczytać własne listy sprzed kilkunastu lat, 
to dla nich zapiski o życiu matki, babki, ciotek mogą mieć jakieś zaznaczenie […] I tak po-
wstanie kronika naszego życia rodzinnego, której poznanie naszym dzieciom ma przynieść 
pożytek i zadowolenie, w: J. Fedorowicz, J. Konopińska, Marianna i róże. Życie codzienne 
w Wielkopolsce w latach 1850-1914 w tradycji rodzinnej, Poznań 2008, s. 26; O specyfice 
i wartości źródłowej literatury pamiętnikarskiej dla analiz codzienności rodzin ziemiańskich 
vide: E. Kowecka, op. cit., s. 14-17. 

11  K. Morawski, op. cit., s. 6.
12  Specyfika życia w Wielkopolsce, dzielnicy, która ulegała różnym antypolskim, ger-

manizacyjnym wpływom, w okresie Bismarcka, walki religijnej w okresie Kulturkampfu, 
walki gospodarczej o utrzymanie ziemi w polskich rękach vide: J. Żółtowski, s. 109-110;  
T. Szułdrzyński, Wspomnienia Wielkopolskie, wstęp J. Szułdrzyński, Londyn 1977, s. 17-19, 64-72.
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obszerne wzmianki dotyczące spędzania przez dzieci czasu wolnego, pomysłowych 
zabaw, figli i swawoli. Najwięcej informacji na temat, będący przedmiotem niniej-
szych ustaleń znajdujemy we wspomnieniach Marianny z Malinowskich Jasieckich, 
zamieszkałej wraz z mężem i dziećmi w majątku Polwica, leżącej niedaleko Zanie-
myśla w Poznańskim, opisującej życie codzienne swojej rodziny w latach 1890-
1914, a także w pamiętniku Marii Grodzickiej, urodzonej w 1891 r., zamieszka-
łej w Psarskim w powiecie śremskim, która w swoich wspomnieniach stosunkowo 
rozlegle opisywała okres dzieciństwa i towarzyszące mu zabawy. Otwórzmy więc 
strony pamiętników i cofnijmy się do przeszłości sprzed ponad 100, a nawet 150 lat, 
i pozwólmy, by beztroskie chwile zabawy dzieci z rodzin ziemiańskich znowu ożyły 
w przytaczanych tu cytatach i fragmentach wspomnień. 

Na rodzaje, przebieg i organizację zabaw dziecięcych wpływ miało wiele czynni-
ków. Wskazać należy m. in. wiek i płeć dzieci, miejsce zabawy, porę roku, pogodę, 
towarzystwo rodzeństwa, rówieśników lub dorosłych - rodziców, innych członków 
rodziny czy służby, posiadane zabawki, a także indywidualne zainteresowania dzie-
ci, ich fantazja, kreatywność i pomysłowość13.

Dla organizacji zabaw dziecięcych ogromne znaczenie miała przestrzeń dwo-
ru i pałacu. Nie ograniczała się ona oczywiście jedynie do wnętrza domu, a więc 
przedpokoi, pokoi, salonów, bawialni, gabinetów, sypialni, jadalni, korytarzy, kuch-
ni, kredensów, schodów, strychów, które stanowiły niezwykle bogate zaplecze dla 
dziecięcej fantazji, ale składało się też na nią całe otoczenie bliższe i dalsze - ogro-
dy, parki, ogródki warzywne i sady, oficyny, przybudówki, stajnie, obory, chlewy, 
drwalnie, mleczarnie, kuźnie, obudowane stodołami podwórza, czworaki, kurniki, 
gołębniki, sady, stawy i groble, ścieżki i drogi rozchodzące się na okoliczne pola, 
lasy i łąki, okolice jezior i rzek, a nawet rodzinne cmentarze14. Maria Grodzicka nie-
zwykle szczegółowo opisywała dwór w Psarskiem, który przed przebudową zwano 
starym, a w którego wnętrzu i otoczeniu odbywały się różnorodne zabawy dziecinne 
jej i rodzeństwa. 

Stare Psarskie to najbardziej ukochane gniazdo wczesnych lat dziecinnych, widywane 
dotąd w snach i owiane sentymentem nigdy nie wygasłych marzeń […]. My dzieci, kochali-
śmy ten dom namiętnie, jego ciemne komnaty o niskich oknach, jego liczne zakamarki, zie-
lone, kręte schody, co prowadziły na wieżę i te ogromne, tajemnicze strychy pełne nietoperzy 
i dziwnych, dreszcze budzących, odgłosów […]. Uzupełnieniem starego pałacu było jego 
otoczenie. Park, położony na terenie górzystym, pięknie, malowniczo rozplanowany, scho-
dził stromymi tarasami aż do samej rzeki. Grupy wyniosłych świerków stanowiły ciemne 

13  Wszystkie uogólnienia i wnioski dotyczące zabaw i zabawek dziecięcych dzie-
ci w badanym okresie pochodzą z wcześniejszych ustaleń badawczych autorki, vide:  
M. Nawrot-Borowska, Zabawy dzieci ziemiańskich…, s. 45.

14  M. Nawrot-Borowska, Zabawy dzieci ziemiańskich…, s. 45-46; Dokładny opis domu 
turewskiego, poszczególnych jego pomieszczeń zapisanych w pamięci z okresu dzieciństwa, 
będących doskonałym polem do organizacji zabaw vide: K. Morawski, op. cit., s. 181-202.
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palmy na tle bujnej zieleni drzew, czerwonolistne buki i dęby oraz białolistne klony rzucały 
kolorystyczne plamy na głębokie perspektywy parku. Ale najpiękniejszy był widok na zarze-
cze, na szerokie, nadwarciańskie błonia, obramowane dalekimi lasami15. 

Kiedy dla rodziny Grodzickich w Psarskiem budowano nowy dwór, na dwa lata przenio-
sła się ona do folwarku w Manieczkach, o którym autorka wspomnień pisała: 

Mam zupełnie wyraźną wizję Manieczek i uśmiecham się moich wspomnień. Szosa bie-
gnąca z Czempinia do Śremu przecinała sam środek folwarku. Po lewej stronie zabudowania 
gospodarcze, po prawej ośmioraki służby folwarcznej, potem gorzelnia z wysokim komi-
nem, dwór mieszkalny, a potem duży, stary park, nieco zdziczały, z tajemniczą gęstwiną nad 
stawem, rodzaj uroczyska, gdzie z Filipem cały dzień bawiliśmy się w Indian. Filip zawsze 
był Natanem Krwawym, a nasz czarny piesek jego nieodłącznym przyjacielem […] za go-
rzelnią były łąki, potem las niewielki, jednak bogato podszyty, pełen różnorodnej zwierzyny 
i ptactwa […]16. 

Jak wskazują przytoczone cytaty, tak bogata przestrzeń dworów ziemiańskich, zarówno 
w ich wnętrzach, jak i otoczeniu zewnętrznym, stawać się więc mogła niezwykle inspirującą 
przestrzenią do zabaw i realizacji dziecięcych pomysłów.

W zabawach dziecięcych istotne było towarzystwo. W rodzinach, w których 
dzieci było dwoje lub więcej, pierwszymi i często najlepszymi towarzyszami zabaw 
byli oczywiście bracia i siostry. Najkorzystniejszą sytuacją było, kiedy dzieci nie 
dzieliła zbyt duża różnica wieku. Starsze dzieci bawiły się z wtedy z nieco młodszy-
mi, wprowadzały je w tajniki swoich gier, pokazywały ulubione miejsca do zabaw, 
organizowały i kierowały często ich przebiegiem. Bywało jednak i tak, że młodsze 
o kilka lat rodzeństwo stanowiło niewygodny ciężar, psujący zabawę, którego starsi 
pragnęli się jak najszybciej pozbyć, nawet kosztem bury od bony czy rodziców17. 
Maria Grodzicka opisując swoje zabawy wspominała, iż miała czterech starszych 
braci i czworo młodszego rodzeństwa - siostrę i troje braci. Tak liczna gromadka za-
pewniała „życie bujne i barwne”18. Jednak pamiętnikarka szczególnie lubiła zabawy 
z półtorej roku starszym bratem Filipem, z którym, jak pisała: 

mieliśmy nasz świat własny, pełen fantazji i majaków. Było to królestwo, do którego 
nikt ze starszych nie miał dostępu. Dzieci na marginesie życia dorosłych tworzyły własną 
rzeczypospolitą cudów i głębokich przeżyć, a Psarskie tak wspaniałą tworzyło ramę dla tych 
baśniowych przygód i zabaw […] Cudownie bawiliśmy się we dwójkę, Liluś był niewyczer-
pany w pomysłach […] miał inicjatywę we wszystkich zabawach. Bogaty był krąg naszego 
zaczarowanego świata, bawiliśmy się do utraty tchu, do zupełnego zapamiętania się19. 

15  M. Grodzicka, op. cit., s. 29.
16  Ibidem, s. 51.
17  M. Nawrot-Borowska, Zabawy dzieci ziemiańskich…, s. 52.
18  M. Grodzicka, op. cit., s. 19.
19  Ibidem, s. 20.
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Młodsza siostra, Tosia, należąca do tzw. „maluchów” nie była dopuszczana do 
zabaw starszaków (tym bardziej Woś i Józio, najmłodsze z rodzeństwa)20. 

Stosunkowo rzadko znajdujemy we wspomnieniach opisy wspólnych zabaw 
dzieci z rodzicami. Można przypuszczać, iż rodzice mieli swoje, dorosłe i poważne 
sprawy, problemy, które nie pozostawiały na wspólne spędzanie z dziećmi wiele 
czasu. Warto wspomnieć jednak o służbie dworskiej - kucharkach, stangretach, sta-
jennych, fornalach, pastuchach, oborowych, ogrodnikach i innych, którzy często sta-
wali się towarzyszami i inicjatorami zabaw dziecięcych. Najmłodsi chętnie spędzali 
czas na terenie dworskiego czy pałacowego obejścia, poszukując ciekawych zajęć 
i pomysłów na zabawy (często bez zgody bon czy rodziców i nauczycieli domo-
wych). Wykonywane przez pracowników dworskich codzienne obowiązki były dla 
dzieci interesujące i ciekawe, imponowali im oni zwykle swoimi umiejętnościami, 
zaś przyzwolenie na wzięcie udziału w jakiejś pracy było dla najmłodszych nie lada 
atrakcją, a przy okazji i szkołą życia21. Maria Grodzicka opisywała, kiedy podczas 
wizyty u babki w Górznie dzieci podczas niepogody nudziły się, zajęcia wynajdywał 
im ogrodnik Malinowski, wzbudzający u dzieci zachwyt dużym, czerwonym jak 
truskawka nosem. Ulubioną zabawą była wtedy gra w karty w tzw. noska. Polegała 
ona na tym, że dwie osoby odwracały równocześnie karty i ten, kto miał wyższą 
kartę, uderzał partnera tą kartą w nos. Największą radość dzieci miały wtedy, gdy 
mogły w nos uderzyć ogrodnika. „Wtenczas pokładaliśmy się śmiechu, a Malinow-
ski dobrodusznie nadstawiał swój nochal”22. W Psarskiem dzieci lubiły także zabawy 
z rządcą, panem Waszkiewiczem, który ku ich radości huśtał je na rękach i często 
zabierał do stajni, gdzie wsadzał na konie23. Chętnie spędzały też czas w kuchni, 
przyglądając się pracy ukochanego kucharza Tomaszewskiego24. 

Niejednokrotnie dzieci ze dworu przyjaźniły się i spędzały czas z dziećmi służby 
pracującej we dworze, a także z okolicznych wiosek. Kiedy pogoda dopisywała, 
dzieci państwa Grodzickich, podczas pobytu w Górznie bawiły się chętnie z córką 
rządcy, Kondygórską, która niewiele od nich starsza, była miłym towarzyszem figli 
i psot. Raz nawet zabawa z nią stała się przyczyną moralnej lekcji dla Mysi (bo tak 
zwano małą Marię Grodzicką). Podczas zabawy wydarzył się wypadek, za który 
obwiniono Mysię, a ta winę zrzuciła na koleżankę. Tego samego wieczoru Mysia 
zachorowała na dyfteryt, dusiła się i pół nocy modlono się o jej ratunek. Dziewczyn-
ka przekonana była, że to kara za kłamstwo i niesłuszne obwinienie towarzyszki 
zabawy, przyznała się i od tej pory postanowiła zawsze mówić prawdę25. 

We dworach ziemiańskich istotne miejsce zajmowały także zwierzęta, szcze-

20  Ibidem, s. 49-50.
21  M. Nawrot-Borowska, Zabawy dzieci ziemiańskich…, s. 55-56.
22  M. Grodzicka, op. cit., s. 23.
23  Ibidem, s. 25.
24  Ibidem, s. 32.
25  Ibidem, s. 23.
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gólnie psy. Nie tylko strzegły domu, towarzyszyły panom podczas polowań i do-
mownikom podczas spacerów, ale były także były ulubieńcami najmłodszych, ich 
opiekunami, kompanami zabaw i wędrówek. Bywało, że rekompensowały brak 
towarzystwa rówieśników26. „Trudno tu nie wspomnieć o psim światku, w którym 
dwory wielkopolskie były rozmiłowane. Każdy z nich posiadał pokaźną ilość tych 
stworzeń najróżnorodniejszej maści i rasy, od szlachetnych polowczyków do kundli 
podwórzowych”27- wspominała Aleksandra Ziembicka z Korytowskich (ur. ok. 1910 r., 
zamieszkała jako dziecko w Grochowiskach Szlacheckich na Pałukach w Wielko-
polsce). Ukochanymi psiakami autorki wspomnień i jej rodzeństwa były jamniki, 
Perełka i Zefir. Dzieci chętnie obserwowały, jak psy urządzały polowania na my-
szy polne, szczury wodne, towarzyszyły im w zabawach na terenie obejścia i par-
ku. Rozrywkę dzieciom zapewniała też duża, zielona papuga Lora, która mówiła 
i śpiewała w języku niemieckim, zaprzyjaźniła się z domowymi psami, „spacero-
wała zabawnie się kołysząc zimą po pokojach, w Boże Narodzenie objadając dolne 
części choinki z łakoci”28. Zdarzało się, że kiedy dzieci zbytnio ją podczas zabawy 
zirytowały, odczuły ostrość jej zakrzywionego dzioba. Nauczyły ją też kilku słów 
w języku polskim. Dzieci miały także małego osiołka, zwanego Pytlem, którego 
karmiły skórkami od chleba i kostkami cukru29. O towarzystwie psów podczas za-
baw wspominała także Maria Grodzicka. Ulubiony piesek jej brata Lisusia nie tylko 
towarzyszył im podczas zabaw, ale i niejednokrotnie dzieci obsadzały go w rolach, 
które były niezbędne do realizacji ich zabawowej fantazji, np. przeciwnika na placu 
boju, żołnierza, przyjaciela broni30. 

Mimo, że przestrzeni i towarzystwa do zabaw na dworach ziemiańskich zwykle 
nie brakowało, to brakowało jednak czasami czasu na zabawy i swawole. Dzieci 
ziemiańskie czas swobodnej zabawy miały zwykle ograniczany. Już do trzyletnich 
dzieci zatrudniano bowiem często bony, które uczyły je języków obcych, dawały 
początki nauk dzieciom w wieku przedszkolnym. Pozostając pod całodobową opie-
ką opiekunek dzieci były więc nadzorowane i kontrolowane. Mysia i Liliś Grodzi-
cy, pozostawali pod opieką Mlle Marie Belmont, bony Francuzki, która kiedy tylko 
dzieci zbyt głośno się bawiły, sadzała je specjalnych ławeczkach i nakazywała pruć 
włóczkowe robótki. Liluś za przewinienia stawiany był do kąta, lecz i tam potra-
fił znaleźć sobie zabawę – obdzierał położną na ścianie tapetę31. Znacznie bardziej 
jednak ograniczał się czas zabaw dla tych dzieci, które podjęły już systematyczną 
naukę, około 7 roku życia. Przechodziły one wtedy pod opiekę guwernerów i gu-
wernantek, czyli prywatnych domowych nauczycieli. Zaczynały się domowe lekcje, 

26  M. Nawrot-Borowska, Zabawy dzieci ziemiańskich…, s. 58.
27  A. Ziembicka, Gdy zakwitną krokusy, Londyn 1970, s. 21.
28  Ibidem, s. 21-22.
29  Ibidem, s. 25.
30  M. Grodzicka, op. cit., s. 51.
31  Ibidem, s. 20-21.
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odbywane według z góry ustalonego planu. Zwykle na swobodną zabawę był czas 
dopiero po odbytych lekcjach czy odrobionych na dzień następny zadaniach. Kiedy 
dziecko nie radziło sobie z nauką, zamiast się bawić, często musiało pracować dalej 
nad kaligrafią, arytmetyką, francuskimi słówkami czy innym przedmiotem. Zdarzało 
się, że nauczycielki domowe jako karę za brak efektów nauczania stosowały zakaz 
wyjścia dziecka do ogrodu, pozbawiały je możliwości swobodnej zabawy32.

Bardzo wymownie okres końca czasu swobodnych zabaw opisywała w swoim 
pamiętniku Maria Grodzicka. Kiedy skończyła 6 lat, ojciec zatrudnił dla jej bra-
ci guwernera, pana Roweckiego, który przejął pieczę nad edukacją synów państwa 
Grodzickich. Autorka moment przejścia chłopców pod jego opiekę nazwała „wielką 
przemianą w naszym dziecięcym światku i opatrzyła komentarzem Skończyły się 
nasze dobre czasy”33. Powodem rozpaczy dziewczynki było głównie pozbawienie 
jej ulubionego towarzysza zabaw, brata Lilusia, który od tego momentu przestał być 
Lilusiem, a został Filipem i przeprowadził się pokoju dziecięcego na górę, do pokoju 
guwernera. Choć początkowo bracia zazdrościli siostrze wolności, niedługo potem 
i dla niej czas swobodnych zabaw się skończył i ojciec zatrudnił dla niej guwernant-
kę Niemkę, pannę Ismet. Odtąd dzieci czas dla siebie miewały jedynie wieczorem, 
po kolacji, gdzie „w rogu pokoju jadalnego na kanapce, opowiadaliśmy sobie z Fili-
pem nasze żale codzienne i obmyślaliśmy sposoby ratunku”34. 

Dla dzieci czas rozpoczęcia systematycznej nauki i ograniczenia swobody był 
czasem trudnym i często bywał powodem frustracji. Stefania Sempołowska (ur. 
1869r., w majątku we wsi Polenisz koło Kostrzyna i Środy Wlkp. w Poznańskim), 
jako mała dziewczynka uczyła się pisać gęsim piórem, którego dźwięku skrzypienia 
po kartce nie znosiła. Nudziły ją żmudne i trudne dla dziewczynki lekcje kaligrafii, 
które odciągały ją od swobodnej zabawy. Podczas pobytu w majątku babki, w Wy-
skokiem na granicy Wielkopolski i Kujaw (gdzie po śmierci ojca rodzina przeniosła 
z się z rodzinnego majątku Polenisz), uciekała przed lekcjami pisania na teren dwo-
ru, chowała się i bawiła sama w gęstwinie ogrodu. Uciekając z lekcji narażała się na 
groźby babki, że w przyszłości będzie pasać gęsi. Dziewczynka faktycznie wolała 
zabawiać się gonieniem gęsi, których trochę się bała, rozpędzała też cielęta po cie-
lętniku, byle nie uczyć się pisać35. 

Córka pamiętnikarski Marianny Jasickiej, siedmioletnia wówczas Marynia, kie-
dy miała problemy z nauką pisania, nie mogła nie tylko jeść deseru, ale i wychodzić 
bawić się z rodzeństwem na powietrzu36. Nawet okres wakacji nie dawał dzieciom 
możliwości zupełnie swobodnej i niczym nieskrępowanej zabawy. Np. Kiedy Ma-

32  J. Fedorowicz, J. Konopińska, op. cit., s. 26. 
33  M. Grodzicka, op. cit., s. 30.
34  Ibidem, s. 32.
35  H. Mortkowicz-Olczakowa, Panna Stefania. Dzieje życia i pracy Stefanii Sempołow-

skiej, Warszawa 1961, s. 12.
36  J. Fedorowicz, J. Konopińska, op. cit., s. 58.
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rianna Jasiecka latem 1894 roku zdecydowała się na wyjazd do Kołobrzegu, posta-
nowiła zabrać ze sobą nauczycielkę córek, pannę Nędzyńską, która miała odbywać 
z dziewczynkami codziennie konwersację francuską, dwa razy w tygodniu lekcje 
rysunku i robótki ręczne37. Także nauczyciel dzieci państwa Grodzickich, wyma-
gający od swych podopiecznych przestrzegania surowej dyscypliny, nawet, kiedy 
po lekcjach zabierał dzieci na spacery po okolicznych łąkach i lasach, wykorzysty-
wał je do dalszego prowadzenia lekcji i pogłębiania wiedzy swoich elewów. Dzieci 
nie miały możliwości swobodnie biegać czy bawić się, „gdyż nauczyciel kazał nam 
wówczas brać do reki bez mrugnięcia okiem wszystkie spotkane gady, robaki, gąsie-
nice itd.”38. Nawet Marysia, u której myszy i jaszczurki budziły odrazę, pokonywała 
obrzydzenie, by nie być gorszą od braci. Tęskniła za czasami, kiedy swobodnie mo-
gła spędzać czas na zabawie z najmłodszym bratem.

 Zabawy dziecięce uzależnione były także od pory roku oraz pogody panującej 
na zewnątrz. W miesiącach wiosennych i letnich zabawy miały zwykle miejsce na 
powietrzu, gdzie można było „urządzać gonitwy wszelkiego rodzaju i hałasować za 
wszystkie czasy”39. W parkach i ogrodach, pełnych roślinności, tajemniczych za-
kamarków, można było bawić się w chowanego, wspinać po drzewach, urządzać 
kryjówki, pola bitew, manewrów wojskowych, podglądać zamieszkujące tam (lub 
hodowane) zwierzęta40. Dzieci zbierały sezonowe kwiaty41, z których chętnie robiły 
bukieciki dla rodziców czy bliskich, karmiły ryby w parkowych stawach42. Zabawą 
i atrakcją było zbieranie owoców, orzechów w ogrodach, kasztanów i żołędzi w par-
kach, jagód, grzybów w okolicznych lasach43. We wspomnieniach Marii Ziembickiej 
czytamy: 

W kwiatach Wielkopolanie się kochali. Po dziś dzień czuję całą gamę zapachów pły-
nących z ogrodu. Od wiosennych fiołków zbieranych na Wielkanoc […] do jesiennych róż 
wszelakich gatunków i barw […] A z pól przynosiło się wiejskie bukiety maków, bławatków, 
kąkoli, przetykanych srebrną trawką zwaną Łzami matki Boskiej44. 

Pamiętnikarka, opisując czasy swojego dzieciństwa opisywała też wyjazdy na ja-
gody, grzyby czy majówki: „Rodzinne me strony obfitowały w jeziora i lasy. W lasy 
jeździło się wczesnym rankiem na grzyby czy jagody – albo na majówki wozem 
drabiniastym z obfitym podwieczorkiem”45. Edward Raczyński, wspominając dzie-

37  Ibidem, s. 143.
38  M. Grodzicka, op. cit., s. 44.
39  Ibidem, s. 69.
40  T. Szułdrzyński, op. cit., s. 67.
41  J. Fedorowicz, J. Konopińska, op. cit., s. 56; M. Grodzicka, op. cit., s. 24, 67.
42  M. Grodzicka, op. cit., s. 37.
43  J. Fedorowicz, J. Konopińska, s. 130; M. Grodzicka, s. 78.
44  A. Ziembicka, op. cit., s. 22.
45  Ibidem, s. 20; wycieczki drabiniastym wozem z kuzynami w Jurkowie wspominała też 
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ciństwo swojego ojca w połowie XIX wieku w Rogalinie (ojciec - także Edward, 
ur. 1847 r.), pisał, że poza czasem lekcji nikt nie krępował swobody chłopca, który 
w spędzał czas w dowolny sposób, zależny tylko od własnej fantazji. Jedną z za-
baw często przez niego praktykowanych było np. łapanie raków, których było wtedy 
mnóstwo na łąkach przy rzece Warcie. „Łapał je ręką, którą wsuwał w wodę przy 
brzegu łachy ostrożnie, by raka pochwycić z góry, poza zasięgiem szczypiec […]”46. 
Także atrakcją i rozrywką w codzienności Edwarda były organizowane od czasu 
do czasu przez dziada Rogera manewry młodzieżowe, czyli bitwy ziemniaczane na 
terenie Rogalina. Wojsko stanowili chłopcy zarówno miejscowi, jak i z innych wio-
sek (czasami bywało ich nawet dwustu, z Daków, Wojnowic, Mechlina), których 
rozdzielano na dwie, walczące ze sobą armie. Amunicję stanowiły „pyrki”, czyli 
ziemniaki, a ciosy były nieraz poważne i dotkliwe. Ojciec autora wspomnień pod-
czas jednej z potyczek został trafiony kartoflem w oko i po kilku latach stracił w tym 
oku wzrok47. 

 Po latach takie chwile beztroskiej zabawy na świeżym powietrzu wspominano 
zwykle z rozrzewnieniem: „Była piękna, złota jesień […] razem biegaliśmy po ogro-
dzie, zbierając orzechy włoskie i słodkie węgierki. Byliśmy tej godziny jak upojeni 
radością”48, pisała Maria Grodzicka. Dziewczynka wraz z bratem Filipem zbierała 
najpiękniejsze owoce z ogrodu i składała je w darze ustawionym w parku posągom 
bogiń - Diany, Ceres i Wenus. Dzieci przekonane były, że w ten sposób wkupią 
się w ich łaski. Zabawa jednak przyjęła w oczach dorosłych „niepokojące rozmiary 
jakiejś bałwochwalczej czci”, bo surowo zabroniono dzieciom ją powtarzać49. We 
wspomnieniach Kajetana Morawskiego (ur. w 1892 r. w Jurkowie) także pojawi-
ły się posągi, które poustawiane były w parku w Rogalinie (w którym bawił się 
wraz ze swym przyjacielem, Rogerem Raczyńskim, ur. w 1882 r.), w niszach wśród 
szpalerów i stanowiły świetną metę dla dziecięcych wyścigów. Czasami chłopcy 
umieszczali na posągach tarcze i strzelali do nich z floweru. „Gdy nie miały uszów 
lub nosa wydawały nam się tym bardziej swojskie”50 - pisał autor wspomnień. Park, 
z trawnikami oddzielonymi równo ostrzyżonymi zielonymi ścianami żywopłotów 
służył chłopcom do „gry w bary”, siłowania się. W miejscu, gdzie kończył się park 
francuski, a zaczynał gąszcz zieleni, dzieci grały w podchody, dzieląc się na dwa 
obozy. W zabawie uczestniczyli nawet dorośli członkowie rodziny i goście dworu51. 
Podczas pobytu chłopców w Jurkowie punktem zbornym do zabaw na powietrzu 

Jadwiga (Azia) z Morawskich Umiastowska, w: Z Raczyńskimi w tle. Wspomnienia minione-
go świata, Poznań 1997, s. 46.

46  E. Raczyński, Rogalin i jego mieszkańcy, Poznań 1991, s. 174.
47  Ibidem, s. 175.
48  M. Grodzicka, op. cit., s. 109.
49  Ibidem, s. 20, 24.
50  K. Morawski, Wspólna droga…, s. 28.
51  Ibidem, s. 29-30.
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była rosnąca na ruinach starego zamku dzika grusza, otoczona brzozami. Tam dzieci 
spotykały i obmyślały plany zabaw. Owoce gruszy służyły za amunicję przy zaba-
wie w wojnę, kiedy Kajetan i Roger zdobywali okopy – rozpadliska zamkowej fosy, 
pełnej króliczych nor. Raz nawet Roger chciał żywcem zakopać podczas zabawy 
siostrę Kajetana, która została podczas bitwy wzięta do niewoli, ale bratu udało się 
ją uratować, a wrogi król ułaskawił dziewczynkę52. 

Kiedy starsi bracia Marii Grodzickiej rozpoczęli już systematyczną naukę pod 
kierunkiem guwernera, a młodsze rodzeństwo, nowonarodzony Woś i niespełna 
dwuletnia Tosia potrzebowało stałego dozoru matki i piastunki, dziewczynka do-
świadczyła swoistej inicjacji w samodzielności i niezależności, także na gruncie za-
bawy poza domem, na terenie ukochanego parku. Tak wspominała tę chwilę: Mama 
pewnego dnia zawołała mnie i powiedziała: Jesteś duża, masz pięć i pół roku, mo-
żesz więc już sama, kiedy Liluś ma lekcje, chodzić po całym parku, tylko nad rzeką 
bawić ci się nie wolno53. Dziewczynka więc z dumą biegała po wszystkich ścieżkach 
i gąszczach ogrodu, odkrywając wszelkie jego zakamarki i tajemnice, a jedyną opie-
kunką i towarzyszką jej zabaw była wierna suczka Diana. Po skończonych lekcjach 
najmłodszy z braci, Liluś z okrzykami radości, że lekcja już skończona, wybiegał 
z ośmioboku (pokoju, w którym chłopcy odbywali lekcje) i dzieci pędziły razem 
w podskokach z głowami pomysłów nowych zabaw54. Ulubioną zabawą rodzeństwa 
była zabawa w „państwa”. Ogród podzielony został na dwa oddzielne królestwa. 
W jednym królem był Liluś, w drugim Maria władała jako Królowa Jadwiga. Każde 
państwo miało swoje obyczaje, stolicę, zaś władcy wzajemnie składali sobie wizy-
ty, w których należało przestrzegać ceremoniałów, wygłaszano przemowy, noszono 
specjalne odświętne stroje. Między państwami zdarzały się też wojny, podchody, 
zdrady, bitwy. W dni wolne od nauki starszych braci - niedziele, do młodszego ro-
dzeństwa dołączał także trzeci z rzędu brat - Staś, zwany Akusiem - niezrównany 
partner wszystkich gier55. Także podczas letniego pobytu u dziadków Czarneckich 
w Dobrzycy, Maria bawiła się z kuzynostwem głównie na terenie parku, gdzie od 
rana do wieczora, gnani potrzebą wybiegania się, byliśmy w pomysłach niewyczer-
pani56. Dzieci organizowały wyścigi ślimaków u podnóża „góry ślimakowej”, znaj-
dującej się w centrum parku. Każde dziecko miało swoją drużynę ślimaków, którą 
układało u podnóża góry i z zapartym tchem śledziło, który z zawodników pierwszy 
dotrze do mety. Zabawa wymagała cierpliwości, nieraz i kilkugodzinnej57. 

W ciepłe miesiące roku i w czasie sprzyjającej pogody ulubioną zabawą braci 
Józefa (ur. 1885 r., zamieszkały w Węglewie pod Pobiedziskami, ówczesny powiat 

52  Ibidem, s. 24.
53  M. Grodzicka, op. cit., s. 30.
54  Ibidem, s. 8.
55  M. Grodzicka, op. cit., s. 30.
56  Ibidem, s. 37.
57  Ibidem, s. 38.
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gnieźnieński) i Wacława Kostrzewskich było huśtanie się na huśtawce, którą ojciec 
zrobił dla nich w ogrodzie. Chłopcy latem bawili się też w robienie nor w stogach 
stojącej na podwórzu wymłóconej słomy, co nazywali robieniem bud. Józef bawił 
się też w łowienie motyli, co z czasem przerodziło się w pasję kolekcjonerską, którą 
docenił ojciec, zamawiając na kolekcję syna specjalną oszkloną gablotę robioną na 
zamówienie. Chłopiec także, wraz ze starszym kuzynem, przebywającym na wsi 
na wakacjach, gromadził skamieliny, po które wyprawy organizowali do pobliskich 
żwirowisk. Udawało się im znaleźć belemnity, skamieniałe cząstki korali, odciski 
muszli58. Łowienie motyli w specjalne siatki było też ulubioną zabawą Mysi i Lilusia 
Grodzickich59. 

Lato było okresem sianokosów, żniw, które dla najmłodszych także były okazją 
do zabawy. Maria Grodzicka wspominała, kiedy podczas sianokosów czasami za-
bierano dzieci na łąki położne po drugiej stronie rzeki Warty, a tam „hasaliśmy z Li-
lusiem jak dwa źrebaki wypuszczone na wolność”60. Autorka z rozrzewnieniem opi-
sywała chwile beztroskich zabaw na łąkach, a potem powrót do domu, kiedy dzieci 
zmęczone, późnym wieczorem, w blaskach zachodzącego słońca podziwiały z łodzi 
widniejący w oddali Śrem, oraz położony na wzgórzu pałac rodzinny w Parskiem61. 

Miesiące letnie były też czasem wyjazdów na wakacje, do nadmorskich kuror-
tów na letniska, na leczenie w górskich uzdrowiskach u tzw. wód. Mara Grodzicka 
latem 1903 roku z matką i trojgiem młodszego rodzeństwa wyjechała do galicyjskiej 
Rabki, gdzie zaprzyjaźniła się przebywającymi na wakacjach innymi dziećmi. Czas 
wypełniały im tam swobodne zabawy, beztroskie bieganie po górach i lasach, kąpie-
le w solankach, a szczególnie cieszyło ich śpiewanie głośno i bezkarnie patriotycz-
nych pieśni. Dzieci zorganizowały nawet swój pochód narodowy, w którym dumnie 
kroczyły, trzymając w dłoniach biało-czerwone chorągiewki i odśpiewując hymn 
„Jeszcze Polska nie zginęła”62. 

 Marianna Jasiecka wspominała wyjazd do Kołobrzegu latem 1894 roku (tam 
bowiem, jak podaje autorka wspomnień, jeździli na letni odpoczynek najczęściej 
Wielkopolanie, korzystając z dogodnego połączenia Poznania z Kołobrzegiem dro-
gą kolei żelaznej) i ulubione zabawy dzieci: 

Dzieciom się kąpiel w morzu podoba i pod opieką panny Nendzyńskiej, a pod moim 
czujnym okiem zażywają jej co jakiś czas. Stasinek w białym kapeluszu na główce usypuje 
najchętniej tuż koło mnie babki i domeczki z czystego piasku […]. Dla nich ważne jest, że 
bawią się na plaży piłkami […], wchodzą do wody, zaczęły też uczyć się grać w tenisa, jeź-
dzić na rowerach. Biegają, są pełne życia, wesołe, szybko się opalają63. 

58  J. Kostrzewski, Z mego życia. Pamiętnik, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 17.
59  M. Grodzicka, op. cit., s. 21.
60  Ibidem, s. 29
61  Ibidem.
62  Ibidem, s. 60.
63  J. Fedorowicz, J. Konopińska, op. cit., s. 146.
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Czterotygodniowe wakacje w Kołobrzegu, w licznym i miłym towarzystwie zie-
miaństwa wielkopolskiego, w 1903 roku spędziła także Maria Grodzicka z młodszy-
mi dziećmi. Wyjazd odbył się na polecenie lekarza, i mimo, że miesiącem kuracji był 
wrzesień, piękna pogoda i nagrzana woda w Bałtyku sprzyjała zabawom na plaży 
i morskim kąpielom, ulubionemu zajęciu dzieci, które w „wodzie pluskały się jak 
ryby”64. Niestety, ujemnym skutkiem zabaw nadmorskich czy generalnie letnich za-
baw na świeżym powietrzu było opalenie się. Szczególnie dla młodych dziewcząt 
było ono niekorzystnym, z punktu widzenia panującej mody. Panienka z dobrego 
domu powinna mieć bowiem skórę jasną, delikatną, alabastrową, a nie śniadą, jak 
chłopka czy Cyganka. Parasolki, rękawiczki czy specjalne stroje przeszkadzały jed-
nak w swobodnych zabawach, dlatego też ku rozpaczy matek dziewczęta opalały 
się, zaś przed powrotem do domu czy na pensje nakazywano im myć się w zsiadłym 
mleku czy okładać plasterkami ogórka, by rozjaśnić skórę65. 

W niektórych dworach, w których rodzice byli zwolennikami harmonijnego roz-
woju umysłu i ciała dzieci, urządzano także specjalne place do ćwiczeń fizycznych 
w ogrodach czy parkach, nazywane potocznie gimnastykami. Instalowano tam huś-
tawki, trapezy, specjalne ruchome drabinki, liny, kołobiegi. Dzieci chętnie spędzały 
tam czas, prześcigając się w różnych wyczynach gimnastycznych66. Pamiętnikarze 
wspominają także o lubianej w kręgach ziemiańskich grze w tenisa, która jednak 
była domeną młodzieży i dorosłych. Najmłodsi jednak chętnie przyglądali się grze 
i szukali zagubionych w trawie piłek. W 1899 roku w Polwicy Michał Jasiecki kazał 
przygotować dla swoich dzieci w parku nad stawem kort tenisowy, który był dla 
nich dużą atrakcją i stał się miejscem ulubionej rozrywki, szczególnie dla starszych 
dziewcząt67. Także ojciec Marii Grodzickiej przygotował w Psarskiem dla dzieci 
plac tenisowy. Rozgrywki odbywały się w każdą niedzielę, kiedy starsi bracia wraz 
z kolegami szkolnymi mieli czas wolny od nauki. Do zabawy dopuszczono i Marię, 
która otrzymała swoją rakietę i chętnie dołączała się do chłopców. W czasie jednych 
z letnich wakacji ojciec sprowadził też do Psarskiego Francuza, fechmistrza, celem 
nauki synów szermierki. „Walka na rapiery stała się ulubioną rozrywką moich bra-
ci”68 – wspominała pamiętnikarka. 

Dzieci z rodzin ziemiańskich także spędzały czas jeżdżąc konno. Młodsze sadza-
no na kucyki, często specjalnie dla nich hodowane, starsze dosiadały koni i na równi 
z dorosłymi uczestniczyły w przejażdżkach czy wyścigach. „Zaraz po lekcjach, które 
miałam regularnie […] biegałam z chłopcami do stajni, zaprzęgało się kuce i jechało 
do lasu lub w pola. Dobre to były chwile wymarzonej swobody”69 – wspominała 

64  M. Nawrot-Borowska, Zabawy dzieci ziemiańskich…, s. 48; M. Grodzicka, op. cit., s. 62. 
65  J. Fedorowicz, J. Konopińska, op. cit., s. 150.
66  M. Grodzicka, op. cit., s. 68-69, 81.
67  J. Fedorowicz, J. Konopińska, op. cit., s. 262.
68  Ibidem, s. 56-57.
69  Ibidem, s. 94; vide też: J. Fedorowicz, J. Konopińska, op. cit., s. 215; J. Żółtowski, op. 
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Maria Grodzicka. Aleksandra Ziembicka opisywała przejażdżki konne odbywane 
wspólne z rodzeństwem, które, jak pisała, były jej ukochanym sportem: 

Każde z nas miało swojego wierzchowca i hasało po łąkach i polach, dążąc najczęściej 
do naszego pobliskiego jeziora. Tam kąpiel i łódkami – na uroczą wyspę ocienioną starymi 
wierzbami i obfitującą w przedziwnie słodkie maliny70. 

Edward Raczyński po skończonych lekcjach „uganiał się także konno, na małych 
kozackich konikach przeważnie bez siodła, a tylko na derce”71.

Zima dostarczała okazji do zupełnie innych, lecz równie atrakcyjnych zabaw, co 
inne pory roku. Można było ślizgać się na zamarzniętych stawach i jeziorach czy 
urządzanych w ogrodach ślizgawkach, saneczkować, brać udział w kuligach, bawić 
się w śnieżki, lepić bałwany, budować śniegowe fortece lub „toczyć zacięte walki 
śniegiem”72. Rodzeństwo Grodzickch zimą spędzało czas na rozlewiskach Warty, 
gdzie można było „pysznie” ślizgać się na łyżwach73. Także dzieci Marianny Jasic-
kiej chętnie korzystały z uroków zimy: 

Stawy mocno zmarzły, a na najmniejszym z nich Machał kazał zrobić ślizgawkę dla dzie-
ci […]. Ja też zalecam moim córkom łyżwy. Lubią one te rozrywkę, poza Zosią. Stasinek 
jest jeszcze za mały na poruszanie się po lodzie, toteż on i zwykle z Jadzią jeżdżą z górki na 
pazurki na zrobionych przez stelmacha saneczkach. W ubiegłym tygodniu było parę stopni 
odwilży i korzystając z tego, że śnieg mokry, Michał ulepił Stasiowi bardzo udatnie wielkie-
go bałwana. Ileż było uciechy, trudno tu opisać74.

Podczas zimowych zabaw należało jednak uważać, by przy kilkunastostopnio-
wym lub większym mrozie nie odmrozić sobie nosa, policzków czy uszu lub by 
nie narazić się na pęknięcie lodu na zbiorniku wodnym i skąpanie w lodowatej wo-
dzie, co przytrafiało się stosunkowo często. Późną jesienią, zimą i wczesną wiosną 
stawy i jeziora stawały się szczególnie niebezpieczne, kiedy cienka warstwa lodu 
mogła załamać się pod próbującymi jej wytrzymałości dziećmi. We wspomnieniach 
Marianny Jasieckiej znajdujemy informację o sytuacji, mającej miejsce w Wielkich 
Jeziorach koło Zaniemyśla. Siostra autorki wspomnień, Anna, w okresie przedwio-
śnia udała się na spacer z dwoma synkami, siedmioletnim Stasiem i czteroletnim 
Mieczysławem. Chłopcy, korzystając z pięknej pogody zabrali na spacer piłkę i grali 
w nią biegając wokół matki. W pewnej chwili piłka poturlała się w stronę jeziora, 
skutego jeszcze lodem, a chłopcy, chcąc ją odzyskać, na ten lód weszli. Kiedy cienka 

cit., s. 119; J. (Azia) z Morawskich Umiastowska, op. cit., s.46.
70  M. Ziembicka, op. cit., s. 20.
71  E. Raczyński, op. cit., s. 174.
72  J. Fedorowicz, J. Konopińska, op. cit., s. 101; M. Grodzicka, op. cit., s. 44, 80.
73  Ibidem, s. 44.
74  Ibidem, s. 142.
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tafla załamała się pod nimi, matka, będąca wtedy w ciąży z czwartym dzieckiem, 
próbowała chłopców ratować. Jednak bezskutecznie. Ciała obu chłopców wydobyto 
martwe z wody, zaś Anna za sześć tygodni urodziła słabą i wątłą córkę, która także 
zmarła. Niewinna zabawa piłką stała się więc przyczyną rodzinnej tragedii75. 

Długie jesienne i zimowe wieczory były też okazją do słuchania opowieści, ba-
jek, a szczególnie historii o bohaterach narodowych czy rodzinnych, powstańcach, 
walkach narodowowyzwoleńczych, które potem stawały się inspiracją do zabaw 
w wojny, walki i bitwy. Najczęściej opowieści te snuli dziadkowie, ojcowie, ale 
i matki, babcie, nianie, nauczyciele i nauczycielki domowe lub goście dworu. Bywa-
ło, że towarzyszyły im śpiewy pieśni patriotycznych, religijnych, a nawet ludowych. 
Dzieci zwykle lubiły te wieczory i niecierpliwie czekały na nowe historie, które sta-
wały się często pierwszymi lekcjami historii ojczystej. Nie brakowało jednak także 
bajek, podań, legend, opowieści o diabłach, upiorach, strzygach, zaklętych księż-
niczkach i innych złych duchach czy czarach. Przy blasku świec, lampy czy kominka 
oglądano ilustrowane albumy, ryciny, czytywano też powieści, prasę, bajki, grywano 
w gry towarzyskie76. 

Maria Grodzicka w swych wspomnieniach obszerne fragmenty poświęciła ist-
niejącemu w jej rodzinie kultowi dziadka Filipa Grodzickiego, Sybiraka, który na 
wygnaniu spędził 18 lat. „Pamięć o jego cierpieniach i męce towarzyszyła nam stale. 
Opowiadano wstrząsające sceny z jego życia”77. Dzieci chętnie i często słuchały też 
historii o życiu i działalności innych członków rodziny, patriotów, bohaterów naro-
dowych. 

Pochłanialiśmy od najwcześniejszych lat opowiadania prababki Stanisławy z Grodzic-
kich Wojciechowskiej Lipskiej, potem starszych ciotek, wreszcie naszej matki o tym jak 
Kazimierz Grodzicki był konfederatem barskim i zginął pod Sieradzem, a jenerał Zaremba, 
ożeniony z chorążanką Grodzicką, zwykł do rodziców żony od Wrzącej zajeżdżać na czele 
swych konfederatów. Cesarz Napoleon był ukochanym mitem naszej fantazji, a ulubionym 
bohaterem książę Józef Poniatowski […] Epoka Legionów była żywa, odwrót spod Moskwy 
zawsze przerażał, bitwę pod Borodino znaliśmy ze starych rycin i zawsze wpatrywaliśmy 
się w nie z niesłabnącym przejęciem. I gdy wreszcie w opowiadaniach przychodziła kolej na 
śmierć księcia Józefa w nurtach Elstery, Babcia zmykała oczy i usta jej coś cicho szeptały, 
a my zamieraliśmy w niemym zachwycie. Inny, równie żywy, a jeszcze bezpośredniejszy 
cykl opowiadań w długie wieczorne godziny dotyczył powstania listopadowego i udziału 
w nim dziadków, prababci i starych ciotek Grodzickich, Anastazji i Teodozji78.

Autorka wspomnień musiała wysłuchać ich wiele razy z dużym zaangażowaniem, 
bo odtwarza w swych wspomnieniach rodzinne historie obszernie i z niezwykłym 

75  Ibidem, s. 36.
76  M. Nawrot-Borowska, Zabawy dzieci ziemiańskich…, s. 51; J. Kostrzewski, op. cit., s. 17.
77  M. Grodzicka, op. cit., s. 41.
78  Ibidem, s. 41.
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bogactwem szczegółów. Kiedy matka snuła opowieści o powstaniu styczniowym, 
często uzupełniała je śpiewaniem pieśni przy akompaniamencie fortepianu. Dzieci 
zwykle jej towarzyszyły, kończąc rodzinny koncert pieśni patriotycznych hymnem 
„Z dymem pożarów”. Rodzeństwo chętnie też oglądało album Grottgera, ilustrujący 
to, co słowa matki i teksty pieśni wcześniej opowiadały79. Także w domu Tadeusza 
Szułdrzyńskiego (ur. w 1864 r., zamieszkały w Lubaszu w Wielkopolsce) ulubionym 
zajęciem dzieci było przeglądanie albumów z reprodukcjami Grottgera, które często 
znajdowały pośród gwiazdkowych prezentów80. Krzysztof Morawski (ur. w 1903 r.) 
wspominał, iż w jego domu rodzinnym, w majątku w Turwii, historie opowiadane 
dzieciom przez członków rodziny sięgały aż do czasów Sobieskiego i były jedną 
z ulubionych form spędzania rodzinnych jesienno-zimowych wieczorów81. 

We wspomnieniach Jana Żółtowskiego (ur. w 1871 r., w Drzewcach, powiat go-
styński, zamieszkały w Czaczu), znajdujemy wstęp, pisany ręką jego syna, Michała. 
Opisuje on ulubioną codzienną rozrywkę, jaką było wieczorne głośne czytanie przez 
ojca. Czytywał on dzieciom „Pana Tadeusza”, „W pustyni i w puszczy”, „Trylo-
gię”. „Przepadaliśmy za tymi czytaniami i cały dzień żyliśmy ich treścią. Często 
w trakcie lektury odwoływano naszego ojca do telefonu, nieraz następowały popo-
łudniowe wyjazdy, wtedy nie mogliśmy się doczekać dalszego ciągu powieści”82 
– relacjonował autor wspomnień. Takie rodzinne czytywanie książek, głównie ka-
nonu literatury polskiej, wielokrotnie stawało się inspiracją do zabaw dziecięcych. 
Szczególnie chłopcy chętnie wcielali się w bohaterów czytywanych powieści i to-
czyli wyimaginowane boje, staczali liczne potyczki z wrogiem, budowali fortece 
i zasadzki. Edward Raczyński (ur. w 1891 r., dzieciństwo spędzający w Rogalinie) 
także wspominał wieczorne czytanie przez ojca książek Sienkiewicza. Miał on bo-
wiem wyjątkowe umiejętności lektorskie, ponieważ jak aktor na scenie odgrywał 
wszystkie z postaci występujące w czytanych powieściach. Modulując odpowied-
nio głos i reagując w sposób tylko sobie właściwy odtwarzał w plastyczny i barwny 
sposób obrazy literackie, które dzieci uwielbiały i na które z niecierpliwością czeka-
ły83. Maria Grodzicka z Bratem Filipem zakradali się do jadalni, siadali pod stołem 
i wsłuchiwali się w czytane przez ojca publikowane w prasie w odcinkach fragmenty 
„Trylogii”. Dzieci wyobrażały sobie stepy, pola, odgrywały w zabawach postacie 
Skrzetuskiego i Heleny84. 

Ukochana niania Marii Ziembickiej, stara Kaśka, która niańczyła jeszcze jej ojca, 
79  Ibidem, s. 42-43.
80  T. Szułdrzyński, op. cit., s. 41.
81  K. Morawski, Wspomnienia z Turwii, Kraków 1981, s. 5-6. Opowiadania babki z okre-

su Wiosny Ludów, matki o powstaniu styczniowym, bitwach i roli dworu w tychże vide też: 
D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Stefania Sempołowska, Warszawa 1981, s. 6-7; H. Mort-
kowicz-Olczakowa, op. cit., s. 8-9.

82  J. Żółtowski, op. cit., s. 101.
83  E. Raczyński, op. cit., s. 27.
84  M. Grodzicka, op. cit., s. 46.
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była mistrzynią w opowiadaniu bajek. Dzieci lubiły wszystkie opowiadane historie, 
jednak miały i swoje ulubione, które niania musiała opowiadać za każdym razem 
od początku (autorka wspomnień nawet zamieściła taką ulubioną bajkę o głupim 
Gale w pamiętniku85). „Zwłaszcza zimową porą, gdy któreś z nas bywało zaziębione, 
Kasia zjawiała się w sypialnym pokoju z dzbankiem herbaty lipowej zaprawionej 
miodem, kucała przy łóżeczku i bajała. Nie pamiętam dokładnie treści bajek, ale 
były one jednak oryginalne, to straszne, to wesołe. Występowały tam dobre duszki, 
krasnoludki, i brodaci rozbójnicy, piernikowy domek Baby Jędzy, którą w końcu 
Jaś z Małgosią na łopacie do pieca wsadzili; były różne opowieści o zaklętych kró-
lewnach, zakańczanie nieodmiennym weseliskiem, na którym i ja byłam, i ja miód 
i wino piła – wygłaszała Kasia”86. 

Podczas niepogody rodzaje zabaw dziecięcych i ich formy były niczym nieogra-
niczone i zależały jedynie od fantazji dziecinnej. Np. można było po przebudzeniu, 
leżąc jeszcze w łóżku liczyć bukieciki kwiatów na tapecie, układać z nich wzory, co 
raz to inne. Z zacieku na suficie można było tworzyć w wyobraźni rozmaite wzory 
i kształty, siedząc przy oknie godzinami obserwować pędzące po niebie chmury, 
przybierające różne postaci, śledzić spadające płatki śniegu, obserwować pomalo-
wane przez mróz szyby, słuchać szumu wiatru za oknem, wyobrażając sobie, że to 
jęki potępieńców, a przechadzający się po ogrodzie paw to Baba Jaga, która stra-
szy dzieci. W salonie można było podziwiać w nieskończoność postaci na obrazach 
i ozdobne bibeloty, które w wyobraźni ożywały, a leżąc na brzuchu na dywanie prze-
glądać ilustrowane albumy87.

W zimie też, szczególnie w okresie świąt i karnawału odwiedzano rodzinę, są-
siadów i przyjaciół, więc okazji do zabaw, gier towarzyskich i tańców było sporo. 
We dworach także w ciągu całego roku urządzano spotkania liczne towarzyskie, 
przyjęcia, bale, przedstawienia amatorskie, hucznie obchodzono imieniny członków 
rodziny. Nie brakowało zaręczyn, ślubów, wesel, którym towarzyszyła atmosfera 
radości, oczekiwania, a dla dzieci były okazją do doznawania nowych wrażeń. Choć 
nie zawsze pozwalano dzieciom brać udział w zabawach dorosłych, czasami udawa-
ło im się choć na chwilę dostać wśród gości i jak np. pisała Maria Grodzicka 

[…] wziąwszy się za ręce, wbiegaliśmy na salę, zwabieni muzyką taneczną, pyszny-
mi lodami lub atrakcyjnymi losami tomboli. Działo się to bez wiedzy rodziców i starszych. 
Wpadaliśmy na chwilę w rozbawione towarzystwo, ażeby równie prędko uciec z buziami 
pełnymi smakowitych śmietankowych lodów88. 

Wszystkie tego typu sytuacje były dla najmłodszych wielkimi wydarzeniami, 

85  A. Ziembicka, op. cit., s. 23-24.
86  Ibidem, s. 25.
87  M. Grodzicka, op. cit., s. 20-21, 26, 30; E. Raczyński, op. cit., s. 22-23.
88  M. Grodzicka, op. cit., s. 68.
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które często naśladowały w zabawach. Dziewczynki urządzały więc herbatki, przy-
jęcia tańcujące w domkach dla lalek, śluby, chłopcy naśladowali poważne rozmowy 
w męskim gronie, udając, że palą cygara czy piją wino. Maria Grodzicka wspomina-
ła zabawy w pałacu w Lewkowie, gdzie wraz z kuzynami, Józiem i Jasiem upodobali 
sobie do zabaw salę balową z tarasem schodzącym do parku. Dzieci improwizowały 
przy fortepianie koncerty, których były wcześniej świadkami, naśladowały wystę-
py chóru i organizowały różne wesołe występy. „Tutaj bawiliśmy się najlepiej […] 
Józio grał na cytrze ja na fortepianie, Jaś śpiewał. Najczęściej w bezpretensjonalny 
dziecinny sposób wygłupialiśmy się”89- wspominała po latach autorka wspomnień. 

„Życie towarzyskie w Poznańskiem nie było nigdy bardzo ożywione, każdy dom 
żył swoim życiem w zamkniętym kole własnego ogniska”90 – pisała Maria Gro-
dzicka. Jednakże krewni, sąsiedzi czy bliżsi i dalsi znajomi odwiedzali się nawza-
jem, a dzieci czasami dopuszczane były do uczestnictwa w tych spotkaniach, co 
stanowiło dla nich nie lada rozrywkę i było inspiracją do zabaw. Zdarzało się, że 
goście przyjeżdżali w towarzystwie swoich dzieci, wtedy nadarzała się okazja do 
wspólnych zabaw z rówieśnikami91. Maria Grodzicka wspominała wizyty państwa 
Żółtowskich, którzy przyjeżdżali do domu jej rodziców z synkiem Stasiem. Szcze-
gólnie jednak w pamięci zapadły jej odwiedziny księdza Wawrzyniaka, wikarego 
ze Śremu, którego „głośny śmiech i bezceremonialny sposób bycia dobrze był nam, 
dzieciom znany, a dowcipne powiedzonka wywoływały ogólną radość”92. Również 
wizyty sąsiada z Góry, Cezarego Platera były ulubioną rozrywką dzieciarni, bo pan 
Cezary, choć nielubiany przez ojca, „opowiadał nam, dzieciom, strasznie zabaw-
ne historie i facecje, podkreślając najzabawniejsze miejsca świetną mimiką, która 
potem naśladowaliśmy w naszych pokojach dziecinnych”93. Jeszcze więcej zabawy 
i radości dzieciom dostarczał pan Kęszycki z Błociszewa, za młodu będący wła-
ścicielem cyrku, którym objeżdżał Europę. Dzieci przepadały za nim, szczególnie, 
kiedy „w ferworze wspomnień jeździł beczką po jadalni, połykał płonienie i pokazy-
wał moc zadziwiających sztuczek”94. Niedziele rodzina Grodzickich spędzała często 
w Jasieniu, u krewnych i jednocześnie sąsiadów, wujostwa Raszewskich. Zamieszki-
wali oni nieduży dworek, przytulny, pełen pamiątek po przodkach, w którym dzieci 
czuły się doskonale. „Nigdzie nie było tak wyśmienitych kryjówek, jak w Jasieniu, 
nigdzie nie słuchało się z równym przejęciem baśni i opowiadań minionych lat. Ni-
dzie tak swobodnie nie płatało się figli”95. Kiedy kilka lat później Maria przeniosła 
się z rodzicami do Zakopanego, w jej wspomnieniach zapisały się wizyty w willi 

89  Ibidem, s. 92.
90  Ibidem, s. 44.
91  T. Szułdrzyński, op. cit., s. 70.
92  M. Grodzicka, op. cit., s. 44.
93  Ibidem, s. 45.
94  Ibidem.
95  Ibidem, s. 66.
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„Krzemień”, będącej własnością państwa Stablewskich. Mieli oni 4 dzieci, które 
pani Anna Stablewska, jedna z pierwszych wychowanic Generałowej Zamoyskiej 
w Kórniku, wychowywała w sposób niezwykle zdyscyplinowany i surowy. Zabawa 
z tymi dziećmi nie sprawiała Marii żadnej przyjemności, była typowym zaprzecze-
niem swobodnej dziecięcej swawoli. Pani Anna dbała o to, by każda z zabaw miała 
charakter kształcący i pouczający. „W Krzemieniu bawiliśmy się mądrze i układnie. 
Zabawy były z góry kierowane i umoralniające. Dla nas były to rzeczy nowe i nasza 
tryskająca inwencja z trudem się temu podporządkowywała”96. Dlatego też każda 
wizyta w tym domu sprawiała, że Maria, jak wspominała, krygowała się, obciągała 
spódniczkę, poprawiała włosy, przybierała odświętną i skupioną minę, przestawała 
być sobą, zaś zabawa z dziećmi Stablewskich zamiast przyjemnością, stawała się dla 
niej udręką. Szczęśliwie maż pani Anny, Karol, miał zupełnie inna naturę i chętnie 
zawabiał dzieci wesołymi powiedzonkami97. 

Nieodłącznym elementem rozrywki w życiu rodzin ziemiańskich była muzyka – 
w każdym niemal dworze grywano na instrumentach, śpiewano i tańczono. Wspomi-
nano już o rodzinnym śpiewie pieśni patriotycznych, religijnych, ludowych. Dzieci, 
szczególnie zaś dziewczęta uczyły się gry na paninie czy fortepianie, który zajmo-
wał często centralny punkt salonu, przy każdej sprzyjającej okazji można było więc 
cieszyć się muzyką na żywo czy organizować mini koncerty, rodzinne czy sąsiedz-
kie wieczorki tańcujące. Zimą, najczęściej w okresie karnawału, ale zdarzało się, że 
i w innych okresach roku organizowano specjalne baliki i przyjęcia dla dzieci, zwa-
ne także kinderbalami. Bywały kostiumowe, maskowe, a rozpiętość wieku uczest-
ników była znaczna – od około 6 do 16 lat. „Starsza młodzież tańczyła, najmłodsze 
dzieci baraszkowały i gdy niezbyt na nie nie uważano, psociły i hałasowały, ile się 
dało”98. We wspomnieniach Marii Grodzickiej znajdujemy informacje o kinderbalu, 
na którym bawiło się jej rodzeństwo, kuzynostwo, a ukochany brat Filip „ubrany za 
dobrego duszka, w czerwonej tunice z czarnymi skrzydełkami, paradował w żywych 
obrazach”99. Niestety, Mysia nie została dopuszczana do tego typu zabaw. Mama 
tłumaczyła dziewczynce, że jest na nie za młoda, jednak ta miała świadomość, że nie 
o wiek chodzi, tylko o czerwone znamię - plamę na twarzy, którą miała od urodze-
nia. „Trudno było dziewczynkę zeszpeconą taką plamą na zabawę dziecinną prowa-
dzić” – pisała Maria, wspominając swój smutek i łzy z powodu niemożności udziału 
w zabawie100. W późniejszych latach matka otwarcie mówiła córce, że z powodu 

96  Ibidem, s. 77.
97  Ibidem, s. 76.
98  Dokładny opis takich bali, organizowanych w Poznaniu, w których udział brały także 

dzieci z niezbyt odległych od miasta dworów i pałaców, bogactwo strojów i przebrań zob:  
S. Leitbeger, O życiu towarzyskim w Wielkopolsce w XIX i XX wieku. Jak je pamiętam, Po-
znań 2001, s. 29.

99  Ibidem, s. 82.
100  Ibidem.
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plamy na twarzy nie wyjdzie za mąż i ominie ją wiele przyjemności i zabaw, dziew-
czynce było niezwykle przykro, buntowała się i płakała, kiedy musiała zajmować się 
młodszym rodzeństwem, podczas gdy Filip bawił się z rówieśnikami lub brał udział 
w zabawach i imprezach dla dzieci, a z czasem dla młodzieży – kinderbalach, przed-
stawieniach amatorskich, żywych obrazach, wieczorkach tańcujących101. 

Dzieci brały także udział z zabawach wynikających z obchodów roku kościel-
nego, związanych z wierzeniami religijnymi, a także z ludowymi tradycjami i oby-
czajami. Zwyczaje i obrzędy, których dzieci początkowo były jedynie świadkami, 
obserwatorami, a z upływem lat także uczestnikami, wspominane są przez pamięt-
nikarzy jako wesołe zabawy, harce, oderwanie od codzienności życia. Jednocze-
śnie młodzi uczestnicząc w ich obchodzeniu i kultywowaniu, przejmowali swoistą 
kulturę i tradycje, które przekazywali potem kolejnemu pokoleniu102. Wiele radości 
i zabawy przynosiły dzieciom okresy świąt religijnych, szczególnie Bożego Naro-
dzenia czy Wielkiejnocy. Najmłodsi brali bowiem czynny udział w wielu obrzędach 
związanych celebrowaniem tych wyjątkowych w roku dni. W okresie Bożego Naro-
dzenia wędrowali po wsiach zespoły chłopców kolędników, przebierańców z kozą, 
turoniem, szopką. Marianna Jasiecka wspominała doroczne oczekiwanie na grupy 
kolędników, a także próbę samodzielnego przygotowania przez dzieci przedstawie-
nia jasełkowego: 

O przedwieczornym zmierzchu przyszli do nas kolędnicy: poprzebierani młodzi chłopcy 
ze Śniecisk. Był między nimi król Herod w koronie ze złotego papieru, Śmierć owinięta 
w białe prześcieradło (której przestraszyła się Stefcia), był czarny diabeł z wielkimi widłami, 
Anioł w niebieskiej sukni i z długimi włosami zrobionymi z lnu […]. Kolędnicy odśpiewali 
parę kolęd i obdarowani pieniędzmi oraz plackiem i kiełbasą wyszli dalej kolędować po wsi. 
Kiedy nasze dzieci były młodsze, kolędnicy stanowili co roku wielce wyczekiwaną atrakcję. 
Pamiętam ten rok, kiedy córki nasze usiłowały własnymi siłami wystawić jasełkę, a choć 
przedstawienie nienadzwyczajnie się udało, zabawy z tym i zajęcia było mnóstwo103. 

W okresie Wielkanocy z kolei dzieci czerpały radość z malowania pisanek na 
święcone dla domowników oraz gości. Oznaczało to, że trzeba było pomalować ich 
kilkadziesiąt, a często nawet więcej. By urozmaicić zabawę, urządzano konkursy 

101  Ibidem, s. 85; Opis żywych obrazów z udziałem dzieci vide: S. Leitbeger, op. cit.,  
s. 30-31. 

102  Dokładne obchody i przebieg wiejskich dożynek vide: J. Fedorowicz, J. Konopińska, 
op. cit., s. 71-76; opis procesji Bożego Ciała, zdobienia przez dzieci na tę okoliczność domu 
girlandami vide: Z Borku do Poznania i z powrotem. Wspominki Klemensa Raczaka z lat 
dziecięcych, młodzieńczych i męskich, Luboń 1997, s. 11-12; strojenie domu tatarakiem na 
Zielone Święta, figury w ogrodzie podczas miesiąca maryjnego w maju, zbieranie kwiatów 
na procesję Bożego Ciała z aktywnym uczestnictwem najmłodszego pokolenia opisywała  
A. Ziembicka, op. cit., s. 25.

103  J. Fedorowicz, J. Konopińska, op. cit., s. 274.
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na najpiękniejszą pisankę104. Przygotowywanie święconego, strojenie domu, wizyty 
gości stanowiły również atrakcje i były okazją do rozrywki105. W Wielki Tydzień 
starsi chłopcy (o ile udało im się umknąć spod opieki guwernantek czy domowych 
nauczycieli) dołączali do biegających po wsi dzieci z klekotkami, mającymi zastąpić 
dzwony kościelne. Hucznie obchodzono także lany poniedziałek, czyli śmigus dyn-
gus. Dzieci państwa Jasieckich bardzo lubiły przyglądać się temu zwyczajowi. 

W Wielkanocny tak zwany lany poniedziałek dzieci biegają poza ogród i przyglądają 
się, jak młodzież wiejska urządza sobie dyngus, oblewając się wzajemnie wodą […]. U nas, 
w Polwicy, dzięki trzem stawom położonym w pobliżu zabudowań folwarcznych i naszego 
domu dyngus bywa co roku bardzo tłumny i hałaśliwy, a gdy jeszcze sprzyja pogoda, tak jak 
w tym roku, krzyki oblewanych i śmiechy przyglądających się słychać bez przerwy od rana 
niemal do wieczora106. 

Aleksandra Ziembicka opisywała okres świąt Wielkanocnych jako czas wyjątko-
wych zabaw i radości. Np. w Wielki Piątek wczesnym rankiem niania przychodziła 
do dzieci w rózgami i udając, że je bije, mówiła „Boże rany, niech cierpi, kto nieuda-
ny”. Maluchy uciekały z piskiem z łóżek, a piastunka goniła je z witkami po całym 
domu. W lany poniedziałek zabawiano się w polewanie się wodą do tego stopnia, że 
„cały dom tonął w powodzi”107. 

Zdarzało się, że zabawy kończyły się tragicznie. Stłuczenia, skaleczenia, siniaki 
czy guzy były na porządku dziennym, jednak bywało, że konsekwencje zabaw były 
znacznie poważniejsze. We wspomnieniach Józefa Kostrzewskiego znajdujemy in-
formacje o zabawie zapałkami, które zakończone były fosforowanymi główkami. 
Kilkuletni wówczas chłopiec poobgryzał te główki, na skutek czego poważnie się 
rozchorował. Innym razem, w lecie, kiedy na wakacje do gospodarstwa jego rodzi-
ców przyjeżdżali kuzyni z Ostrowa, chłopcy bawili się, jeżdżąc i wożąc się na kiera-
cie. Józefowi noga zsunęła się z dyszla, dostała w tryby kieratu, chłopiec poważnie 
się poranił i kilka tygodni przeleżał w łóżku. Pamiętnikarz i jego brat Wacek nie 
należeli do spokojnych chłopców, a pomysłów na zabawy nigdy im nie brakowa-
ło. W pisanym Józefa w dzieciństwie pamiętniczku, w którym notował zachowanie 
swoje i brata znajdowały się głównie wpisy dotyczące psikusów, utarczek, przewi-
nień i nie zawsze pozytywnych konsekwencji zabaw. Wymienia on np. wydłubywa-
nie kafelków z pieca, bijatyki, towarzyszące im urazy, wzajemne przedrzeźniania 
i kłótnie108. 

Nieodłącznym atrybutem zabaw dziecięcych były i są zabawki. Ziemianie wspo-

104  Ibidem, s. 220.
105  M. Grodzicka, op. cit., s. 58.
106 J. Fedorowicz, J. Konopińska, op. cit., s. 220.
107  A. Ziembicka, op. cit., s. 25.
108  J. Kostrzewski, op. cit., s. 13-14.
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minali, iż posiadali zabawki tzw. fabryczne, czyli przedmioty specjalnie wykonane 
w celach zabawowych, najczęściej adresowane do poszczególnych płci. Ich liczba 
oraz jakość zależna była oczywiście od majętności rodziców. Chłopcy bawili się 
ołowianymi żołnierzami, strzelbami, pistoletami, łukami z tarczami, kolejkami, ko-
nikami (na biegunach, na platformach z kółkami, w postaci figurek), warsztatami. 
Dziewczynki miały swoje ulubione lalki, wózki, mebelki, statki (naczynia), kolo-
rowe paciorki109. Zabawki fabryczne, szczególnie te sprowadzane z zagranicy, były 
jednak stosunkowo drogie, dzieci więc nie otrzymywały ich zbyt często. Okazją 
do otrzymania nowej zabawki były zwykle urodziny, imieniny, odwiedziny kogoś 
z krewnych. Np. córki Marianny Jasieckiej otrzymały od wujostwa przywiezione 
z wyjazdu do Poznania piękne i kosztowne lalki, synek pudło pełne zabawek (autor-
ka pamiętnika nie podaje jednak informacji, jakie to były zabawki)110. Piękną lalkę 
z porcelanowa głową, jasnymi lokami i otwierającymi się i zamykającymi oczami 
otrzymała na urodziny od matki Mysia Grodzicka. Niestety, dzieje Stefci – bo tak 
dziewczynka nazwała lalkę (odbyły się nawet chrzciny) – były krótkie. Podczas za-
bawy w rolę tatusia Stefci wcielił się brat Liluś, który uznał córkę za niegrzeczną, 
rozkapryszoną i ukarał ją postawieniem do kąta. Kiedy lalka odbywała karę, stojąc 
w kącie z główką opartą o ścianę, do pokoju, trzaskając drzwiami weszła służąca. 
Lalka straciła równowagę, upadła i potłukła się. Mysia była zrozpaczona, a brat pla-
nował nawet zorganizować lalce uroczysty pogrzeb. „Nie bawiłam się już nigdy 
lalkami, Stefcia nie miała następczyni, serce pozostało jej wierne”111  – wspominała 
po latach pamiętnikarka. 

W możnych rodzinach polskich dzieci otrzymywały zabawki także z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia, pod choinkę. W zależności od zasobności finansowej rodziców 
zabawek było mniej lub więcej, bywały droższe lub tańsze, zawsze jednak były one 
bardzo przez dzieci oczekiwane112. Bywało, że prezenty oczekiwały na właścicieli 
położone wcześniej pod choinką, lecz w Wielkopolsce prezenty pod choinkę przy-
nosił Gwiazdor. Po kolacji wigilijnej dzieci niecierpliwie oczekiwały tego specjal-
nego gościa z upominkami. Zwykle był to przebrany któryś z członków rodziny, 
oczywiście mężczyzna. Na twarzy miał specjalną maskę lub charakteryzację, zwy-
kle siwe wąsy i brodę, rumiane policzki, ubrany był w długi płaszcz, a na plecach 
dźwigał worek z przygotowanymi uprzednio prezentami. By otrzymać upominek 
każde z dzieci musiało powiedzieć wierszyk lub modlitwę113. 

W wielu domach dzieci brały czynny udział w przygotowaniach do Świąt Boże-
go Narodzenia. Zadaniem najmłodszych było przede wszystkim przygotowywanie 

109  M. Nawrot-Borowska, Zabawy dzieci ziemiańskich…, s. 66.
110  J. Fedorowicz, J. Konopińska, op. cit., s. 69.
111  M. Grodzicka, op. cit., s. 24.
112  J. Fedorowicz, J. Konopińska, op. cit., s. 99
113  Dokładny opis i charakterystykę Gwiazdora opisywała M. Jasiecka, vide:  

J. Fedorowicz, J. Konopińska, op. cit., s. 102-103.
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zabawek na choinkę. Z dostępnych materiałów jak np. masa marcepanowa, kolo-
rowy czy glansowany papier114, bibuła, pudełeczka, wydmuszki, szpulki, słomki, 
paciorki, szyszki i inne drobiazgi, wyczarowywały pająki, gwiazdki, aniołki, ko-
szyczki, laleczki, łańcuchy. Córki Marianny Jasickiej na Gwiazdkę w 1892 roku pod 
kierunkiem nauczycielki wykonały ze słomki, paciorków, kolorowych bibułek pa-
jąki, koszyczki, marcepanowe figurki i łańcuchy przeplatane kolorową bibułą, a na 
czubku drzewa umieściły samodzielnie wykonaną ze staniolu (cienkiej, imitującej 
złoto miękkiej blaszki) piękną, błyszczącą gwiazdę115. 

Zabawki miały nie tylko zajmować dzieciom czas. Rodzice lub opiekunki, bony, 
czy nauczycielki domowe tak dobierały upominki, by jednocześnie rozwijały one 
u dzieci pewne sfery, np. kształciły zmysły, rozwijały manualnie, uczyły cierpliwo-
ści, poszerzały wiedzę. „Upominki dla dzieci też wymagają przemyślanego wyboru” 
– pisała Marianna Jasiecka, charakteryzując prezenty gwiazdowe, które kupowała 
dla niej matka, i które potem ona kupowała dla swoich dzieci. „Moim zdaniem za-
bawka powinna mieć swój cel praktyczny, służyć do rozwijania myśli i zdobywania 
wiedzy”116 – uważała autorka wspomnień. Do tego typu zabawek należały gry edu-
kacyjne, których nie brakowało na rynku w badanym okresie. Pamiętnikarka charak-
teryzowała grę geograficzną, złożoną z pięciu mapek przedstawiających każda inną 
część świata i z mapki szóstej, naklejonej na wierzch pudełka, obejmującej planiglob 
ziemi. W pudełku mieściło się 30 sześcianów, które odwracane ścianami do góry 
tworzyły sześć płaszczyzn, a na nich sześć mapek identycznych jak załączone wzory. 
Sześciany te należało pomieszać, wyszukać i ułożyć tak, by utworzyły daną mapę. 
Zabawka zapewniała najmłodszym rozrywkę i jednocześnie uczyła geografii117.

Popularne w rodzinach zamożnych były także zabawki mechaniczne, stosunkowo 
drogie, i niepozostawiające zbyt wiele miejsca dla dziecięcej kreatywności. W ofer-
cie gwiazdkowej w 1892 roku poznańskie sklepy oferowały np. „ptaki poruszające 
się w klatach za naciśnięciem sprężyny, otwierające się bramy, tarcze piłujące drew-
no, kujących kowali”118. Nie brakowało także tradycyjnych kolorowych piłeczek, 
obręczy, wolantów, zabawek edukacyjnych, np. łamigłówek119. We wspomnieniach 
Kajetana Morawskiego znajdujemy opis zabawy mechaniczną kolejką. Chłopiec ba-
wił się nią wspólnie z Rogerem i Edziem Raczyńskimi w pałacu w Rogalinie. I choć 
większość zabaw odbywała się na pierwszym piętrze w pokoju chłopców, to zaba-
wy kolejką zawsze odbywały się w zbrojowni, ze względu na dużą ilość wolnego 
miejsca i możliwość swobodnego rozstawienia torów i biegania wokół nich. „Kolej 

114  Papier wysokiej jakości, ozdobny, gładki, błyszczący, używany do drukowania albu-
mów, eleganckich opakowań.

115  J. Fedorowicz, J. Konopińska, op. cit., s. 101.
116  Ibidem, s. 98.
117  Ibidem.
118  Ibidem, s. 99.
119  Ibidem.
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mechaniczną rozkładaliśmy w wielkiej zbrojowni […]. My z Rogerem puszczaliśmy 
pociąg na chybił trafił i czekaliśmy, aż się wykolei. Edzio zwykle stał z boku i bawił 
się sam po nas. Przestawiał z góry zwrotnice i chciał, by pociąg koniecznie dojechał 
do stacji, którą mu wyznaczy” – relacjonował autor wspomnień120. 

Marianna Jasiecka, matka siedmiorga dzieci, sześciu córek i syna, wspominała 
licznie posiadane przez nie zabawki. Wśród nich wymieniała zabawki synka: dwa 
pudełka klocków- kamiennych i drewnianych, służących do wznoszenia zamków 
i domów, dwa pudła żołnierzyków cynowych i ołowianych, konika na biegunach, 
trąbkę, bębenek i szabelkę. Wśród zabawek dziewczynek były oczywiście lalki, 
dwie z prawdziwymi włosami, z porcelanowymi główkami, dwie z masy papiero-
wej (papier mache), para w krakowskich strojach ludowych. Dla lalek były też: su-
kienki, żółty, drewniany komplet mebelków, porcelanowy serwis, żelazka („kokotek 
i żelazko z duszą”). Wśród innych zabawek pamiętnikarka wymieniała koszyczki ze 
sztucznymi owocami i jarzynami, piłkę, skakankę, małego, brązowego misia, domino121. 

Maria Grodzicka, wspominając podróż do Poznania opisywała sytuację, w której 
zabawka stała się przyczyną rozpaczy i złości dziewczynki. Mama kupiła bowiem 
bratu gwizdek, na grubym, plecionym sznurku, chłopiec zaś był z niego tak dumny, 
że nikomu nie pozwolił na nim gwizdać, nawet ukochanej siostrze. Mysia, mająca 
wówczas trzy lata „buczała” bardzo długo i po raz pierwszy doznała uczucia silnej 
zazdrości. Nie pomogło nawet kupno białej plisowanej sukienki. Po tym wydarzeniu 
została nawet w rodzinnych zbiorach pamiątkowa fotografia, którą tego samego dnia 
zrobiono u poznańskiego fotografa, a na której Liluś trzyma swój ukochany gwiz-
dek122. Pamiętnikarka, wspominając swój pobyt w klinice Berlinie, gdzie kilka lat 
później spędziła sześć tygodni celem wyleczenia plamy na skórze twarzy, pisała, że 
jedyną jej zabawką i atrakcją była duża zielona piłka, otrzymana od mamy. „Ugania-
łam się niezmordowanie za nią” – relacjonowała autorka wspomnień. Kiedy pewne-
go dnia piłka wypadła przez szpitalne okno, złapał ją bawiący się na ulicy chłopiec. 
Odrzucił ją Mani i zaczęła się zabawa, która powtarzała się co wieczór – w chwy-
tanie i odrzucanie piłki z okna na ulicę. Pobyt w szpitalu przestał być już tak nudny 
i monotonny, a oczekiwanym urozmaiceniem była zabaw piłką z niemieckim kolegą123. 

O przywiązaniu dzieci do posiadanych zabawek świadczy fakt, także opisany 
przez Marię Grodzicką. Kiedy rodzina, po sprzedaży majątku zmuszona była opu-
ścić dwór w Psarskiem, dzieci oczywiście pakowały swoje ulubione zabawki. Były 
tam i laleczki, i koń na biegunach i kolorowe książeczki, i tysiące innych dziecię-
cych drobiazgów, uznawanych za cenne, dziecinne skarby. Niestety, rodzice robili 
dokładną ich segregację, i ku rozpaczy dzieci, mimo ich wielokrotnych próśb i bła-
gań, zapakowano tylko te nieliczne zabawki, które były w dobrym stanie, pozosta-

120  K. Morawski, Wspólna droga…, s. 27.
121  J. Fedorowicz, J. Konopińska, op. cit., s. 406.
122  M. Grodzicka, op. cit., s. 22.
123  Ibidem, s. 58-59.
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łe rozdano lub spalono. „Rozdzierająca to była scena”124- pisała Maria Grodzicka, 
opisując rozstanie z zabawkami. Jednak po przyjeździe rodziny do Zakopanego, 
w dziecinnym pokoju pomiędzy łóżeczkami stał mały stolik, a na nim czekały na 
dzieci poukładane różne zabawki, mające osłodzić im tęsknotę za domem i trudną 
podróż. Były tam klocki, drewniany konik, laleczka w góralskim stroju i nowe ksią-
żeczki z obrazami125. 

Podsumowując powyższe ustalenia należy stwierdzić, że zabawy dzieci ziemiań-
skich zależne były o specyfiki w otoczenia w którym żyły i dorastały. Bogactwo 
wnętrz i wyposażenia dworów i pałaców, a przede wszystkim tereny je otaczające, 
parki, ogrody, sady, pola, łąki, piękne nadodrzańskie tereny dawały wiele możli-
wości do organizacji zabaw. W badanych pamiętnikach autorzy szczególnie często 
i chętnie opisywali zabawy na powietrzu, głownie w porze ciepłej, w okresie od 
wiosny do jesieni. Styl życia rodzin ziemiańskich również miał znaczenie dla orga-
nizacji zabaw dziecięcych – częste wyjazdy, wizyty, kontakty z sąsiadami, przyjęcia, 
spotkania towarzyskie inspirowały do zabaw, dawały wzory do naśladowania i od-
twarzania codziennego życia w zabawach, zapewniały też najmłodszym rozrywkę. 
Liczne zwykle i wielodzietne rodziny ziemiańskie zapewniały dzieciom towarzy-
stwo podczas zabaw – nie tylko ze strony rodzeństwa, ale i dziadków, krewnych, 
rezydentów dworu, przybywających często gości. Także otoczenie służby dworskiej, 
zwierzęta zamieszkujące we dworze czy folwarku byli towarzyszami i kompanami 
dziecięcych swawoli. Możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu były za-
leżne od wieku dziecka. Młodsze dzieci bawiły się zwykle pod dozorem piastunek 
czy bon, starsze po zakończonej nauce domowej, uczęszczający już do szkół w cza-
sie wolnym od nauki, głównie w niedziele czy podczas wakacji. 

Wśród zabawek dzieci ziemiańskich dominowały fabryczne. W analizowanych 
wspomnieniach nie ma informacji o samodzielnych ich sporządzaniu, co jednak nie 
oznacza, że takowych nie posiadano. Wyraźnie zarysowuje się podział zabawek ze 
względu na płeć dzieci- dziewczynki głównie bawiły się lalkami i sprzętami dla 
lalek, chłopcy mieli koniki, żołnierzyki, kolejki. Nie brakowało też zabawek ad-
resowanych do obu płci, uniwersalnych - piłek, kolorowych książeczek, zabawek 
mechanicznych, a także zabawek edukacyjnych - loteryjek, układanek i klocków, 
domina. Ich otrzymywanie związane było zwykle z wyjątkową okazją - urodzinami, 
odwiedzinami krewnych czy świętami Bożego Narodzenia. 

Podkreślić należy, graniczony ilościowo materiał źródłowy nie daje z pewnością 
pełnego obrazu zabaw i zabawek dzieci ziemiańskich na terenie Wielkopolski. Tekst 
jest jedynie próbą ukazania specyfiki zabawy dziecięcej w warstwie ziemiańskiej, 
inspiracją dla innych badaczy do podjęcia tego niezwykle ciekawego, a niewyczer-
panego jeszcze poznawczo zagadnienia badawczego.

124  Ibidem, s. 65.
125  Ibidem, s. 67.
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O ZABAWACH I ZABAWKACH DZIECI ZIEMIAŃSKICH W II POŁOWIE XIX I NA 
POCZĄTKU XX WIEKU W ŚWIETLE WSPOMNIEŃ PAMIĘTNIKARZY Z WIELKO-
POLSKI

Słowa kluczowe: zabawy, zabawki, dzieciństwo, ziemiaństwo, Wielkopolska, wiek XIX, 
początek wieku XX

 Zabawa była i jest dominującą aktywnością charakterystyczną dla wieku dziecinnego, 
ale też niezwykle istotnym aspektem życia człowieka dorosłego. Zabawka jako nieodłączny 
atrybut czynności zabawowych towarzyszy człowiekowi od najdawniejszych czasów. Cho-
ciaż problematyce zabaw, rozrywek i sposobów spędzania czasu w warstwie ziemiańskiej 
poświęcono już kilka prac, zagadnienie specyfiki zabaw i zabawek dziecięcych wciąż po-
zostaje niewyczerpanym poznawczo obszarem badawczym. Celem podjętych analiz było 
uzyskanie informacji o zabawach i zabawkach dziecięcych, które utrwalone zostały w prze-
kazach pamiętnikarskich. Podjęto próbę odtworzenia i problemowego usystematyzowania 
opisów i charakterystyk zabaw i zabawek, wskazania czynników warunkujących ich specy-
fikę, bogactwo ich form i rodzajów. Cezury terytorialne obejmują swym zasięgiem obszar 
Wielkopolski, dzielnicy zaboru pruskiego. Cezury czasowe zaś obejmują drugą połowę wie-
ku XIX i początek wieku XX. Bazą źródłową dla rozpatrywanego zagadnienia uczyniono 
materiały wspomnieniowe i pamiętnikarskie wydane drukiem, których autorzy pochodzili 
z rodzin ziemiańskich zamieszkujących na ternie Wielkopolski. 

ON GAMES AND TOYS OF GENTRY CHILDREN IN THE SECOND HALF OF THE 
19TH AND EARLY 20TH CENTURIES IN THE LIGHT OF REMINISCENCES OF DIA-
RISTS FROM GREATER POLAND (WIELKOPOLSKA)

Keywords: games, toys, childhood, gentry, Greater Poland (Wielkopolska), the 19th cen-
tury, the beginning of the 20th century

 Having fun and playing games were, and still are, the dominant activity characteristic of 
childhood, but also an extremely important aspect of the life of adults. A toy as an inherent 
attribute of playground activities has accompanied man from time immemorial. Although 
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the issue of having fun, playing games, entertainment, and ways of spending time among the 
gentry has already been explored in several works, the problem of specificity of the games 
played and children’s toys still remains a cognitively inexhaustible research area. The pur-
pose of the performed analyses was to obtain information on the games and children’s toys 
that were preserved in diary tradition. An attempt was made to reconstruct, as well as prob-
lematize and systematize descriptions and characteristics of games and toys, and to indicate 
the determinants of their specificity, and the richness of their forms and types. The territorial 
dividing lines cover the area of Greater Poland (Wielkopolska), a district within the Prussian 
partition, whereas the time dividing lines cover the second half of the 19th century and the 
beginning of the 20th century. The source basis for the issue under consideration includes 
printed memoirs and diaries, whose authors came from gentry families living in the area of 
Greater Poland. 
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Autor podejmuje się tematu świadom tego, że nie dysponuje źródłami archiwal-
nymi i opracowaniami naukowymi historyków polskich, którzy, o ile piszącemu 
wiadomo, nie prowadzili szerszych badań nad dziejami polskiego ziemiaństwa na 
Bukowinie. Można powiedzieć, że losy Polaków na Bukowinie w ogóle są mało 
znane, a to, co przed czterdziestu laty napisał i opublikował Emil Biedrzycki w po-
staci „Historii Polaków na Bukowinie”1 oraz trzydzieści lat później Marius Petraru 
pt. „Polacy na Bukowinie 1775-1918”2, pozostało bez większego echa. W tej sytu-
acji należy podać przynajmniej kilka ogólnych wiadomości o początkach obecności 
Polaków na Bukowinie już przed siedmiu wiekami, a niewykluczone, iż znajdowali 
się tam jeszcze wcześniej. Otton Mieczysław Żukowski pisząc o Serecie w książce 
o Bukowinie podaje, że według tradycji jeszcze w 1326 r. misjonarze z Polski zginęli 
śmiercią męczeńską, „ale już w połowie XIV wieku w Mołdawii gęsto były rozsiane 
osady misyjne Franciszkanów”3, a dzięki pracy misyjnej Pawła ze Świdnicy i Mi-
kołaja Melsaka w Serecie w roku 1371 r. powstało pierwsze biskupstwo rzymsko-
katolickie z biskupem polskim Andrzejem Jastrzębcem (zwanym także Andrzejem 
Polakiem)4. 

Dobre stosunki między hospodarami mołdawskimi a władcami Polski sprzyjały 
rozwojowi handlu. Szlakiem handlowym z zachodu na wschód i południe przez Bu-
kowinę przeciągali kupcy polscy zyskujący szczególne przywileje celne. Chociaż 
autorowi nie są znane bezpośrednie przekazy źródłowe, jest podstawa przyjmować, 
że już w owych czasach mogli osiadać pierwsi Polacy na Bukowinie, zwłaszcza 

1  E. Biedrzycki, Historia Polaków na Bukowinie, Kraków 1973. 
2  M. Petraru, Polacy na Bukowinie w latach 1775-1918, Kraków 2004.
3  O. M. Żukowski, Bukowina pod względem topograficznym, statystycznym i historycz-

nym ze szczególnym uwzględnieniem żywiołu polskiego, Czerniowce – Kraków 1914, s. 80.
4  Nieco szczegółów na powyższy temat w: J. Bujak, Z dziejów Kościoła katolickiego na 

Bukowinie, [w:] Bukowina po stronie dialogu, red. K. Feleszko, Sejny 1999, s. 164-175. 
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jeżeli się weźmie pod uwagę, iż za czasów Kazimierza Wielkiego na Bukowinie 
wznoszono strażnice graniczne, czego dowodem jest choćby Cieczyn względnie 
Ciekuń opodal Czerniowiec, obecnie nazywany Cecyną. Nie bez znaczenia jest tak-
że fakt, iż nawiązujący do starodawnych tradycji polscy działacze bukowińscy XIX 
i XX w. podkreślali odwieczne związki tej krainy z Polską, nazywając ją Kresami 
Jagiellońskimi, a siebie autochtonami. Nadto nazwy niektórych miejscowości bu-
kowińskich wskazują na rodowód polski5. O podobnym pochodzeniu świadczy cały 
szereg innych bukowińskich nazw miejscowych, np. Babin, Bukowiec, Bystrzyca 
(po rumuńsku Bistriţa, (także nazwa rzeki), Czartoryja, Czerniowce, Czunków, Da-
widyny względnie Dawidy (tak jeszcze teraz mówią starzy miejscowi Polacy), Jac-
kany (po rumuńsku Iţcani), Jabłonica, Jazłowiec, Jurkowce, Kaczyka, Kadłubiska, 
Kalinowce, Klimowce, Komarowce, Krasna Ilski, Łękowce, Łopuszna, Łukawiec, 
Łużany, Okna, Ostra, Panka, Rakowiec, Ruda, Stanowce, Stawczany, Stróżeniec, 
Waszkowce, Wierzbowce, Witelówka, Wyżnica, Zastawna itd. 

Niektórzy Polacy otrzymali ziemię na Bukowinie z nadania panującego na niej 
przez trzynaście lat Jana III Sobieskiego. Ostatecznie po zajęciu Bukowiny – mają-
cej około 10500 km², z tego około 2/3 lasów – przez Austriaków w 1774 r.6 większa 
część ziemi bukowińskiej była dziedziczną własnością Polaków, których stan po-
siadania stopniowo się zmniejszał w miarę zakorzeniania się nieprzyjaznego Pola-
kom systemu józefińskiego7. Jednakże wielu z nich przetrwało nie tylko do końca 
rządów austriackich w 1918 r., kiedy połowę właścicieli większych posiadłości na 
Bukowinie stanowili Ormianie polscy i Polacy8, posiadający własną organizację pn. 
Stronnictwo Większej Własności Polskiej i Ormiańskopolskiej, kierowanej przez jej 
kilkuosobowy komitet wykonawczy9 i kilkuosobową reprezentację w Sejmie buko-

5  Np. Otton Mieczysław Żukowski mówiąc o wsi Kotul Baiński zwraca uwagę, iż w sta-
rych dokumentach ta miejscowość występowała pod nazwą Bagiński względnie Pagiński. 

6  Chodzi o postanowienia traktatu w Küczük Kajnardży, kończącego V wojnę rosyjsko-
turecką (1768-1774).

7  Tutaj należy zauważyć, że zmniejszaniu się posiadłości ziemiańskich na Bu-
kowinie towarzyszył ciągły przyrost liczby włościan polskich na Bukowinie, pomi-
mo iż nie mogli korzystać z takich przywilejów jak np. koloniści austriaccy czy nie-
mieccy. Wprawdzie pod względem obszarowym nie rekompensował on strat ziemiań-
stwa, ale z upływem czasu stworzył mocne zaplecze społeczne i polityczne dla niego.

8  Według komunikatu bukowińskiego Rządu Krajowego opublikowanego w 104 nume-
rze „Gazety Polskiej” (dalej: „GP”) z czwartku 29 XII 1910 r., pod koniec 1910 r. na liście 
piątego koła wyborczego kurii wielkiej własności polskiej i ormiańskopolskiej na Bukowinie 
znajdowało się 47 nazwisk, 65 osób i 45 miejscowości. Emil Biedrzycki podaje za urzędową 
statystyką bukowińską za rok 1912, że w posiadaniu tysiąca stu większych właścicieli ziem-
skich znajdowało się aż 85% gospodarstw rolnych nie licząc lasów, połonin itp. (dokładniej 
515 posiadało 50-100 h, a 585-100 i więcej ha). Zatem Polacy i polscy Ormianie byli właści-
cielami znacznej ich części. 

9  Od 9 V 1911 r. w drodze wyboru członkami komitetu wykonawczego Stronnictwa 
Większej Posiadłości Polskiej i Ormiańskopolskiej zostali: Kazimierz Bohdanowicz, Teodor 
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wińskim10, ale także pod rządami rumuńskimi do chwili zajęcia północnej Bukowiny 
przez Związek Sowiecki pod koniec czerwca 1940 r.

Bukowińscy ziemianie polscy miewali swych przedstawicieli w czteroosobowym 
czerniowieckim Wydziale Krajowym. Spośród bukowińskiego ziemiaństwa polskie-
go członkami tegoż Wydziału m. in. byli: Jakub Simonowicz, późniejszy fundator 
czerniowieckiego Domu Polskiego (1866), Jan Woynarowicz (1868-1891), w 1884 r. 
i w latach dziewięćdziesiątych XIX w. Ignacy Szymonowicz, a na początku XX w. 
Stefan Stefanowicz, Zachariasz Bohosiewicz i Kajetan Stefanowicz11 

Nadto bukowińscy ziemianie polscy należeli do bukowińskiego Koła Polskiego, 
organizacji politycznej, zrzeszającej Polaków głównie dla obrony praw politycznych 
obywatelskich do oświaty w języku ojczystym w szkołach ludowych i średnich. 
W latach 1890-1914 spośród jego członków wywodził się szereg posłów. Emil Bie-
drzycki zwrócił uwagę, że wśród posłów sejmowych do 1910 r. najczęściej powta-
rzały się nazwiska Kaprich, Stefanowiczów i Szymonowiczów, później Krzysztof 
Abrahamowicz, Kazimierz Bohdanowicz, którzy wywodzili się z Koła Polskiego 
i należeli do polsko-ormiańskiego klubu poselskiego.

Mówiąc o ziemiaństwie polskim na Bukowinie do drugiej wojny światowej ko-
niecznie należy zaznaczyć, iż część tego ziemiaństwa z dziada pradziada była Po-
lakami, a druga część wprawdzie posiadała rodowód ormiański, ale przyznawała 
się do polskości, podobnie jak wielu tzw. Ormian polskich, i na równi z Polakami 
działała w tym samym duchu narodowym. Bukowińscy ziemianie polscy ciągle po-
zostawali tradycyjnymi katolikami, z tą jednakże różnicą, że ziemianie pochodzenia 
polskiego byli obrządku rzymskokatolickiego, natomiast pochodzenia ormiańskiego 
– należeli do Kościoła ormiańskokatolickiego, co jednym i drugim nie przeszka-
dzało uczestniczyć we wspólnych nabożeństwach oraz patriotycznych obchodach 
rocznic największych dziejowych wydarzeń narodowych tudzież ku czci wybitnych 
Polaków. Zarówno jedni i drudzy uczestniczyli w życiu politycznym, społecznym, 
kulturalnym, oświatowym i gospodarczym, tworząc i wspierając wszelkie polskie 

Bohosiewicz z Milijowa, Jan Dylewski, Kajetan Jakubowicz, Karol Nałęcz Korzeniowski, 
Stanisław Kwiatkowski, Tadeusz Liskowacki i Piotr Romaszkan. 

10  W 1861 r. utworzono Sejm bukowiński, złożony z 29 posłów i jednego wirylisty (pra-
wosławnego biskupa a później arcybiskupa), od 1875 r. drugim wirylistą był rektor Uniwer-
sytetu Czerniowieckiego). Ziemianie polscy w porozumieniu z Rumunami w ramach jednej 
z kurii wybierali zwykle czterech posłów. Według kronikarza 54 numeru „GP” z 1911 r. 
walne zgromadzenie wyborców Większej Posiadłości Polskiej i Ormiańskopolskiej 9 V 1911 r. 
jako kandydatów na posłów do Sejmu bukowińskiego wybrało: Krzysztofa Abrahamowi-
cza, Mikołaja Gorzyckiego, Aleksandra Skibniewskiego i Kajetana Stefanowicza. Niektórzy 
posłowie polscy pełnili również funkcję marszałka sejmu (Antoni Kochanowski w latach: 
1875-1884, 1901-1904) lub wicemarszałka (Jan Wojnarowicz w 1886 r. i Jakub Petrowicz 
w 1868 r.). Posłami polskimi byli także m.in.: Adam Jaworski, Antoni Kochanowski junior, 
Wiktor Ortyński, Wiktor Tustanowski, Adolf Wiesiołowski, Wieniawa Zubrzycki. 

11  E. Biedrzycki, op. cit., s. 78, s. 80.
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instytucje i stowarzyszenia, gdy zaistniały ku temu polityczne i prawne możliwości. 
Natomiast podczas przygotowań i dojścia do skutku polskich zrywów niepodległo-
ściowych wielu z nich włączało się do działań podziemnych. Tak samo zachowywali 
się w okresie międzywojennym i po napaści niemiecko-sowieckiej na Polskę we 
wrześniu 1939 r. 

Dla dopełnienia ogólnej charakterystyki bukowińskiego ziemiaństwa polskiego 
należy dodać, iż niemal wszyscy byli spokrewnieni lub spowinowaceni z ziemiań-
stwem małopolskim i mimo znacznego oddalenia utrzymywali bliższe stosunki nie 
tylko na gruncie rodzinnym, ale także organizacyjnym, gospodarczym i w innych 
dziedzinach, zawsze – z nielicznymi wyjątkami – działając, jak przystało prawdzi-
wym Polakom – wbrew usiłowaniom zaborców i sił wrogich Polakom oraz ich pań-
stwu. Część polskich ziemian bukowińskich posiadała krewnych w Besarabii i Ru-
munii, ale także jakiś odsetek zrumunizował się, zgermanizował lub zrusinizował, 
m. in. wskutek rozluźnienia więzi z macierzą, przez zawieranie związków małżeń-
skich z cudzoziemcami. 

Do ziemian bukowińskich należy zaliczyć także część inteligencji bukowińskiej, 
która zawodowo, jako lekarze, prawnicy, urzędnicy państwowi różnego szczebla, 
zajmowała się czym innym, ale jednocześnie posiadała majątki ziemskie, czego przy-
kładem może być wybitny lekarz, niezwykle czynny działacz społeczny i politycz-
ny, wieloletni prezes Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej (TBPiCP), 
Towarzystwa Szkoły Ludowej (TSL), twórca czerniowieckiego Gimnazjum Pol-
skiego w 1911 r., członek rad nadzorczych polskich instytucji bukowińskich, czer-
niowieckiej radny miejski i poseł na Sejm bukowiński, bukowiński delegat na walne 
zgromadzenie krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń dr Stanisław 
Kwiatkowski12. 

Nic konkretnego nie wiadomo o położeniu prawnym i politycznym Polaków 
na Bukowinie do 1774 r. Jedynie można się domyślać, iż przynajmniej w pewnych 
okresach warunki były sprzyjające, skoro bliżej nieokreślona ilość Polaków wybrała 
sobie na niej miejsce osiedlenia i życia mimo częstych najazdów tatarskich względ-
nie tureckich. Doświadczenia polskich ziemian po zajęciu Bukowiny przez Austria-
ków (do 1786 r. była pod zarządem wojskowym, a następnie w składzie Galicji 
do 1848 r.) były podobne do doświadczeń rodaków w Małopolsce tamtych czasów. 
Natomiast po wyodrębnieniu Bukowiny w osobny kraj koronny z własnym rządem 
krajowym i instytucjami państwowymi różnego szczebla w 1849 r., mimo iż za-
równo w rządzie, w sejmie i innych organach administracji Polacy niejednokrotnie 
zajmowali bardzo wysokie stanowiska, sytuacja Polaków jako mniejszości wyraźnie 
się pogorszyła i ciągle pogarszała, tym bardziej że Galicjanie przez drugą połowę 
XIX w. rodaków bukowińskich pozostawili samym sobie, jakby zatraciwszy po-

12  Dr Stanisław Kwiatkowski z uwagi na jego liczne i nieprzeciętne dokonania medycz-
ne, społeczne i polityczne jako wybitny Polak zasługuje na obszerną szczegółową biografię 
naukową, której nie zastąpi skromny rozmiarami biogram w Polskim Słowniku Biograficznym. 
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czucie solidarności, nie udzielali politycznego wsparcia w parlamencie wiedeńskim 
i tamtejszych władzach cesarstwa. Ten stan rzeczy odbijał się niekorzystnie na życiu 
wszystkich bukowińskich Polaków, łącznie z ziemiaństwem. 

Niezależnie od tego, jaką datę przyjmiemy za początek obecności Polaków na 
Bukowinie, niepodważalnym faktem jest kilkuwiekowa obecność ziemiaństwa pol-
skiego na Bukowinie. Nie wiadomo, ilu ziemian polskich i jak znaczne posiadłości 
miało na Bukowinie w przeciągu ostatniego siedemsetlecia (XIV-XX w.). Ale udało 
się ustalić, że już w XV w. Stefan Wielki dokumentem z 2 listopada 1463 r. obda-
rował Czartoryją niejakiego Andrzeja Czartoryskiego13, w XVII w. król Polski Jan 
III Sobieski podarował wieś Piedykowce jednemu ze swoich dowódców Hołubow-
skiemu14, a w pierwszej połowie XVIII w. właścicielem wsi Prelipcze był Stanisław 
Potocki15. Natomiast w stuleciach XIX-XX stale posiadało własne wielkie włości 
przynajmniej kilkudziesięciu polskich ziemian, a iluś dzierżawiło znaczne majątki. 
Na podstawie rozmaitych publikacji udało się ustalić, że od połowy XIX w. do wy-
buchu pierwszej wojny światowej na Bukowinie nieprzerwanie znajdowało się około 
pięćdziesięciu ziemian polskich16. Do tej liczby wypada dopisać pewną ilość innych 
osób, m. in. dr. Stanisława Reya, właściciela Łukawca tudzież wspomnianego już 
S. Kwiatkowskiego posiadającego dwie posiadłości: Onut i Samuszyn. Podobnym 
„ziemianinem” był także czerniowiecki radca sanitarny dr Ludwik Strzelecki, wła-
ściciel majątku w Niecieczy17. 

O życiu ziemiaństwa polskiego na Bukowinie stosunkowo niewiele wiadomo. Na 
podstawie notatek względnie korespondencji w bukowińskich wydawnictwach pra-
sowych XIX i XX w. można wnosić, że bukowińscy ziemianie utrzymywali ze sobą 
bliższe względnie odleglejsze stosunki rodzinne i przyjacielskie w skali Bukowiny 
i Galicji, Besarabii i Rumunii. Przejawiało się to odwiedzinami rodzin i przyjaciół, 
liczniejszym uczestnictwem w takich wydarzeniach, jak śluby i przyjęcia weselne, 
w obchodach jubileuszowych ślubów małżeńskich, w pogrzebach, w nabożeństwach 
w intencji przynajmniej bardziej znanych i cenionych obywateli, w pogrzebach oraz 

13  O. M. Żukowski, op. cit., s. 126.
14 . Ibidem, s. 66. 
15  Według Bukowiny… (s. 139) Ottona Mieczysława Żukowskiego wieś Prelipcze 

w pierwszej połowie XVIII w. należała do Stanisława Potockiego, który zamierzał w niej 
stworzyć wielkie ognisko przemysłowe i w tym celu założył fabrykę sukna zatrudniającą 
specjalnie sprowadzonych tkaczy niemieckich. Z czasem koloniści niemieccy wyjechali i po 
zakładzie nie został żaden ślad. 

16  Na końcu niniejszego opracowania zamieszczono kilka imiennych wykazów buko-
wińskich ziemian polskich sporządzonych w oparciu Skorowidz wszystkich miejscowości 
położonych w Królestwie Galicji i Lodomerii jako też w Wielkim Księstwie Krakowskim 
i Księstwie Bukowińskim pod względem politycznej i sądowej organizacji kraju wraz z do-
kładnym oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych ułożony porządkiem abecadło-
wym, Lwów 1855, 1886, 1897, 1908, 1914, a za rok 1910 na podstawie Ruchu wyborczego, 
„GP” 1911, nr 2, s. 2.

17  Wiadomości osobiste, „GP” 1905, nr 54, s. 3.
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ofiarności na cele dobroczynne z takich okazji tudzież z ofiarności na cele publiczne, 
w tym na rzecz polskich stowarzyszeń i instytucji. 

Ziemianie pełniący funkcje urzędnicze

Ziemianie legitymujący się szlachectwem jako najbardziej zamożni i wykształ-
ceni w austriackim systemie politycznym byli najbardziej predystynowani do spra-
wowania urzędów różnego szczebla. W dobie przynależności Bukowiny do Galicji 
miewali swoich przedstawicieli w Stanach Galicyjskich, a po wyodrębnieniu Bu-
kowiny w 1849 r. w kraj koronny Cesarstwa Austrii, nazwany Księstwem Buko-
wińskim i utworzeniu bukowińskiego Sejmu w ramach odrębnej kurii posiadaczy 
wielkich obszarów ziemskich wybierali własnych posłów zarówno do tegoż ciała 
ustawodawczego jak i do wiedeńskiej Rady Państwa. Niektórzy ziemianie polscy 
z Bukowiny dobrze zapisali się jako długoletni posłowie do Sejmu względnie Rady 
Państwa, a inni jako urzędnicy administracji państwowej bądź też samorządowej 
różnego szczebla. 

Chlubnie w dziejach Bukowiny i Czerniowiec zapisał się Jakub Petrowicz, wła-
ściciel Bosańcza, wybitny teoretyk i praktyk w dziedzinie rolnictwa, który będąc 
równocześnie właścicielem realności w Czerniowcach w 1864 r. został wybrany na 
radnego czerniowieckiego, a następnie pierwszym prezydentem Czerniowiec. Oka-
zał się on wybitnym gospodarzem stołecznego miasta, które w przeciągu zaledwie 
jednej trzyletniej kadencji odmienił do niepoznania, zdobywając wielkie uznanie 
miejskich rajców oraz cesarza18. 

Inny ziemianin, Antoni Kochanowski ze Stawczan, okazał się godnym następcą 
poprzednika i dziedzicem czerniowieckich osiągnięć administracyjnych J. Petrowi-
cza. Podczas gdy Jakub Petrowicz z umiłowania rolnictwa i w trosce o dziedzictwo 
rodzinne odmówił ponownego kandydowania w wyborach prezydenckich, Antoni 
Kochanowski aż przez 42 lata pełnił funkcję miejskiego radnego, a przez 27 lat 
(1866-1874, 1887-1905) piastował urząd prezydenta Czerniowiec. Tak, że można 
powiedzieć, iż dzięki tym dwóm bukowińskim ziemianom stolica Bukowiny wy-
rosła na duże, piękne i nowoczesne miasto europejskie. Uporządkowano zabudowę 

18  Jakub Petrowicz (ur. w Bosańczy, pow. suczawski 24 VII 1815 r., zm. 1899 r.), poto-
mek rodziny szlacheckiej, ożeniony z Antoniną Mikulową, córką Stefana Mikulego, a siostrą 
dr Krzysztofa Petrowicza. „Nauki początkowe pobierał częścią w domu rodzicielskim w Bo-
sańczu, częścią w szkole ludowej w Suczawie; do szkoły średniej (liceum – jak ówcześnie 
nazwano gimnazjum) uczęszczał w Czerniowcach i ukończył w niej nauki w r. 1831”. Z za-
miłowaniem oddawał się gospodarstwu rolnemu i pod okiem ojca oraz brata stał się wybit-
nym teoretykiem i praktykiem w rolnictwie. W 1864 r. został wybrany radnym, a następnie 
pierwszym prezydentem m. Czerniowiec. Za pracę na tym stanowisku został odznaczony Or-
derem Żelaznej Korony III klasy, a Rada Miasta w uznaniu jego zasług umieściła jego portret 
naturalnej wielkości w sali prezydialnej Magistratu. Vide: Jakub Petrowicz. Pierwszy prezy-
dent miasta Czerniowiec. Wspomnieie z okazji 10-ej rocznicy zgonu. „GP” 1909, nr 97, s. 3. 
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miasta, zaprowadzono kanalizację i wodociągi, oświetlenie i tramwaje elektryczne, 
uporządkowano finanse i administrację Czerniowiec. Ponadto A. Kochanowski był 
posłem do wiedeńskiej Rady Państwa i na Sejm bukowiński w latach 1867-1906, 
a przy tym 12 lat marszałkiem względnie wicemarszałkiem bukowińskim19. Pełnił 
także inne funkcje, np. przewodniczącego krajowego Czerwonego Krzyża20. Obydwu 
prezydentów godnie upamiętniono nadając ulicom czerniowieckim ich imiona.

Oprócz tych dwu zasłużonych dla Bukowiny i Czerniowiec był długi szereg bu-
kowińskich ziemian, którzy podobnie, jakkolwiek w innym zakresie i wymiarze, od-
dali wielkie usługi krajowi i jego społeczeństwu, w tym także rodakom. Niektórzy 
z ziemian uczestniczyli w pracach społecznych i politycznych w charakterze po-
słów. Oprócz wcześniej wymienionego A. Kochanowskiego, właścicieli większych 
własności w bukowińskim sejmie reprezentowali m. in. Krzysztof Abrahamowicz, 
Kazimierz Bohdanowicz, Zachariasz Bohosiewicz, Rafał Kajetanowicz, S. Kwiat-
kowski, Aleksander Skibniewski, Kajetan Stefanowicz21, Stefan Stefanowicz i inni.

Jednym z nich był dr Teodor Bohosiewicz z Milijowa, który bardzo wiele zdzia-
łał dla powiatu wyżnickiego w dziedzinie rolnictwa, co zostało docenione przez ogół 
i wyrażone kilkakrotnym wyborem na prezesa powiatowego Towarzystwa Rolni-
czego22, długoletni poseł na Sejm bukowiński Stefan Stefanowicz (zm. w 1900 r.); 
trzech Bohdanowiczów (Grzegorz, Kazimierz i Stanisław); kilku Bohosiewiczów 
(m. in. Adolf, Emil, Helena, Jan, Stanisław, pułkownik lekarz sztabowy dr Teodor, 
poseł na Sejm bukowiński i do wiedeńskiej Rady Państwa Zachariasz); płk. Mak-
symilian Jampolski, Karol Nałęcz Korzeniowski z Łuki, Kazimierz Liskowacki 
z Czunkowa; Jan, Janina, Józef i Maria Adela Rudkowscy; Piotr Romaszkan, prowa-
dzący wzorową oborę zarodową w Szubrańcu23, Ignacy i Jakub Szymonowiczowie 
(Simonowicz); dr Aleksander i Zofia Skibniewscy z Głębokiej. Niektórzy z nich do-
stępowali rozmaitych wyróżnień za wzorowe okazy płodów rolnych i hodowlanych. 
Np. jesienią 1903 r. czerniowiecka Rada Kultury Krajowej zamknęła przegląd bydła 
rogatego premiami dla Kazimierza Bohdanowicza z Oszechlibów, Jerzego bar. Ka-
pri z Szerbowiec i seweryna Negrusza z Kocmania24. 

Bukowińscy ziemianie polscy cieszyli się dobrą opinią i szacunkiem w kręgach 

19  E. Biedrzycki, Historia Polaków na Bukowinie, Kraków 1973, s. 41-42.
20  Czerniowiecka „GP” zanotowała, że w sobotę 20 VI 1903 r. Kochanowski przewodni-

czył walnemu zgromadzeniu członków krajowego Czerwonego Krzyża (Kraj. Towarzystwo 
Czerwonego Krzyża…, „GP” 1903, nr 50, s. 3). 

21  Wybór uzupełniający. „GP” 1908, nr 63, s. 2-3; Wybór p. dr. Stefanowicza do Sejmu… 
„GP” 1908, nr 64, s. 3. Dr Kajetan lub inny ze Stefanowiczów przyczynił się do wybudo-
wania w Rarańczy nowych koszar husarskich, które spłonęły w nocy ze środy na czwartek 
14/15 XI 1883 r. (Bojany, Wiadomości osobiste, „GP” 1883, nr 17, s. 3).

22  Z Wyżnicy… „GP” 1908, nr 6, s. 2.
23  Obora zarodowa w Szubrańcu (pocz. Sadogóra)…, „GP” 1908, nr 91, s. 4; 93, s. 4; nr 

94, s. 4; nr 95, s. 4; nr 96, s. 4; nr 97, s. 4; nr 99, s. 4.
24  Sprawozdanie buk. Rady Kultury Krajowej…, „GP” 1903, nr 94, s. 3.
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urzędników samorządowych, władz krajowych i sądowniczych. Dlatego bywali 
powoływani na rzeczoznawców i ławników sądowych. Zapewne w styczniu, a na 
pewno przed 1 lutego 1903 r. na wniosek bukowińskiego rządu Wyższy Sąd Krajo-
wy we Lwowie mianował następujących rzeczoznawców: w zakresie gospodarstwa 
wiejskiego – Kornela Stefanowicza (rolnik w Tereszenach, pow. serecki), Krzysz-
tofa Aritonowicza (właściciel dóbr ziemskich w Skei, pow. suczawski), Stanisława 
Bohosiewicza (właściciel dóbr ziemskich w Milijowie, pow. wyżnicki), Romana 
Freitaga (właściciel dóbr ziemskich w Waszkowcach n/Czeremoszem), Grzegorza 
Jakubowicza (właściciel dóbr ziemskich w Walawie, pow. kocmaniecki), Pawła 
Seweryńskiego (właściciel realności w Wilawczu, pow. waszkowiecki); w zakresie 
leśnictwa – Józefa Gątkiewicza (emerytowanego lustratora lasów w Radowcach)25. 
Przed 5 lutego tr. czerniowiecki Sąd Krajowy Karny wylosował sędziów przysię-
głych na lutową kadencję zaczynającą się 23 lutego. Ławnikami zostali: Bogdan 
Bohosiewicz (syn Piotra, właściciel dóbr ziemskich w Baniłowie n/Czeremoszem), 
Kajetan Bohosiewicz (właściciel dóbr ziemskich w Majdanie ad Łukawiec), Erazm 
Chmielewski (plenipotent dóbr Mieczysława hr. Reya w Wyżnicy), Kajetan Jakubo-
wicz (dzierżawca dóbr w Babinie), Konstanty Popowicz (właściciel dóbr w Michal-
czu), Jan Sokołowski (rządca dóbr w Tereblesztach), Michał Wład (współwłaściciel 
dóbr w Piedykowcach)26. W czerniowieckim Sądzie Krajowym Karnym w ponie-
działek 24 sierpnia 1903 r. wylosowano na ławników: Kazimierza Bohdanowicza 
(właściel dóbr Oszechliby), Aleksandra Brodowskiego (właściciel dóbr Piotrow-
ce), Stanisława hr. Jabłonowskiego (właściciel dóbr Werenczanka) Antoniego bar. 
Kochanowskiego juniora (właściciel dóbr Stawczany), Antoniego Manugiewicza 
(współwłaściciel dóbr Waszkowce)27. 

Przynależność do Stronnictwa Większej Własności Ormiańsko-
Polskiej

Bukowińscy ziemianie polscy mogli odgrywać ważną rolę w życiu politycznym 
Księstwa Bukowińskiego m. in. dzięki austriackiemu systemowi politycznemu, który 
dla ziemian przewidywał osobną kurię wyborczą i możliwość wybierania własnych 
reprezentantów do sejmu krajowego oraz wiedeńskiej Rady Państwa. Bukowińscy 
ziemianie polscy korzystali z tego prawa i powołali nawet własną organizację poli-
tyczną Stronnictwo Większej Własności Ormiańsko-Polskiej, zwane też Partią Or-
miańsko-Polską na czele z Komitetem Wykonawczym, organizującym współżycie 
i działalność środowiska. Z czasem wzmocniło się podejmując współpracę z po-
wstałym w 1890 r. politycznym bukowińskim Kołem Polskim, które koordynowa-
ło działalność wszystkich bukowińskich stowarzyszeń i instytucji polskich na Bu-

25  Mianowania znawców, „GP” 1903, nr 10, s. 2.
26  Losowanie ławy przysięgłych…, „GP” 1903, nr 11, s. 3.
27  Losowanie ławy przysięgłych na trzecią kadencję…, „GP” 1903, nr 69, s. 3.
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kowinie. Wielu członków wcześniej istniejącej Partii Ormiańsko-Polskiej stało się 
równocześnie członkami bukowińskiego Koła Polskiego, a jej przywódcy stanęli na 
czele Koła. Tytułem przykładu wymienimy tutaj Krzysztofa Abrahamowicza, który 
przez wiele lat jednocześnie piastował funkcję przewodniczącego obydwu organiza-
cji, a w Sejmie bukowińskim był przewodniczącym polsko-ormiańskiego klubu par-
lamentarnego. Bardzo czynnymi członkami tych organizacji byli m.in.: Kazimierz 
Bohdanowicz, Teodor Bohosiewicz, Zachariasz Bohosiewicz, Jan Dylewski, Kajetan 
Jakubowicz, Karol Nałęcz Korzeniowski, S. Kwiatkowski, Kazimierz Liskowacki, 
Feliks Passakas, Piotr Romaszkan, A. Skibniewski, Kajetan Stefanowicz28. Ziemia-
nie należeli także do innych organizacji polskich na Bukowinie, np. Feliks Passakas 
został nawet drugim sekretarzem powstałego w 1912 r. Związku Polaków na Buko-
winie i prezesem komitetu budowy kościoła w Kocmaniu29. Należy wspomnieć, że 
oprócz ziemian bukowińskich posłami Sejmu bukowińskiego bywali także miesz-
kańcy Galicji, np. dr Stanisław Głąbiński i ziemianin Adolf Wiesiołowski30. 

Kiedy we Lwowie powstała Rada Narodowa, znaleźli się w niej przedstawiciele 
Koła Polskiego (m. in. Krzysztof Abrahamowicz)31 jako reprezentanci bukowińskich 
Polaków, a kiedy komisja wykonawcza tej Rady postanowiła powołać Centralne 
Biuro Informacyjne w Paryżu celem informowania zagranicy o sprawach krajowych 
i przeciwdziałania oszczerstwom rozsiewanym przez wrogów w prasie niemieckiej, 
włoskiej i angielskiej, Bukowińczycy, w tym ziemianie, zaczęli wnosić datki na Biu-
ro: Teodor Bohosiewicz – 20 k, S. Kwiatkowski – 50 k, A. Skibniewski – 50 k,  
dr Kajetan Stefanowicz – 50 k32. 

Działalność społeczna i  organizacja wystaw rolniczych

Ziemianie jako bardziej wykształceni i zamożniejsi poczuwali się do obowiązku 
przychodzenia z pomocą polskiemu ludowi wiejskiemu. W miarę swoich możliwo-
ści dopomagali w układaniu zdrowych stosunków między narodowościami i wyzna-
niami poszczególnych gmin. Np. ks. Marceli Zawadowski i Roman Freitag dopro-

28  Walne zgromadzenie członków bukowińskiego Koła Polskiego w Czerniowcach  
17 V 1903 r. wybrało prezesa (Feliks Passakas) i wydział (Krzysztof Abrahamowicz – wła-
ściciel dóbr w Czereszy i poseł, Kazimierz Bohdanowicz – właściciel dóbr w Oszechlibach 
i poseł, dr Aleksander Skibniewsaki – właściciel dóbr w Głębokiej, Adolf Wiesiołowski 
– właściciel dóbr Prelipcze i poseł). Vide: Koło Polskie na Bukowinie, „GP” 1903, nr 37,  
s. 3; nr 38, s. 2; Koło Polskie na Bukowinie, „GP” 1903, nr 40, s. 2.

29  Nowa świątynia katolicka, „GP” 1906, nr 26, s. 3.
30  Wiadomości osobiste, „GP” 1903, nr 86, s. 3.
31  K. Abrahamowicz brał udział w posiedzeniach Rady Narodowej m. in. w poniedziałek 

29 IV 1907 r. (Wiadomości osobiste, „GP” 1907, nr 35, s. 3), w niedzielę 9 VI 1907 r. (Rada 
Narodowa, „GP” 1907, nr 48, s. 2)

32  Polskie biuro informacyjne, „GP” 1907, nr 54, s. 2; W sprawie polskiego biura infor-
macyjnego dla zagranicy…, „GP” 1907, nr 53, s. 2-3. 
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wadzili do porozumienia wyborców polskich z żydowskimi i starorusińskimi, dzięki 
czemu doszło do wyboru dziewięciu Polaków do waszkowieckiej Rady Gminnej 
latem 1907 r.33 Podobnie dzięki zabiegom Tytusa Czerkawskiego stało się w Bani-
łowie n/Seretem, gdzie w 1910 r. została wybrana liczba radnych proporcjonalna do 
ilości mieszkańców poszczególnych narodowości i wszystkie one otrzymały odpo-
wiednią reprezentację w Radzie Gminnej. 

Nieliczni ziemianie włączali się nawet w życie miejscowego i okolicznego ludu 
polskiego, stawali na czele Czytelni Polskich Towarzystwa Szkół Ludowych. Do 
nich należały baniłowskie i milijowskie rodziny Bohosiewiczów, spośród których 
Stanisław Bohosiewicz najpierw był prezesem Koła, a później Czytelni Polskiej TSL 
w Milijowie i udostąpnił pomieszczenia oraz park dworski dla działalności oświa-
towej, a jego siostra Helena odstąpiła własny lokal na salę lekcyjną, swoim kosz-
tem wyposażyła go w tablicę, ławki szkolne, stół oraz niezbędne sprzęty, zapewni-
ła bezinteresowne uczenie dzieci języka polskiego i historii ojczystej przez pannę 
Augenbick34. Organizowała też letnie półkolonie, zwane korpusami wakacyjnymi. 
Przy okazji otwarcia Czytelni Polskiej w Milijowie 28 lipca 1907 r. o tej rodzinie 
z uznaniem napisano w „Gazecie Polskiej”: 

Prezesem Czytelni wybrany został ponownie p. Stanisław Bohosiewicz, który wespół 
z bratem swoim p. Teodorem Bohosiewiczem i siostrą panną Heleną Bohosiewiczówną na-
der gorliwie i skutecznie zajmują się sprawami tej narodowej placówki; patriotyczna rodzina 
Bohosiewiczów w ogóle w pracy około uświadomienia ludu polskiego w tych stronach wiele 
położyła zasługi35. 

Podobnie przysłużyła się rodakom rodzina Bohosiewiczów w Baniłowie n/Cze-
remoszem. Tutaj 26 lipca 1907 r. po uroczystym otwarciu Czytelni Polskiej TSL, ku 
zadowoleniu Polaków, prezesem Czytelni obrano ziemianina Bogdana Bohosiewi-
cza, sekretarzem Leopolda Bohosiewicza, zaś przy otwarciu Czytelni prof. Jakub 
Bohosiewicz odstąpił lokal i 10 koron (dalej: k) na jej potrzeby. Podczas uroczysto-
ści przemawiał Stanisław Bohosiewicz36. 

Z podobną gorliwością do pracy na rzecz ludu polskiego włączył się właściciel 
majętności w Głębokiej dr Aleksander Skibniewski, który przyczynił się do wznie-
sienia rzymskokatolickiej kaplicy w Głębokiej, utworzenia tam parafii, na rzecz 
której ofiarował kilka morgów gruntu, uczestniczył w powołaniu do życia Czytelni 
Polskiej oraz kasy zaliczkowo-oszczędnościowej, a później był jej energicznie dzia-
łającym prezesem, finansował naukę języka polskiego w miejscowej szkole ludo-
wej, urządzał obchody narodowe i wygłaszając odczyty, jak to zdarzyło się 4 sierp-

33  M.S., Waszkowce, d. 2 sierpnia, „GP” 1907, nr 63, s. 2.
34  Wędrowni delegaci TSL, „GP” 1907, nr 60, s. 1).
35  Z Milijowa…, „Gazeta Polskiego” 1907, nr 63, s. 3.
36  Z Baniłowa Ruskiego…, „GP” 1907, nr 64, s. 3. 
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nia 1907 r. z racji 497 rocznicy bitwy grunwaldzkiej37. Przyczynił się do wzniesienia 
innych świątyń na Bukowinie, np. w 1912 r. ofiarował 50 k na budowę Kościoła 
w Tereszenach38

Emil Biedrzycki zwrócił uwagę na wielkie znaczenie Polaków w organizowaniu 
bukowińskich ziemian dla podniesienia kultury rolnej i przemysłu związanego z rol-
nictwem. Napisał:

W akcji wprowadzania tych [nawożenia gleby, wprowadzania uprawy zbóż, nowych ras 
bydła – dop. J. B.] i wielu innych innowacji i ulepszeń w gospodarce rolnej, a w szczegól-
ności w przemyśle rolnym niemały był udział Polaków, przede wszystkim polskich Ormian. 
I tak w r. 1851 dr Krzysztof Petrowicz zainicjował i zorganizował wspólnie z innymi zie-
mianami polskiej i rumuńskiej narodowości Sowarzyszenie Kultury Rolnej na Bukowinie. 
Do tego stowarzyszenia przystąpiło wielu właścicieli ziemskich jak również duchowni pra-
wosławni i dzierżawcy majątków Funduszu Religijnego. Niezależnie od tego prywatnego 
stowarzyszenia powstała później przy Wydziale Krajowym Rada Kultury o analogicznych 
zadaniach. Prezesami tej Rady bywali posłowie Polacy, a ostatnim bezpośrednio przed I woj-
ną światową dr Kajetan Stefanowicz39.

Ziemianie polscy mieli również znaczący udział w tworzeniu przemysłu rolnego. 
Posiadali cukrownie, gorzelnie, młyny40, rafinerie spirytusu, drożdżownie. Najwięk-
sza cukrownia cesarstwa austriackiego, będąca własnością księcia Lubomirskiego, 
znajdowała się w Żuczce opodal Czerniowiec, dwie inne w Kryszczatyku i Łuża-
nach i co ważniejsze – w tych zakładach od dyrektorów po najniższe szczeble za-
trudnionych pracowali przede wszystkim Polacy41. Niektórzy z nich, jak np. Ka-
zimierz Bohdanowicz na wiedeńskiej międzynarodowej wystawie spirytusowej za 
swoje produkty otrzymywali złote medale i dyplomy42. 

E. Biedrzycki podnosi również, iż bukowińscy ziemianie polscy należeli do 
pierwszych, którzy na potrzeby rolnictwa wprowadzili rozmaite maszyny: 

Ziemianie polscy wymieniani są również wśród pierwszych, którzy do rolnictwa i prze-
mysłu rolnego wprowadzili maszyny i kotły parowe: byli to: Mikołaj i Michał Kapri, spadko-
biercy Petrowicza i inni. Pierwszy młyn turbinowy założył Polak, Roman Freitag, właściciel 
Majątku w Waszkowcach n. Czeremoszem.

O pracy i zasługach Polaków w tej dziedzinie świadczy ich udział w wystawach i premio-
waniu bydła, owoców, jarzyn i kwiatów.

37  Z Głębokiej, „GP” 1907, nr 62, s. 3.
38  Tereszeny, d.18 VII 1912, „GP” 1912, nr 58, s. 2.
39  E. Biedrzycki, op. cit., s. 54.
40  Roman Freitag m. in. w Waszkowcach n/Czeremoszem posiadał młyn turbinowo-wal-

cowy systemu Plansichtera (Olga Freitagowa, Obwieszczenie. Czerniowce, w czerwcu 1912, 
„GP” 1911, nr 52, s. 4, nr 53, s. 4, nr 54, s. 4, nr 56, s. 4, nr 57, s. 4, nr 58, s.4, nr 59, s. 4, nr 
60, s. 4, nr 61, s. 4.

41  E. Biedrzycki, op. cit., s. 54.
42  Odznaczenia, „GP” 1904, nr 69, s. 2.
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W r. 1883 wśród premiowanych za wyborowe okazy bydła rogatego wymienieni są na-
stępujący Polacy: Antoni Piotrowski (Czerniowce), Michał Kapri, Jan Jabłoński (Radowce), 
Antoni Biesiadowski (Seret), Kajetan Józefowicz (Zahorby), Wincenty Chrząstowski (Koc-
mań)43.

Ale niezależnie od wyróżnień na wystawach i konkursach zwłaszcza niektó-
rzy ziemianie wzorcowo uprawiali ziemię, hodowali najlepsze rasy bydła rogatego 
i koni, ptactwa domowego itd. I tutaj znowu tytułem przykładu przywodzi się Piotra 
Romaszkana, który w 1908 r. ogłoszeniami prasowymi zwracał uwagę na swoją wła-
sną wzorcowo prowadzoną oborę zarodową44.

Zajmujący się teorią i praktyką pszczelarską Edward Pawłowski w roku następ-
nym działając w ramach i z ramienia Towarzystwa Pszczelarskiego „Bukowina” 
współorganizował wystawę pszczelarską, a polscy posłowie w Sejmie i autorzy ar-
tykułów „Gazety Polskiej” domagali się ustawy komasacyjnej gruntów drobnych 
rolników, wprowadzenia wiejskich kas chorych za drobną opłatą roczną, melioracji 
gruntów itd.

Bukowińscy ziemianie polscy posiadali znaczący dorobek w zakresie uprawiania 
roślin i hodowli zwierząt. Okazywali to na urządzanych krajowych wystawach po-
wszechnych. Przewodniczącym komisji konkursowej na czerniowieckiej wystawie 
powszechnej we wrześniu i październiku 1886 r. był Antoni Kochanowski, a człon-
kami komisji także inni Polacy. Znaczna liczba polskich wystawców otrzymała na-
grody państwowe i krajowe. E. Biedrzycki wymienia tylko niektórych. 

Z polskich wystawców za postęp i dobre wyniki w produkcji zboża wymienieni zostali: 
m. in. Władysław Sołdraczyński z Kulowiec (ukr. Kulivci) i Józef Łukasiewicz z Kadłubisk 
(ukr. Kadobivci). W grupie hodowlanej za bydło rogate: dyplom honorowy otrzymał Wa-
lerian Kapri, medal srebrny Kajetan Passakas, medal brązowy Jakub Szymonowicz i Alek-
sander Brodowski, zaszczytne wyróżnienie: Aleksander Brodowski, Antonina Zasowska, 
Kirkorowicz, Paweł Stefanowicz, Kajetan Passakas, Hieronim Malczyński. Wystawa koni 
wyścigowych przyniosła dyplomy honorowe: Antoninie Kapri, Gustawowi Marinowi, Abra-
hamowiczowi. […] Drób wystawiali: Gustaw Marin, Paweł Stefanowicz. Za ptaki śpiewają-
ce otrzymał zaszczytne uznanie Antoni Januszewski. W dziale pszczelnictwa: brązowy me-
dal otrzymał Dionizy Duzinkiewicz, zaszczytne uznanie: Józef Kopiński, Kajetan Passakas. 
[…] Liczne nagrody otrzymali Polacy za owoce, warzywa i kwiaty45. 

Ziemianie polscy, należący do Stowarzyszenia Rolniczego „Bukowina”, walnie 
przyczynili się do urządzenia wystawy rolniczej (w czerniowieckiej strzelnicy miej-
skiej). Pierwotnie wystawę planowano w dniach 25-28 września, ale z powodu nie-

43  E. Bidrzycki, op. cit., s. 55.
44  Piotr Romaszkan, Obora zarodowa w Szubrańcu (pocz. Sadogóra)…, „GP” 1908, nr 

91, s. 4; 93, s. 4; nr 94, s. 4; nr 95, s. 4; nr 96, s. 4; nr 97, s. 4; nr 99, s. 4.
45  E. Biedrzycki, op. cit., s. 63-64.
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pogody przełożono ją na czas od niedzielnego południa 2 do środy 4 października 
1904 r. Na jej cele Kazimierz Bohdanowicz ofiarował 200 k, a Kajetan Stefanowicz 
– 500 k. Jak bardzo Polacy liczyli się w środowisku bukowińskiego ziemiaństwa, 
świadczy fakt wyboru Kazimierza Bohdanowicza i Kajetana Stefanowicza do pre-
zydium komitetu wystawowego, a ostatniego na prezesa komitetu wystawy. Oprócz 
nich do komitetu wystawowego wybrano dwu innych ziemian polskich, Mikołaja 
Buchenthal-Dobrowolskiego i Aleksandra Brodowskiego46. W ramach wystawy od-
był się wiec rolników w poniedziałek 3 października. Wystawcami płodów rolnych, 
ogrodowych i sadowniczych byli przede wszystkim ziemianie i oni też zostali wy-
różnieni medalami względnie dyplomami. Spośród polskich ziemian najwięcej na-
gród otrzymał główny organizator wystawy Kazimierz Bohdanowicz z Oszechlibów 
(pierwsza nagroda – srebrny medal państwowy za pszenicę i kukurydzę, dyplom 
uznania za owoce) i Aleksander Brodowski (srebrny medal państwowy za ogrodnic-
two, dyplom uznania za jarzyny, owoce; dyplom honorowy za gęsi rasy krzyżowa-
nej tuluskiej i emdeńskiej). Oprócz tych dwu dyplom uznania za owoce otrzymała 
Romana Passakasowa z Witelówki; dyplom honorowy za chów kur włoskich kuro-
patwich – Helena Bohosiewiczówna z Milijowa; dyplom honorowy za kury Ban-
tam – Stanisław Szydłowski z Michalcza; dyplom uznania za kury rasy Langshan –  
M. Jaworska z Balkowiec; dyplom uznania za nasiona traw - Michał Kuliczkowski, 
właściciel dóbr Gogolina; dyplom uznania za ziemniaki – Filip Jampolski47.

Dr Kajetan Stefanowicz jako prezes Towarzystwa Rolniczego „Bukowina” przy-
czynił się do urządzenia w Czerniowcach (2-4 czerwca 1907 r.) wystawy drobiu, 
psów, gołębi i królików, ukazującej bogaty dorobek bukowińskich gospodarstw i za-
chęcającej do dalszego rozwoju tej dziedziny rolnictwa. Kilku polskich wystawców 
otrzymało nagrody i zostało wyróżnionych. 

Bukowińscy ziemianie polscy mieli znaczący udział w urządzeniu jubileuszowej 
bukowińskiej wystawy rolniczej w Czerniowcach w dniach 12-21 września 1908 r. 
Jako wiceprezes prezydium tejże wystawy pracował dzierżawca dóbr w Zahorbach 
Władysław Niemczewski, a jako członkowie komitetu wystawowego Kazimierz 
Liskowacki z Czunkowa i Kajetan Stefanowicz. Zaś wystawcami też byli między 
innymi Polacy48. Godzi się nadmienić, iż na tej wystawie lwowskie przedsiębior-

46  Wystawa rolnicza w Czerniowcach. „GP” 1904, nr 69, s. 2; Wystawa rolnicza w Czer-
niowcach. „GP” 1904, nr 70, s. 3; Wystawa zawodowa Stowarzyszenia Rolniczego „Buko-
wina”, „GP” 1904, nr 72, s. 2-3; Wystawa rolnicza. „GP” 1904, nr 74, s. 3; Czasowy urząd 
pocztowy. „GP” 1904, nr 75, s. 3.

47  Wystawa rolnicza w Czerniowcach. „GP” 1904, nr 69, s. 2; Wystawa rolnicza w Czer-
niowcach. „GP” 1904, nr 70, s. 3; Wystawa zawodowa Stowarzyszenia Rolniczego „Buko-
wina”. „GP” 1904, nr 72, s. 2-3; Wystawa rolnicza. „GP” 1904, nr 74, s. 3; Czasowy urząd 
pocztowy. „GP” 1904, nr 75, s. 3; Wystawa rolnicza w Czerniowcach… „GP” 1904, nr 79,  
s. 3; Wiec rolników. „GP” 1904, nr 79, s. 3; Wystawa rolnicza w Czerniowcach. // 1904, nr 81, s. 
1-2.

48  Jubileuszowa wystawa rolnicza, „GP” 1908, nr 57, s. 3; Jubileuszowa wystawa rolni-
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stwo prezentowało wąskotorowy wagon do transportowania drzewa na linii Czudyn-
Koszczuja49. A skoro padła nazwa Czudyna, warto napomknąć, iż właściciel ziemski 
Piotr Rey pełnił funkcję naczelnika gminy Idzeszty i zarządcy tamtejszej składnicy 
pocztowej, otwartej 1 września 1904 r., utrzymującej łączność z urzędem poczto-
wym w Czudynie przy pomocy codziennie kursujących pociągów między Czudy-
nem a Karapczowem50. Stefanowicz dał się również poznać jako świetny zarządca 
dóbr własnych i publicznych. Stąd został obrany posłem Sejmu bukowińskiego, wi-
ceprezydentem bukowińskiego Banku Krajowego, prezydentem Rady Kultury Kra-
jowej, w maju 1908 r. członkiem i wiceprezesem rady zawiadowczej akcyjnej fa-
bryki cementu w Putnie51. Znany dobroczyńca czerniowieckich towarzystw i insty-
tucji polskich Kazimierz Liskowacki z Czunkowa oraz Józef Fischer z Toporowiec  
26 marca 1908 r. reprezentowali środowisko ziemiańskie w Wiedniu na obradach 
tzw. ankiety w sprawie nowego rozdziału kontyngentu spirytusowego między go-
rzelnie rolnicze i przemysłowe52. 

Oprócz własnych reprezentantów do władz samorządowych, urzędów politycz-
nych ziemianie wysyłali swoich przedstawicieli na niektóre uroczystości. Tym spo-
sobem przedstawiciele większej własności ormiańsko-polskiej znaleźli się w dele-
gacji hołdowniczej szlachty bukowińskiej we Wiedniu, aby w ich imieniu z okazji 
jubileuszowych obchodów 60-lecia rządów monarchy oddali hołd Franciszkowi Jó-
zefowi I. Delegację tę stanowili: Krzysztof Abrahamowicz z Czereszy, Kazimierz 
Bohdanowicz z Oszechlibów, Mikołaj Gorzycki z Czerepkowiec, Jerzy bar. Kapri 
z Jakobesztów i dr Aleksander Skibniewski z Głębokiej53.

Bukowińscy ziemianie polscy bywali wybierani na rzeczoznawców sądowych54 
i ławników55 oraz do komisji związanych z wykupem ziemi pod budowę kolei itp., 

cza, „GP” 1908, nr 59, s. 3; Jubileuszowa wystawa rolnicza, „GP” 1908, nr 66, s. 2; Otwarcie 
wystawy przemysłowo-rolniczej, „GP” 1908, nr 75, s. 2; Wystawa jubileuszowa, „GP” 1908, 
nr 65, s. 3; Dom. K., Z czerniowieckiej wystawy rolniczej, „GP” 1908, nr 78, s, 1-2.

49  Wystawa rolnicza w Czerniowcach, „GP” 1908, nr 74, s. 3.
50  Otwarcie składnicy pocztowej w Idzesztie, „GP” 1904, nr 70, s. 3.
51  Akcyjna fabryka cementu w Putnie, „GP” 1908, nr 42, s. 3.
52  Rozdział kontyngentu spirytusowego, „GP” 1908, nr 26, s. 3. 
53  Hołd szlachty, „GP” 1908, nr 89, s. 3; Hołd szlachty, „ GP” 1908, nr 96, s. 2; Wiado-

mości osobiste, „GP” 1908, nr 92, s. 3. Według powyższych notatek kronikarskich „Gazety 
Polskiej” na posiedzeniu komitetu wykonawczego większej własności ormiańsko-polskiej 
w niedzielę 8 XI 1908 r. wybrano delegatów, którzy 27 XI 1908 r. jako reprezentanci Buko-
winy składali hołd cesarzowi z okazji jubileuszu 60-lecia jego panowania.

54  W związku z toczącym się procesem o zabójstwo przed czerniowieckim trybunałem 
przysięgłych w sobotę 9 VI 1907 r. sąd powołał dr. Stanisława Kwiatkowskiego jako dodat-
kowego rzeczoznawcę. W odróżnieniu od prosektora dr. Lukscha dr S. Kwiatkowski wyklu-
czył samobójstwo (Morderstwo, „GP” 1907, nr 48, s. 3).

55  Np. na piątą kadencję sądów przysięgłych rozpoczynającą się 3 XII 1883 r. m. in. jako 
ławnicy wylosowani zostali: Jan Brodowski (właściciel dóbr w Piotrowcach), Antoni Dawi-
dowicz, dzierżawca dóbr w Babinie, Grzegorz Doliński, właściciel dóbr w Broszkowcach, 
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a z racji pełnionych funkcji i urzędów organizowali zawody sportowe, np. wyścigi 
konne, turnieje tenisowe56 itp. 

Umieli godnie ze sobą współżyć, utrzymując kontakty rodzinne, towarzyskie 
w różnych płaszczyznach, a ponadto zdołali się zorganizować i nawiązać współ-
pracę z polskimi organizacjami w Galicji. Kiedy galicyjscy rodacy przygotowywali 
obchody trzechsetlecia Żółkwi w niedzielę 24 maja 1903 r. oraz powtórny pogrzeb 
szczątków hetmana Stanisława Żółkiewskiego, datki na trumnę hetmana zbierał po-
seł sejmowy Adolf Wiesiołowski (Lwów, ul. Czarnieckiego 28). Przed 30 kwietnia 
1903 r. ofiary na trumnę złożyli m. in. następujący Bukowińczycy: Krzysztof Abra-
hamowicz – 5 k, Bohdanowicz – 5 k, prof. dr Alfred Halban – 2 k, Feliks Passakas 
– 5 k, Michał Trzciński – 1 k, Wiesiołowski – 20 k, Witkowski – 1 k. Z odsłonię-
cia pomników hetmana S. Żółkiewskiego oraz Jana III Sobieskiego, uczestniczący 
w uroczystościach korespondent podpisany literą M. zdał szczegółowo sprawę. Owo 
sprawozdanie opublikowano na łamach „Gazety Polskiej”57.

Polscy ziemianie z Bukowiny przystąpili m. in. do Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego, w którym stanowili odrębny okręg reprezentowany przez swoich przed-
stawicieli we władzach naczelnych. Należeli do Towarzystwa Wzajemnego Kredytu 
w Krakowie i jego filii lwowskiej, w którym Krzysztof Abrahamowicz był jednym 
z członków komisji kontrolującej58. Tytułem przykładu można przywołać tutaj na-
zwiska takich bardzo czynnych i wybitnych rodaków, jak Krzysztof Abrahamowicz, 
S. Kwiatkowski, Kajetan Stefanowicz. Weszli także do krakowskiego Towarzystwa 
Wzajemnych Ubezpieczeń, do którego rady nadzorczej 29 października 1883 r. na 
trzecią z kolei sześcioletnią kadencję został wybrany Grzegorz Bogdanowicz59. 

Współpraca z rodakami w Galicji rozwijała się także na innych płaszczyznach. 
Na posiedzeniu Koła Polskiego w dniu 1 marca 1891 uchwalono obchodzić 100-
lecie uchwalenia Konstytucji 3 Maja wspólnie z Galicją, w związku z czym jako 
swoich przedstawicieli na obrady w tej sprawie we Lwowie dnia 14 marca 1891 r. 

Maurycy Kasparek, dzierżawca dóbr Słoboda-Berlińce), Józef Rudkowski (notariusz z Wy-
żnicy) (Jako sędziowie przysięgli…, „GP” 1883, nr 19, s. 2). W sierpniu 1908 r. na trzecią 
kadencję w czerniowieckim sądzie karnym krajowym zostali wylosowani na ławników m. 
in.: Bogdan Bogdanowicz (zarządca dóbr w Dębowcach), Stanisław Bohosiewicz (właściciel 
dóbr ziemskich Milijów), Teodor Bohosiewicz (emerytowany lekarz sztabowy i właściciel 
dóbr ziemskich Milijów), Antoni Manugiewicz (współwłaściciel dóbr Waszkowce n/Czere-
moszem), (Z izby sądowej, „GP” 1908, nr 67, s. 3). 

56  Jeden z takich kilkudniowych turniejów tenisowych rozpoczął się w Czerniowcach 
obok strzelnicy miejskiej 13 IX 1908 r. W skład komitetu turniejowego m. in. wchodzili: 
Henryk Mikuli i Stefan Mikuli, Józef Romaszkan, Kajetan Stefanowicz (Turniej tenisowy, 
„GP” 1908, nr 57, s. 3).

57  M., Żółkiew, d. 24 maja 1903, „GP” 1903, nr 43, s. 2.
58  Zamknięcie rachunków Towarzystwa Wzajemnego Kredytu w Krakowie i Fili we Lwo-

wie z dniem 31 XII 1903 r., „GP” 1904, nr 41, s. 6.
59  Wybór członka rady nadzorczej krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpie-

czeń… „GP” 1883, nr 12, s. 3.
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wybrano Kazimierza Bohdanowicza z Oszechlibów oraz redaktora czerniowieckiej 
„Gazety Polskiej” Klemensa Kołakowsakiego60. Kiedy planowano wystawę lwow-
ską w 1894 r. Bukowińczycy powołali Komitet Lokalny Bukowiński, który swoją 
działalnością organizacyjną objął Polaków i Rumunów zamierzających wziąć udział 
w wystawie. Do tego Komitetu wybrano m. in.: właściciela dóbr w Czereszy i posła 
sejmowego Krzysztofa Abrahamowicza (prezes), a także właściciela dóbr Roma-
neszty Kazimierza Bohdanowicza (sekretarz)61.

Niektórzy bukowińscy ziemianie polscy zajmowali się hodowlą rasowych koni 
i w związku z tym ze swoimi wierzchowcami startowali w zawodach hipicznych nie 
tylko czerniowieckich ale także galicyjskich. Przykładem tego jest udział koni Mi-
kołaja Gorzyckiego sobotnio-niedzielnych (4-5 lipca 1903 r) lwowskich wyścigach 
konnych, na których wygrały kilka nagród62. 

Życie ziemian polskich nie sprowadzało się li tylko do zabiegania o chleb co-
dzienny, osobiste i stanowe interesy, o piastowanie zaszczytnych i dochodowych 
godności urzędowych. Wielu z nich, w poczuciu solidarności z rodakami innych 
stanów i ubogimi, włączało się osobiście do działalności społecznej, oświatowej, 
niepodległościowej, politycznej, dobroczynnej, a w najgorszym razie wspierali mo-
ralnie i materialnie prace innych w tym względzie. Chyba nie było takich organizacji 
czy instytucji kościelnych i polskich, które nie otrzymywały systematycznego i wy-
datnego wsparcia ze strony obywatelstwa ziemiańskiego. Bukowińscy ziemianie 
polscy mieli wymierny wkład we wzniesienie czerniowieckiego najokazalszego na 
Bukowinie Domu Polskiego oraz kilku niewielkich Domów Polskich w miastecz-
kach i wsiach bukowińskich. Oni też ufundowali kilka kaplic63 i kościołów kato-
lickich, a niektórzy z nich, jak Józef Rudkowski, dostarczyli cennego budulca oraz 
pieniędzy na wzniesienie cerkwi prawosławnych. A czerniowiecki radny miejski 
dr S. Kwiatkowski tak gorliwie popierał starania czerniowieckich grekokatolików 
o nabycie gruntu miejskiego i wzniesienie własnej świątyni, że członkowie komitetu 
budowy grekokatolickiej cerkwi przybyli do niego, aby mu osobiście podziękować64. 

Niektórzy bukowińscy ziemianie, jak Kazimierz Liskowacki, Karol Nałęcz Ko-

60  „GP” 1891, nr 19, s. 2-3.
61  Komitet Lokalny Bukowiński dla Obesłania Wystawy Lwowskiej r. 1894…, „Kurier 

Lwowski” 1893, nr 63, s. 4. 
62  Wyścigi konne […] we Lwowie…, „GP” 1903, nr 55, s. 3. 
63  Dr Aleksander Skibniewski przyczynił się do wzniesienia rzymskokatolickiej kaplicy 

w Głębokiej i zainstalowania tam ks. Józefa Janiszewskiego. W parku hr. Stanisława Jabło-
nowskiego w Nowej Werenczance 11 IX 1904 r. odbył się festyn, z którego dochód (kilka-
set koron) przeznaczono na budowę miejscowej rzymskokatolickiej kaplicy (M., Zastawna,  
24 IX, „GP” 1904, nr 78, s. 2). 

64  Wg kronikarskiej notatki prasowej (Uznanie, „GP” 1908, nr 11, s. 3) deputacja miej-
scowego komitetu budowy cerkwi grekokatolickiej dziękowała, że „z podziwienia godną 
energią bronił sprawy tego komitetu w Radzie z okazji dyskusji nad sprawą bezpłatnego 
odstąpienia gruntu pod budowę nowej gr.-kat. cerkwi w naszym mi/eście”.
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rzeniowski i panna Janina Rutkowska z godną najwyższego uznania systematycz-
nością materialnie i finansowo wspierali czerniowieckie Towarzystwo Bratniej Po-
mocy i Czytelni Polskiej65, budowę Domu Polskiego w Czerniowcach66, Dom Polski 
w Sadogórze67 Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”68, Towarzystwo Akademików 

65  Janina Rudkowska z Wyżnicy, przed połową listopada 1883 r. na rzecz tej instytucji 
ofiarowała kilkadziesiąt numizmatów (Z Czytelni Polskiej, „GP” 1883, nr 16, s. 2-3), podob-
nie w roku 1884 ofiarowała cenne numizmaty (E. Biedrzycki, op. cit., s. 139), w marcu 1885 r. 
ofiarowała 221 dzieł do biblioteki TBPiCP (Z Czytelni Polskiej, „GP” 1885, nr 25, s. 2). Za-
sługi panny Janiny Rudkowskiej dla TBPiCP w Czerniowcach były tak znaczne, iż uchwałą 
dyrekcji została wpisana do Księgi dobrodziejów Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni 
Polskiej w Czerniowcach jako jedna z trzech pierwszych osób, obok Floriana Ziemiałkow-
skiego, abpa lwowskiego Seweryna Morawskiego. Oprócz wymienionych także inni wspie-
rali tę najstarszą organizację Polaków czerniowieckich, np. Krzysztof Wartanowicz, właści-
ciel dóbr Słoboda Komarowce podarował wagon drzewa na potrzeby sekcji dobroczynności 
TBPiCP („Kurier Lwowski” 1893, nr 63, s. 4), Bohdanowiczowa z Oszechlibów w marcu 
1885 r. ofiarowała fanty na urządzaną przez Towarzystwo loterię fantową (Z Czytelni Pol-
skiej, „GP” 1885, nr 25, s. 2). 

66   W styczniu 1902 r. na budowę czerniowieckiego Domu Polskiego wpłacili: Krzysztof 
Abrahamowicz – 20 k, Kazimierzowa Bohdanowiczowa – 150,24 k (składka), Leon Brat-
kowski z Wasyłowa – 10 k (A. Strzelbicki, VII wykaz składek na Dom Polski w Czerniow-
cach za styczeń 1902, „GP” 1902, nr 14, s. 1). W lutym 1902 r. wpłynęły dalsze wpłaty na ten 
sam cel od Grzegorza Bohdanowicza – 544,19 k, Kazimierzowej Bohdanowiczowej – 150  
k i od Rudkowskich z Czartoryi – 500 k (Z naszego życia, „GP” 1902, nr 11, s. 2), ze skar-
bonki Heleny Strzelbickiej, właścicielki dóbr Strzyżów i Zawadka – 16,31 k (A. Strzelbicki, 
Wykaz składek na Dom Polski” w Czerniowcach, „GP” 1902, nr 12, s. 1-2). Przed połową 
lutego 1903 r. na budowę Domu Polskiego w Czerniowcach pewne kwoty wnieśli m. in. 
ziemianie: Grzegorz Bohdanowicz 344,19 (składka), Stefania Bohdanowicz z Oszechlibów 
– 66 k, Stanisław Kwiatkowski – 4 k, a z listy Dworskiego – 40 k (A. Strzelbicki, VIII Wykaz 
składek na Dom Polski, „GP” 1903, nr 14, s. 3). W połowie tego roku Stanisław Bohdano-
wicz, właściciel dóbr w Petryłowie, zamiast wieńca na trumnę Marii Donigiewiczowej ofia-
rował 10 k na fundusz Domu Polskiego w Czerniowcach (Z Czytelni Polskiej, „GP” 1903, 
nr 54, s. 3). Przed 18 I 1904 r. na budowę domu polskiego Stanisław Bohdanowicz ofiarował 
20 k, Stanislaw Kwiatkowski – 18 k, Piotr Romaszkan – 55,40 k (A. Strzelbicki, XII Wykaz 
składek na Dom Polski. Czerniowce, 18 I 1904, „GP” 1904, nr 6, s. 1). W czerwcu 1905 r. 
S. Kwiatkowski ofiarował 200 k (dr Tadeusz Mischke, Na Dom Polski, „GP” 1905 nr 53, s. 2), 
a właściciel Czartoryi Józef Rudkowski do rąk prezesa T. Mischkego ofiarował – 500 k na urzą-
dzenie sceny i dekoracje w tymże obiekcie (Hojny dar, „GP” 1906, nr 2 s. 3). 

67  Stanisław Oroszeny Bohdanowicz na Dom Polski w Sadogórze ofiarował 10 k (A. Chrzano-
wicz, Wykaz datków na Dom Polski w Sadogórze. Sadogóra, d. 6 IV 1908, „GP” 1908, nr 31, s. 3.

68  Cegiełki na kupno gruntu pod boisko dla Towarzystwa nabyli ziemianie: Bohosie-
wicz – 1 k, K. Bohosiewicz – 1 k, R. Kajetanowicz – 4 k, K. Bohdanowicz – 5 k, K. Stefanowicz –  
20 k (Altheim (rachmistrz), Böhm (skarbnik), Mokrański (prezes): I Wykaz składek na boisko „Sokoła” 
w Czerniowcach. „GP” 1908, nr 78, s. 3.
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Polskich „Ognisko”69, Towarzystwo Szkoły Ludowej (TSL)70, Stowarzyszenie Rę-

69  Jedną z najhojniejszych ofiarodawczyń na rzecz tego Towarzystwa była panna Jani-
na Rudkowska z Wyżnicy. Odradzające się towarzystwo wiosną 1885 r. zasiliła 82 dziełami 
w 106 tomach (Tow. Akademików Polskich „Ognisko” w Czerniowcach, „GP” 1885, nr 43, 
s. 2). Towarzystwo Akademików Polskich słynęło z urządzania corocznych najwspanialszych 
w stolicy balów polskich. Do komitetów tych balów zapraszało najznakomitsze osobistości, 
pośród których pojawiali się także ziemianie. Np. na czele komitetu balowego w 1905 r. stanęli 
posłowie sejmowi Krzysztof Abrahamowicz, prof. dr Alfred Halban oraz prezes bukowińskie-
go Koła Polskiego Feliks Passakas (Bal polski, „ GP” 1904, nr 100, s. 3). W 1909 r. spośród 
ziemian do komitetu balowego należeli: prezes Koła Polskiego i klubu sejmowego Krzysztof 
Abrahamowicz, Stanisław Kwiatkowski, Aleksander Skibniewski i Kajetan Stefanowicz (Bal 
polski, „GP” 1908, nr 103, s. 3; Bal polski, „GP” 1909, nr 12, s. 3; Bal „Ogniska”, „GP” 
1909, nr 15, s. 3; «St.-es»., Kronika balowa, „GP” 1909, nr 10, s. 3). Przy okazji urządzonego 
przez „Ognisko” balu polskiego na cele dobroczynne złożyli ofiary: Krzysztof Abrahamowicz 
– 10 k, Krzysztofowa Abrahamowiczowa – 30 k, Kazimierz Bohdanowicz – 14 k, Bogdan 
Bohosiewicz – 10 k, Michał Bohosiewicz – 10 k, dr Teodor Bohosiewicz – 14 k, Stanisław 
Bohdanowicz – 10 k, Julian Czerkawski – 10 k, Mikołaj Gorzycki – 100 k, dr Stanisław Kwiat-
kowski – 4 k, Feliks Passakas – 40 k, Michał Romaszkan – 14 k, Józef Rudkowski – 20 k, 
Kajetan Stefanowicz -100 k, Wera Stefanowiczowa – 20 k, Helena Szymonowiczowa – 30 k, 
Kajetan Zadurowicz – 20 k, Wojciech Zadurowicz – 20 k (F. Rużyłowicz, A. Bohosiewicz, 
Wykaz datków ofiarowanych na cele dobroczynne balu „Ogniska”, „ GP” 1907, nr 18, s. 3). 
W 1910 r. przy okazji podobnego balu ofiary złożyli ziemianie: Krzysztof Abrahamowicz – 10 
k, Kazimierz Bohdanowicz – 20, Bogdan Bohosiewicz – 10 k, Henryk Bohosiewicz – 10 k, 
Leopold Bohosiewicz – 10 k, Stanisław Bohosiewicz – 10 k, Jakub Borkowski – 10 k, Leon 
Bratkowski z Wasylowa – 10 k, Brodowski – 10 k, Tytus Czerkawski – 10 k + 10 k naddatku, 
Gorzycki – 50 k naddatku, Antoni bar. Kochanowski – 20 k, dr Stanisław Kwiatkowski – 20 
k, Kajetan Passakas – 10 k, Józef Romaszkan – 10 k, Michał Romaszkan z Waszkowiec – 10 
k, Piotr Romaszkan – 12 k naddatku, Bernard Rosenstock z Czerniawki – 10 k, dr Aleksander 
Skibniewski z Głębokiej – 50 k, Jan Stefanowicz – 10 k, dr Kajetan Stefanowicz – 20 k, M. 
Warteresiewicz – 10 k, Węgrzynowicz z Glinicy –10 k, Kajetan Zadurowicz z Bivoli – 15 k 
(T. Gębarowicz – sekretarz, Józef Dutkowski – prezes, Wykaz datków ofiarowanych na cele 
balu polskiego „Ogniska”, „GP” 1910, nr 16, s. 3). Z okazji jubileuszu czerniowieckiego 
Towarzystwa Akademików Polskich „Ognisko” datki na tę okoliczność złożyli m in. ziemia-
nie: po 50 k Stanisław Bohdanowicz i Stanisław Kwiatkowski; po 20 k Krzysztof Abrahamo-
wicz, Antoni bar. Kochanowski, Feliks Passakas, Kazimierz Piątkiewicz, Józef Romaszkan, 
Michał Romaszkan, Kajetan Zadurowicz z Bivoli; po 10 k B. Bohosiewicz, Piotr Romaszkan  
i A. Zadurowicz; po 5 k Tytus Czerkawski, Zygmunt Dworski, Feliks Godlewski, Jan Stefano-
wicz, Węgrzynowicz z Glinicy, nadto naddatki złożyli dr Kajetan Stefanowicz – 44,50 k i dr 
Stanisław Kwiatkowski – 30 k (F. Rużyłowicz – sekretarz, A. Negrusz – prezes, Wykaz wkładek 
do komitetu jubileuszowego „Ogniska”. ”GP” 1908, nr 10, s. 3). Na bal polski urządzony przez 
„Ognisko” w 1912 r. wpłynęły datki komitetu balowego, m. in. od: Krzysztofa Abrahamowi-
cza – 30 k, Stanisława Bohdanowicza – 10 k, dr. Teodora Bohosiewicza – 30 k, Aleksandra 
Brodowskiego – 20 k, Tytusa Czerkawskiego – 10 k, Mikołaja Gorzyckiego – 90 k, Grzegorza 
Jakubowicza – 10 k, Antoniego bar. Kochanowskiego – 10 k, Kazimierza Liskowackiego –  
10 k, Tadeusza Liskowackiego – 10 k, Antoniego Łukasiewicza – 10 k, Władysława Niem-
czewskiego – 10 k, Feliksa Passakasa – 6 k, Józefa Romaszkana – 40 k, Michała Romaszkana 
– 40 k, Piotra Romaszkana – 20 k, Kajetana Stefanowicza – 90 k, Stefana Warteresiewicza –  
10 k, Kajetana Zadurowicza – 10 k, Mateusza Mauthnera de Zgorzyńskiego – 10 k (Komitet, 
Bal „Ogniska”, „GP” 1912, nr 18, s. 3). 

70  Kiedy 15 V 1892 r zawiązano w Czerniowcach bukowińskie Koło Pań Polskich TSL, 
w gronie pierwszych członków tej organizacji i jej zarządu weszły: Grzegorzowa Bohganowi-
czowa z Oszechlibów (przewodnicząca), Rozalia i Wanda Bohdanowiczowe, Czesława, Filipina 
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kodzielników Polskich „Gwiazda”71, Zakłady Naukowo-Wychowawcze Zgroma-

i Stanisława Rudkowskie (Do Koła Pań na Bukowinie… [wykaz członków], „GP” 1892, nr 42, s. 2; 
Koło Pań na Bukowinie, „GP” 1892, nr 38, s. 2; Polki na Bukowinie, „GP” 1892, nr 39, s. 1; Koło 
Pań na Bukowinie, „GP” 1892, nr 40, s. 1-2; Do Koła Pań na Bukowinie…, „GP” 1892, nr 47,  
s. 2-3). W Milijowie ogromnie ważną rolę w podtrzymywaniu polskości tamtejszych Pola-
ków odegrała rodzina miejscowych ziemian. Rodzeństwo Helena, Stanisław i Teodor Bo-
hosiewiczowie oddali wielką przysługę milijowskim i okolicznym rodakom angażując się 
w pracę oświatową. Stanisław Bohosiewicz przyjął obowiązki prezesa Czytelni Polskiej TSL 
w Milijowie, którą świetnie prowadził, wspierał finansowo, a ponadto ofiarował grunt pod 
budowę Domu Polskiego. Helena Bohosiewiczówna zajmowała się urządzaniem i prowadze-
niem tzw. korpusów wakacyjnych (półkolonii) dla polskich dzieci, dobrze ocenianych przez 
wiceprezesa czerniowieckiego Koła TSL Bazylego Mokrańskiego (Lustracja korpusów wa-
kacyjnych, „GP” 1908, nr 69, s. 3). Natomiast dr Teodor Bohosiewicz jako polski działacz 
narodowy m. in. w niedzielę 23 II 1913 r. w miejscowej Czytelni Polskiej TSL urządził 
obchody 50-lecia powstania styczniowego dla rodaków miejscowych i z Ispasa, otwierając 
je słowem wstępnym, po którym nastąpił okolicznościowy odczyt profesora gimnazjalnego 
z Kut Jana Poznańskiego, występ dziecięcego chóru pod batutą nauczyciela z Ispasa Anto-
niego Schweigera, deklamacje Wandzi Chaszczewskiej, Róży Bełezinówny przy fortepiano-
wym akompaniamencie Anny Kosińskiej, koncert fortepianowy (D., Milijów, w lutym 1913, 
„GP” 1913, nr 18, s. 1-2); w swoim domu w Milijowie urządził uroczysty obchód rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja dla rodaków z Baniłowa n/Czeremoszem, Ispasa i Milijo-
wa (Milijów, 8 VI 1914, „GP” 1914, nr 33, s. 2). Podobnie inni ziemianie na miarę swych 
możliwości wspierali TSL. Np. dr Aleksander Skibniewski pełnił funkcję prezesa Czytelni 
Polskiej oraz kasy oszczędnościowo-pożyczkowej w Głębokiej, wygłaszał prelekcje na ob-
chodach narodowych, a ponadto wspierał finansowo TSL, np. w październiku 1908 r. na 
rzecz czerniowieckiego Koła TSL ofiarował 15,40 k (Ofiara, „GP” 1908, nr 83, s. 3). Jesie-
nią 1904 r. ofiarował 100 k na rzecz ubogich uczniów miejscowej szkoły oraz 60 k celem 
utworzenia w roku szkolnym 1904/5 kursu języka polskiego w tamtejszej szkole niemieckiej  
(J. P. Serfas, Podziękowanie, „GP” 1904, nr 95, s. 3). Inny ziemianin Roman Freitag, dziedzic 
Waszkowiec, Wołoki i Zamościa 16 I 1910 r. ofiarował grunt pod budowę Domu Polskiego, 
wspierał moralnie i materialnie waszkowieckie Towarzystwo Czytelni Polskiej, co zostało 
docenione przez czytelniany zarząd, który przyznał hojnemu ofiarodawcy tytuł członka ho-
norowego (Z Waszkowiec…, „GP” 1908, nr 6, s. 2). We wrześniu 1907 r. Jan Stefanowicz 
podarował kompletną „Trylogię” Henryka Sienkiewicza bibliotece czerniowieckiego Koła 
TSL (Ofiary, „GP” 1907, nr 78, s. 2). 

71  Z powodu nominacji na honorowego członka tegoż Stowarzyszenia właściciel Łuki 
na Bukowinie Karol Nałęcz Korzeniowski ofiarował 200 k na rzecz „Gwiazdy” w maju 1907 r. 
( Hojny dar, „GP” 1907, nr 43, s. 4). Cztery lata wcześniej przedstawiciele ziemiaństwa przyjęli 
rolę rodziców chrzestnych nowego sztandaru tej organizacji. Bardzo okazała całodzienna 
uroczystość odbyła się w niedzielę 31 V 1903 r. W gronie chrzestnych byli: Antoniowie 
bar. Kochanowscy, Krzysztofowie Abrahamowiczowie, Rozalia Bohdanowiczowa, Kazimie-
rzowie Bohdanowiczowie, Zofia Merzowiczowa, Feliksowie Passakasowie. A nie mogący 
wziąć osobiście udziału w poświęceniu Krzysztof Abrahamowicz z Czereszy, Feliksowa 
Passakasowa z Witelówki, Kazimierzowie Bohdanowiczowie z Oszechlibów i Adolf Wie-
siołowski z Rzeszowa telegraficznie przesłali życzenia zasłużonemu dla polskości stowa-
rzyszeniu (Z „Gwiazdy”, „GP” 1903, nr 40, s. 2; Z „Gwiazdy”, „GP” 1903, nr 43, s. 3; Po-
święcenie sztandaru Stowarzyszenia Rękodzielników Polskich „Gwiazda” w Czerniowcach, 
„GP” 1903, nr 45, s. 1-2; nr 46, s. 1-2).
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dzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Sierociniec Sióstr Franciszkanek72, 
Bursę Katolicką im. Issakowicza73, Bursę Polską im. Adama Mickiewicza74, Bursę 

72  Na Matkę Boską Gromniczną 1907 r. odbył się bal na korzyść Towarzystwa Dobro-
czynności i Ochronki Katolickiej SS. Felicjanek. Rolę gospodyń tego balu pełniły m.in. zie-
mianki: Stefania Bohdanowiczowa, Romana Passakasowa, Emilia Romanowiczowa, Olga 
Romaszkanowa, Wera Stefanowiczowa, a na jego cele ofiarowali: Eugenia Abrahamowi-
czowa – 50 k, Zofia Merzowiczowa – 50 k, Romana Passakasowa – 30 k, dr Kajetan Stefa-
nowicz – 100 k, Helena bar. Szymonowiczowa – 100 k (Kalendarzyk karnawałowy, „GP” 
1907, nr 9, s. 3; Na cele balu…, „GP” 1907, nr 10, s. 3; Z karnawału, „GP” 1907, nr 4, s. 3; 
Z karnawału, „GP” 1907, nr 5, s. 3; Z karnawału, „GP 1907, nr 11, s. 3). W lutym 1908 r. 
Roman Freitag ofiarował 50 k na potrzeby Ochronki SS. Felicjanek (Zofia z Romaszkanów 
Merzowiczowa: Podziękowanie. „GP” 1908, nr 14, s. 3). W 1909 r. Kazimierz Liskowacki 
z Czunkowa darował 100,88 k (Ofiara, „GP” 1909, nr 70, s. 3), a w marcu 1911 r. 31,60 k na 
fundusz sierocińca SS. Felicjanek (Podziękowanie, „GP” 1911, nr 3, s. 3). 

73  Ziemianie zwłaszcza ormiańskiego pochodzenia wydatnie wspierali Kościół własny 
i jego instytucje, należeli do wydziału Bursy Katolickiej im. Issakowicza w Czerniowcach, 
organizowali imprezy dochodowe na jej rzecz a niektórzy składali pokaźne ofiary na ich 
potrzeby. I tak komitet na czele z Adolfem i Andrzejem Bohosiewiczami oraz z Bronisła-
wem Łukasiewiczem na początku lutego1909 r. urządzili piknik na jej potrzeby (Piknik, 
„GP” 1909, nr 5, s. 3), a Mikołaj Romaszkan ofiarował jej 10 k ((Ofiary, „GP” 1909, nr 13, 
s. 3). Celem wspierania tej instytucji Bernard Rosenstock z Czerniawki zainicjował skła-
danie datków, czym m. in. zajął się Piotr Romaszkan, właściciel dóbr Wierzbowce. Ofiary 
zaczęły napływać, a „Gazeta Polska” skrupulatnie podawała je do publicznej wiadomości. 
Datki napływały z Besarabii, Galicji i Bukowiny. Z tej ostatniej wśród ofiarodawców zna-
leźli się m. in polscy ziemianie: Jan Jakubowicz z Kuczurowa Małego, Jakub Simonowicz,  
dr Kajetan Stefanowicz, Helena Szymonowicz, Wojciech Zadurowicz – po 200 k; Feliksowie 
Passakasowie z Witelówki – 170 k; Krzysztof Abrahamowicz, Mikołaj Gorzycki, Francisz-
ka Ohanowiczowa – po 100 k; Kajetan Romanowicz – 60 k; Kajetan Józefowicz – 50 k; 
Antoni Kochanowski młodszy, Zofia Merzowiczowa, Kajetan Passakas, Antonina Petrowi-
czowa, Franciszka Stefanowiczowa – 40 k. Podczas walnego zgromadzenia 18 XII 1911 r. 
najbardziej zasłużonych dla instytucji, abpa Józefa Teodorowicza, Piotra Romaszkana i Jana 
Stefanowicza mianowano pierwszymi członkami honorowymi Towarzystwa Bursy Katolic-
kiej im. Issakowicza. W 1914 r. członkami honorowymi mianowano wieloletniego prezesa 
Towarzystwa Bursy posła Krzysztofa Abrahamowicza z Czereszy. Opiekę lekarską nad wy-
chowankami bursy przez wiele lat bezinteresownie sprawował dr Stanisław Kwiatkowski. 
Przez cały okres restauracji bursy, latem 1913 r., Kazimierzowie Bohdanowiczowie i Wła-
dysławowie Romaszkanowie gościnnie przyjmowali u siebie sieroty i najuboższych wycho-
wanków tego zakładu (Bursa im. Issakowicza, „GP” 1914, nr 3, s. 1-2). W listopadzie 1913 r. 
dr Teodor Bohosiewicz z Milijowa ofiarował 40 worków ziemniaków na rzecz tej bursy (Ks. 
Kwapiński, rektor Bursy, Podziękowanie, „GP” 1913, nr 91, s. 3). 

74  W przeciągu trzech tygodni od zaistnienia Towarzystwa Bursy Polskiej im. A. Mic-
kiewicza w Czerniowcach pokaźne kwoty na cele tej instytucji złożyli ziemianie: prezydent 
Czerniowiec Antoni bar. Kochanowski – 200 k, Józef Nałęcz Korzeniowski – 200 k, Rudkow-
scy z Czartoryi – 100 k (Bursa Polska im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach, „GP” 1904, 
nr 37, s. 2). Do tego dochodziły także mniejsze kwoty, np. panna Emilia Bohosiewiczówna 
z Baniłowa (Baratówka) n/Czeremoszem ofiarowała 2 k (Ofiary, „GP” 1904, nr 11, s. 3). 
Bursa Polska im. A. Mickiewicza (1904-1914) utrzymywała się dzięki ofiarności rodaków,  
m. in. takich ziemian polskich jak: Krzysztof Abrahamowicz, Kazimierz Bohdanowicz, Mi-
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Rękodzielniczą im. Jana Kilińskiego75, prywatne Gimnazjum Polskie, a oprócz tego 
przykładało się do powodzenia okolicznościowych akcji dobroczynnych, jak urzą-
dzanie Świętego Mikołaja, bożonarodzeniowej choinki połączonej z obdarowywa-
niem ciepłą odzieżą najuboższych czerniowieckich polskich uczniów.

Ziemianie polscy wspierali polskie instytucje i stowarzyszenia przykładając się 
finansowo do organizowanych imprez. Np. do urządzonego przez Towarzystwo 
Akademików Polskich „Ognisko” balu polskiego 4 lutego 1904 r. przyłożyli się 
znacznymi kwotami, które łącznie z innymi w sumie dały 848,28 k, z czego or-

kołaj Gorzycki, Antoni bar. Kochanowski, Karol Korzeniowski i dr Kajetan Stefanowicz. 
Niezależnie od tego Krzysztof Abrahamowicz z Czereszy, który w listopadzie 1905 r. ofia-
rował wóz ziemniaków dla tej instytucji (Ofiara, „GP” 1905, nr 93, s. 3); Kazimierz Bohda-
nowicz – 25 k (Ofiary, „GP 1908, nr 94, s. 3; Datki na cele charytatywne, ibidem), Teodora 
Bohosiewicz, Aleksander Brodowski, Otylia Chałupa, Antoniowie Kochanowscy senior 
i junior po 20 k (Podziękowanie, „GP” 1906, nr 8, s. 3), Antoni br. Kochanowski – 100 k 
(Ofiary, „GP” 1908, nr 93, s. 3), Karol Nałęcz Korzeniowski – 200 k, Kazimierz Liskowacki 
z Czunkowa – 45,50 k (Ofiary, „GP” 1908, nr 90, s. 3). W roku następnym ponownie ofiary 
składali: Karol Nałęcz Korzeniowski (Podziękowanie, „GP” 1909, nr 1, s. 3; Bursa Polska 
, „GP” 1909, nr 70, s. 3), Aleksander Skibniewski i Jan Stefanowicz. W styczniu 1908 r. 
Otylia Chalupowa ofiarowała Bursie Polskiej im. A. Mickiewicza buraki, a pod koniec lipca 
owoce, konfitury, części garderoby. W lipcu tego roku Józef Teodorowicz ofiarował 14,50 
k, a w październiku 1908 r. Krzysztof Abrahamowicz, Otylia Chalupowa, S. Kwiatkowski 
i Mierzwiński na rzecz tej instytucji złożyli ofiary w naturze (wg Podziękowanie. Czerniow-
ce, dnia 9 X 1908, „GP” 1908, nr 82, s. 3). W grudniu 1908 r. tej placówce ofiarowali w na-
turze: Teodor Bohosiewicz z Milijowa – kosz jabłek, Chalupowa – 2 kosze jabłek, worek 
suszonych owoców i 3 kg marmolady (wg Datki na cele humanitarne, „GP” 1908, nr 94, 
s. 3; Ofiary, „GP” 1908, nr 94, s. 3); natomiast Stanisław Oroszeny Bohdanowicz dał 20 k 
(Zamiast wieńca na trumnę Ignacego Simonowicza…, „GP” 1909, nr 1, s. 3). 

75  Tutaj należy dodać, że tę Bursę im. Kilińskiego wspierało wielu ziemian, m. in. 
w grudniu 1907 r. Kazimierz Bohdanowicz – 25 k (Bursa rękodzielnicza, „GP” 1907, nr 98, 
s. 3) i Rozalia Bohdanowiczowa – 5 k (oboje z Oszechlibów, Na fundusz Bursy Rękodzielni-
czej w Czerniowcach…, „GP” 1907, nr 101, s. 2), dr Aleksander Skibniewski z Głębokiej – 
40 k, dr Kajetan Stefanowicz – 25 k (Na fundusz polskiej bursy rękodzielniczej… „GP” 1907, 
nr 102, s. 3), Emilia Stefanowicz (Na rzecz Towarzystwa Opieki nad Terminatorami i Bursy 
Rękodzielniczej w Czerniowcach…, „GP” 1907, nr 105, s. 3). W roku następnym Roman 
Freitag z Waszkowiec – 20 k, który za pośrednictwem Mikołaja Romaszkana w październi-
ku 1908 r. przekazał 20 k, Kazimierz Liskowacki z Czunkowa - 10 k, Rozalia Romaszkano-
wa – 10 k (Ofiary, „GP” 1908, nr 82, s. 3), Grzegorzowa Bohdanowiczowa z Oszechlibów 
- 10 k, Emilia Stefanowiczowa – 20 k, w listopadzie 1908 r. wpłynęły dla niej dary, m. in. 
od Krzysztofa Abrahamowicza – szynka jelenia, od Kazimierza Bohdanowicza – 25 k, od 
Stanisława Oroszeny Bohdanowicza – 20 k (Bursa Rękodzielnicza im. Kilińskiego, „GP” 
1908, nr 90, s. 2-3; Bursa Rękodzielnicza, „GP” 1908, nr 92, s. 3), od Teodora Bohosiewi-
cza – 20 królików, od Krzyżanowskiej i Julii Kwiatkowskiej – ubrania, od Antoniego bar. 
Kochanowskiego ze Stawczan – 100 k, od Karola Nałęcza Korzeniowskiego z Łuki – 200 
k, od Kazimierza Liskowackiego z Czunkowa – 45,50 k, (Ofiary, „GP” 1908, nr 95, s. 3), 
w grudniu 1908 r. na jej rzecz dr Teodor Bohosiewicz z Milijowa ofiarował korzec doboro-
wych jabłek.
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ganizatorzy przeznaczyli na pokrycie deficytu obchodu ku czci Trzech Wieszczów 
z 14 grudnia 1903 r., na fundusz budowy Domu Polskiego w Czerniowcach 125 k, 
na Bursę Polską im. A. Mickiewicza – 100 k, resztę na powiększenie księgozbioru 
biblioteki „Ogniska”. Ogólny dochód z balu tzw. naddatkami zasilili: poseł Krzysz-
tof Abrahamowicz – 50 k, Stanisław Bohdanowicz – 12 k, Mikołaj Gorzycki –  
92 k, Tadeusz Jorkasch-Koch – 12 k, Antoni bar. Kochanowski senior – 50 k, Antoni 
bar. Kochanowski junior – 20 k, Tadeusz Liskowacki – 20 k, Stefan Łukasiewicz 
– 10 k, Kajetan Ohanowicz – 40 k, Feliks Passakas – 14 k, Kajetan Romanowicz 
– 4 k, Jakub Simonowicz – 20 k, dr Kajetan Stefanowicz – 50 k, Theodorowicz 
z Żukowa – 12 k76. Dr A. Skibniewski przez jakiś czas subwencjonował nadobo-
wiązkową naukę języka polskiego po wprowadzeniu jej w miejscowej szkole ludo-
wej77. Niektórzy ziemianie, np. Antoni bar. Kochanowski hojną ręką łagodzili nędzę 
ofiar pożarów i powodzi. A lekarz dr S. Kwiatkowski bezinteresownie sprawował 
opiekę medyczną nad wychowankami Bursy Polskiej im. Adama Mickiewicza, nad 
uczniami założonego przez siebie prywatnego Gimnazjum Polskiego, a oprócz tego 
bezpłatnie prowadził kursy pierwszej pomocy sanitarnej i pielęgnowania chorych, 
przygotowując kadry sanitarne na wypadek wojny. On także nie przyjmując zapła-
ty świadczył usługi medyczne niektórym ofiarom wypadków, a dodatkowo nawet 
wspierał materialnie ich rodziny przez okres niezdolności do pracy. Feliks Passa-
kas z Witelówki m. in. stanął na czele komitetu, który o godzinie 18.00 w niedzielę  
6 grudnia 1903 r. w sali obrad nowego ratusza w Kocmaniu urządził wspaniały ob-
chód mickiewiczowski i wygłosił na nim słowo wstępne. W pracach owego komite-
tu towarzyszyły mu m. in. ziemianki, jego małżonka tudzież Kazimierzowa Bohda-
nowiczowa z Oszechlibów78.

Inni ziemianie wprawdzie rzadziej i sporadycznie, ale nie mnie chlubnie odzna-
czyli się znacznymi ofiarami pieniężnymi lub w naturze, wspomagając polskie insty-
tucje dobroczynne, oświatowe i kościelne. Np. Stefan Stefanowicz ofiarował 2000  
k na budowę Domu Polskiego w Czerniowcach79, dr Stanisław Rey, właściciel Łu-
kawca, zimą 1896 r. ofiarował po jednym wagonie drzewa opałowego czerniowiec-
kiemu Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi oraz sekcji dobroczynno-
ści czerniowieckiego Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej80. Na rzecz 

76  Bal polski, „GP” 1904, nr 3, s. 3; Bal polski, „GP” 1904, nr 7, s. 2; Bal polski, „GP” 
1904, nr 9, s. 2; Bal polski, „GP” 1904, nr 10, s. 2; K. Węglowski, F. Charwat, Wykaz. Czer-
niowce 20 lutego 1904, „GP” 1904, nr 15, s. 1-2; W wykazie…, „GP” 1904, nr 16, s. 2.

77  Nadobowiązkowa nauka języka polskiego…, „GP” 1905, s. 3.
78  Ku czci wieszcza Adama, „GP” 1903, nr 93, s. 3; Wieczór muzykalno-deklamacyjny ku 

uczczeniu pamięci Adama Mickiewicza…, „GP” 1903, nr 95, s. 3; Wieczór mickiewiczowski 
w Kocmaniu, „GP” 1903, nr 97, s. 3.

79  Uroczystość grunwaldzka w Czerniowcach… „GP” 1910, nr 79, s. 3.
80  Czerniowieckie Towarzystwo Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej (TBPiCP) prowa-

dziło rozległą działalność kulturalną oraz charytatywną. Gromadziło książki, czasopisma, 
archiwalia, numizmaty, urządzało obchody narodowe, amatorskie przedstawienia teatralne, 
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sekcji dobroczynności tego Towarzystwa zimą 1893 Krzysztof Wartanowicz, wła-
ściciel dóbr Słoboda-Komarowce podarował wagon drzewa81, a na początku lutego 
lub na przełomie stycznia i lutego 1903 r. hr. Miączyński z Łukowca ofiarował tejże 
sekcji wagon drzewa bukowego na opał dla ubogich82.

Pośród bukowińskich ziemian polskich trafiali się fundatorzy bardzo oryginal-
nych i potrzebnych instytucji. Jednym z nich był Józef Rudkowski, który po śmierci 
żony w 1908 r. ufundował instytut dla starszych panien szlacheckiego pochodzenia 
i szkoły dla sług w Wyżnicy, przysiółku Wyżynka oraz Czartoryi. Na majątek fun-
dacji im. Rudkowskich składały się: 600 morgów ziemi wraz z lasami, „z pałacem 
o 12 zbytkownie urządzonych pokojach i folwark z doskonałymi budynkami itd. 
[…] kapitały w listach zastawnych, przechowywanych w Banku Austro-Węgierskim 
w Wiedniu, wartości około 700 tysięcy koron”83. 

Wśród bukowińskich ziemian polskich nie brakowało takich, którzy w okresie 
narodowych zrywów niepodległościowych współpracowali z tajnymi organizacjami 
polskimi, udzielali schronienia uchodźcom politycznym, urządzali przerzut emisa-
riuszy powstańczych, ukrywali konspiratorów. Tak postępowali w okresie konfe-
deracji barskiej, powstania kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego, tak 
w czasie organizowania Legionów Polskich podczas pierwszej wojny światowej. Ich 
narodowe poczucie obywatelskie po części charakteryzuje humorystyczne opowia-
danie „Z czasów 1863 roku”84. W latach 1863-1864 Grzegorz Ignacy Simonowicz 

odczyty popularne, inicjowało i wspierało działalność innych organizacji polskich, chórów, 
czytelni itd. Jedna z jego sekcji zajmowała się dobroczynnością na rzecz najuboższych ro-
daków oraz uczniów szkół czerniowieckich. Urządzała imprezy połączone z rozdawaniem 
podarków w postaci podręczników szkolnych, przyborów do pisania, ciepłej odzieży na 
Św. Mikołaja, bożonarodzeniowe choinki dla dzieci, przy okazji świąt Bożego Narodzenia 
i Wielkanocy najuboższe polskie rodziny czerniowieckie zaopatrywała w niezbędne pro-
dukty żywnościowe. Środki na ten cel zdobywała na wszelkie możliwe sposoby, urządza-
jąc zbiórki, wenty gospodarcze, przedstawienia amatorskie i koncerty, zabawy taneczne itp. 
W listopadzie 1908 r. na potrzeby wenty gospodarczej sekcji dobroczynności TBPiC m. in. 
złożyli datki: Grzegorzowa Bohdanowiczowa – 5 k, dr Teodor Bohosiewicz z Milijowa –  
10 k Bronisław Łukasiewicz – 2 k, Piotr Romaszkan z Wierzbowca – 10 k (Wenta gospodar-
cza, „GP” 1908, nr 98, s. 3), Leon Bratkowski z Wasylowa – 10 k, Antoni bar. Kochanowski 
- 20 k, Karol Nałęcz Korzeniowski z Łuki – 20 k, Kazimierz Liskowacki z Czunkowa – 40 k 
(Gwiazdka dla ubogiej dziatwy polskiej w szkołach czerniowieckich, „GP” 1908, nr 97, s. 3), 
W grudniu po rozpoczęciu zbiórki na gwiazdkę dla ubogiej dziatwy polskiej przez TBPiCP 
z datkami ponownie pospieszyli: Karol Nałęcz Korzeniowski z Łuki – 20 k, Kazimierz Li-
skowacki z Czunkowa – 40 k (Wenta gospodarcza, „GP” 1908, nr 98, s. 3).

81  Wiadomość podana w „Kurierze Lwowskim” (1893, nr 63, s. 4) za czerniowiecką 
„Gazetą Polską”.

82  Podziękowanie, „GP” 1903, nr 11, s. 3.
83  A. Tarnawski, Fundacja im. Rudkowskich, „Głos Ludu” 1921, nr 135, s. 3-4. 
84  Wzmiankowany utwór został opublikowany w czerniowieckiej „Osie” 1881, nr 1,  

s. 2-5, a przedrukowany w Zaczynach dziennikarstwa polskiego na Bukowinie, Kraków 
2006, s. 70-74.
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dawał schronienie licznym powstańcom lub ułatwiał uchodźcom przedostanie się do 
Rumunii, a wspólnie z Grzegorzem Bohosiewiczem ułatwił Adamowi Sapieże prze-
prawę do Rumunii. Dzięki takim ludziom stałe schronienie na Bukowinie znalazło 
wielu członków organizacji powstańczych. 

Po wybuchu pierwszej wojny światowej niektórzy bukowińscy ziemianie włączy-
li się do działań na rzecz zorganizowania polskich oddziałów legionowych dla odzy-
skania niepodległości Polski. Kiedy poseł dr S. Kwiatkowski na 18 sierpnia 1914 r. 
zwołał zgromadzenie mężów zaufania reprezentujących wszystkie stany całej Buko-
winy, w Czerniowcach pojawili się również przedstawiciele ziemiaństwa polskiego 
i wraz z innymi powołali Bukowiński Komitet Narodowy, stawiający sobie zadanie 
zgromadzić odpowiednie fundusze, zorganizować oraz wyposażyć hufiec bojowy, 
stanowiący odrębną całość zbrojną. Prezesem tegoż Komitetu jednogłośnie obwo-
łano S. Kwiatkowskiego, a członkami m. in. ziemian Teodora Bohosiewicza z Mi-
lijowa, Stanisława Bursztyna, posła A. Skibniewskiego z Głębokiej. Zgromadzeni 
uchwalili zawiązać skarb narodowy, który na początku Kwiatkowski zasilił kwotą 
7300 k. Rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na ów Skarb Wojskowy. Do składania pienię-
dzy na ten cel natychmiast przystąpiły żony bukowińskich ziemian: Julia Kwiatkow-
ska, która jako pierwszą ratę wpłaciła 250 k, Kajetanowa Stefanowiczowa – 20 k, 
Romaszkanowa – 10 k. Ofiarność niektórych była tak wielka, że oprócz pokaźnego 
grosza oddawali całe swoje domy do dyspozycji Czerwonego Krzyża, jak to uczynił 
dr Kajetan Stefanowicz w Czerniowcach przy ul. Dr. Reissa85, a inni podejmowali 
na czas wojny odpowiedzialne funkcje organizacyjne. W związku z wojną na nowo 
ukonstytuował się Komitet Pań Krajowego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża. 
Na czas wojny przewodnictwo objęła Wera Stefanowiczowa, a do wydziału weszła  
m. in. Stefania Bohdanowiczówna, Stefania Jakubowiczowa i Maria Romaszkanowa86. 

Przygotowanie tego oddziału Bukowiński Komitet Narodowy powierzył Towa-
rzystwu Gimnastycznemu „Sokół”. W krótkim czasie sformowano kilka hufców 
ochotniczej młodzieży, z których pierwszy wyruszył z Czerniowiec tuż przed zaję-
ciem miasta przez Rosjan. Ostatnim względnie jednym z ostatnich była kilkusetoso-
bowa tzw. kompania bukowińska. Wszystkie te grupy młodych ochotników prze-
mierzające pieszo setki kilometrów po rozlicznych perypetiach ostatecznie dotarły 
do celu i włączone zostały przede wszystkim do II Brygady Legionów Polskich, 
a tylko w nieznacznej liczbie do I Brygady, i w ich składzie brały udział w kampa-
niach karpackiej, bukowińskiej i wołyńskiej, a w lutym 1918 r. zaprotestowały prze-
ciw niekorzystnemu dla Polski traktatowi brzeskiemu, opuszczając stronę austriacką 
pod Rarańczą. Po zajęciu Czerniowiec przez Rosjan, na tajnym nocnym posiedzeniu 
niekompletnego Komitetu Narodowego, zgromadzeni powierzyli dr. S. Kwiatkow-
skiemu wykonanie wszystkich czynności w imieniu Komitetu. 

85  Z biura Czerwonego Krzyża, „GP” 1914, nr 48, s. 3.
86  Z Czerwonego Krzyża, „GP” 1914, nr 51, s. 3.
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Niektórzy ziemianie uczestniczyli w tworzeniu polskich instytucji na Bukowi-
nie, stawali się ich działaczami i mecenasami. Niejednokrotnie i bezinteresownie 
udostępniali im pomieszczenia w swoich dworach i pałacach na siedziby. Za sprawą 
Erazma Chmielewskiego, zarządcy dóbr wyżnickich oraz działacza Towarzystwa 
Szkoły Ludowej i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, współzałożyciela i pre-
zesa Czytelni Polskiej w Wyżnicy, miejscowy pałac hr. Mieczysława Reya stał się 
siedzibą tych organizacji, a wraz z parkiem pałacowym miejscem urządzanych przez 
nie obchodów narodowych. 

Opiekuńcze skrzydła nad rodakami w Głębokiej roztaczał dr Aleksander Skib-
niewski, który przyczynił się do wzniesienia rzymskokatolickiej kaplicy87, powstania 
Czytelni Polskiej, szkoły i miejscowej Spółki Oszczędności i Pożyczek dla wspiera-
nia drobnych przedsiębiorców i włościan, przyjmując obowiązki jej przełożonego88. 
Po pierwszej wojnie światowej „W czasie przemarszu armii gen. Żeligowskiego 
przez Czerniowce powitanie i przyjęcie jego sztabu odbyło się w domu państwa 
Skibniewskich w nadzwyczaj uroczysty sposób w obecności generalicji rumuńskie-
j”89. Czynnymi działaczami narodowymi Skibniewscy pozostawali także w okresie 
międzywojennym. To w ich posiadłości 25 kwietnia 1932 r. doszło do przełomo-
wego zjazdu prezesów 96 polskich towarzystw z 42 miejscowości całej Rumunii 
i powołania Związku Stowarzyszeń Polskich w Rumunii, od którego zaczął się nowy 
pomyślniejszy etap życia polskiego na Bukowinie i w Rumunii przed 1940 r.90

Wielu bukowińskich Polaków również ziemianie wspierali ogólnobuko-
wińskie instytucje charytatywne, czego przykładem może być przynależność  
S. Kwiatkowskiego i Kajetana Stefanowicza do Centralnego Komitetu Krajowego 
dla Ochrony Dzieci i Opieki nad Młodzieżą oraz pełnione w nim funkcje członków 
wydziału po walnym zgromadzeniu w środę 17 czerwca 1908 r.91; przystąpienie Ka-
jetany Romaszkanowej (żona Piotra Romaszkana) z Szubrańca oraz jej siostry Mi-
chaliny Woytowej (wdowa po rotmistrzu) z Szubrańca do Towarzystwa Opieki nad 
Ciemnymi i Głuchoniemymi w charakterze członków założycieli z wkładką 200 k92. 
Ponadto dr Kajetan Sefanowicz kwotą 200 k powiększył fundusz taniej czerniowiec-
kiej kuchni akademickiej93.

Nic szczególnego nie wiadomo o życiu codziennym bukowińskich rodzin zie-

87  Tutaj można nadmienić, że dr A. Skibniewski z okazji poświęcenia kamienia węgiel-
nego (14 VII 1912 r.) budowanego kościoła w Tereszenach ofiarował także 50 k (Tereszeny, 
d.18 VII 1912. „GP” 1912, nr 58, s. 2).

88  Przełożony Zarządu dr Aleksander Skibniewski: Obwieszczenie, „GP” 1913, nr 10, s. 3.
89  3-ci maj w Czerniowcach, „Polak w Rumunii” 1931, nr 17, s. 3; Zasłużone Polki. 

„Polak w Rumunii” 1931, nr 17, s. 2. 
90  Od rozbicia – do konsolidacji, „Polak w Rumunii” 1933, nr 103, s. 1.
91  Opieka nad dziećmi. „GP” 1908, nr 51, s. 2-3.
92  Do Towarzystwa Opieki nad Ciemnymi i Głuchoniemymi…, „GP” 1908, nr 29, s. 3.
93  Kronika karnawałowa, „GP” 1908, nr 5, s. 3; Świat podróżujący, „GP” 1908, nr 8,  

s. 3. Świat w podróży, „GP” 1908, nr 10, s. 3.
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miańskich na Bukowinie, gdyż o tym na ogół nie donosiła bukowińska prasa polska. 
Natomiast dzięki doniesieniom kronikarzy i ogłoszeniom prasowym dowiadujemy 
się o ważniejszych wydarzeniach, jak odwiedziny, gościny i podróże, zmiana wła-
ścicieli majątków, zaręczyny i śluby, zgony i pogrzeby, jubileusze, nominacje i od-
znaczenia, klęski żywiołowe itp.

Odwiedziny, gościny, podróże prywatne i  służbowe 

Z nielicznych przekazów wynika, iż bukowińscy ziemianie polscy ze względów 
osobistych i służbowych odwiedzali się wzajemnie i wybierali się w krótsze lub 
dłuższe podróże krajowe i zagraniczne dla wypoczynku, poratowania zdrowia i do-
skonalenia zawodowego, a w miarę potrzeby i na różne okoliczności przyjmowali 
u siebie i gościli zarówno krewnych jak i osoby publiczne. I tak wiadomo, że w pią-
tek 12 czerwca 1903 r. na granicy Bukowiny starosta wyżnicki Tabor powitał abpa 
Józefa Teodorowicza. Następnie starszy radca sądowy i poseł do wiedeńskiej Rady 
Państwa Zachariasz Bohdanowicz wraz z wiernymi, nauczycielami i uczniami miej-
scowej szkoły w Baniłowie n/Czeremoszem przy kaplicy witał abpa J. Teodorowi-
cza oraz w ich imieniu prosił o kapłana dla tej kaplicy. Wreszcie doc. Uniwersytetu 
Lwowskiego dr Teodor Bohosiewicz w swojej posiadłości podejmował obiadem ar-
cykapłana, towarzyszących mu księży kanoników (Romaszkana ze Śniatyna i Moj-
żeszowicza z Kut), starostę Tabora tudzież członków rodziny94. 

Pod koniec lipca względnie na początku sierpnia 1903 r. radca zdrowia dr Ludwik 
Strzelecki wyjechał z Czerniowiec na 4 tygodnie do swych dóbr w Tarnowskiem95.

Po południu w poniedziałek 10 sierpnia 1903 r. prezydent Bukowiny Konrad Ho-
henlohe w towarzystwie kocmanieckiego starosty Antoniego Sworakowskiego przy 
okazji lustracji Kocmania złożył wizyty dwóm rodzinom polskich ziemian, miano-
wicie hrabiostwu Jabłonowskim w Werenczance i Kazimierzostwu Bohdanowiczom 
(poseł i naczelnik gminy) w Oszechlibach, gdzie zwiedził budującą się szkołę96 

We wtorek 5 lipca 1904 r. lwowski abp Józef Teodorowicz odwiedził Helenę  
br. Szymonowiczową w Dębowcach oraz Rozalię Bohdanowiczową tudzież Kazi-
mierzostwo Bohdanowiczów w Oszechlibach97. 

Poseł sejmowy Kazimierz Bohdanowicz wraz z małżonką na przełomie lat 1906/7 
przez dłuższy czas przebywali za granicą, skąd powrócili do Czerniowiec przed 
13 stycznia 1907 r.98 Natomiast Wiceprezydent bukowińskiego Banku Krajowego 
i czerniowiecki radny miejski dr Kajetan Stefanowicz z małżonką w poniedzia-

94  Ks. arcybiskup Teodorowicz na Bukowinie, „GP” 1903, nr 49, s. 3; Ks. arcybiskup 
Teodorowicz na Bukowinie, „GP” 1903, nr 50, s. 2. 

95  Wiadomości osobiste, „GP” 1903, nr 62, s. 2.
96  Z pobytu prezydenta kraju w Kocmaniu. „GP” 1903, nr 66, s. 3
97  Ks. arcybiskup Teodorowicz…, „GP” 1904, nr 54, s. 2.
98  Wiadomości osobiste, „GP” 1907, nr 4, s. 3.
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łek 21 stycznia 1907 r. wyjechali na kilka dni do Lwowa, skąd powrócili we środę  
23 t. m. r.99 I tenże sam K. Stefanowicz wraz małżonką w piątek 15 marca t. r. po-
nownie z małżonką udał się do Drezna na kilkutygodniowy pobyt, skąd powrócił 
do Czerniowiec w poniedziałek rano 29 kwietnia 1907 r.100 Zaproszeni przez na-
miestnika Galicji Andrzeja hr. Potockiego i jego małżonkę na początku (wtorek 5) 
lutego 1907 r. w lwowskim namiestnictwie balowali bukowińscy posłowie sejmo-
wi: Krzysztof Abrahamowicz, Kazimierz Bohdanowicz i prof. dr Alfred Halban101. 
Latem tegoż roku również prezes TBPiCP i Koła TSL w Czerniowcach oraz rad-
ny miejski i ordynator Szpitala Powszechnego S. Kwiatkowski z małżonką tudzież 
z synami przebywał na długiej zagranicznej podróży naukowej102. 

We dworze oszechlibskim Kazimierzostwo Bohdanowiczowie najpierw w czerw-
cu (od czwartku 6 VI) oraz na początku września przez wiele dni gościnnie przyjmo-
wali arcybiskupa lwowskiego Józefa Teodorowicza103. 

Zmiana właścicieli  wielkich majątków ziemskich i  innych

Wydaje się, iż na ogół bukowińscy ziemianie polscy umieli dostosować się do 
panujących stosunków i dobrze gospodarzyli nawet w bardzo trudnych warunkach. 
Jedni z nich świetnie sobie radzili i pomnażali majątki, np. na początku drugiej poło-
wy 1903 r. właściciel Walawy na Bukowinie Grzegorz Jakubowicz nabył od A. z Ec-
kartów Simigowej dobra Błyszczanka i Dupliska w Galicji104, a Antoni Łukasiewicz 
z Zadobrówki na Bukowinie pod koniec lata 1904 r. kupił od Kellermanowej dobra 
Obertyn w powiecie kołomyjskim za 420000 k105, dr Kajetan Stefanowicz nabył dom 
w Czerniowcach przy ul. Petrowicza 1 za 50000 k, dzięki czemu mógł zamieszkać 
w tym mieście i rozwinąć bardziej aktywną działalność na rzecz Stronnictwa Or-
miańsko-Polskiego106. Zapewne w tym samym czasie inny bukowiński ziemianin, 
Stanisław Sulatycki nabył od Mikołaja Flondora dobra tabularne w Nowosielicy107. 
W tym samym roku niejaki Soroczyński za 380000 k nabył dobra tabularne w Sło-
bodzie-Komarowcach od Bergmanna108. Inny ziemianin bukowiński i małopolski 

99  Wiadomości osobiste, „GP” 1907, nr 7, s. 3; Wiadomości osobiste, „GP” 1907, nr 8, s. 2.
100  Wiadomości osobiste, „GP” 1907, nr 22, s. 3; P. dr Kajetan Stefanowicz, „GP” 1907, 

nr 35, s. 3.
101  Bal u namiestnika, „Gazea Polska” 1907, nr 11, s. 3.
102  Wiadomości osobiste, „GP” 1907, nr 50, s. 3; Wiadomości osobiste, „GP” 1907, nr 

71, s. 2.
103  JE. ks. Arcyb. Teodorowicz…, „GP” 1907, nr 72, s. 3; Ks. Arcyb. Teodorowicz na 

Bukowinie, „GP” 1907, nr 47, s. 2..
104  Zmiana własności, „GP” 1903, nr 62, s. 3.
105  Zmiana własności, „GP” 1904, nr 79, s. 3.
106  P. dr Kajetan Stefanowicz… „GP” 1905, nr 53, s. 3.
107  Zmiana własności, „GP” 1905, nr 54, s. 3. 
108  Zmiana własności, „GP” 1905, nr 96, s. 3. 
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Kazimierz Liskowacki z Czunkowa, który ofiarował Bursie Polskiej w Zaleszczy-
kach realność wartości 30000 k z zamiarem utworzenia fundacji dla młodzieży ręko-
dzielniczej, w marcu 1910 r. nabył Myszków w powiecie zaleszczyckim około 600 
morgów i gorzelnię109. Trzy miesiące później inni zamożni ziemianie bukowińscy, 
mianowicie Kazimierz i Stefania Bohdanowiczowie z Oszechlibów od Włodzimie-
rzowej Zagórskiej nabyli dobra tabularne o powierzchni przekraczającej 1200 mor-
gów wraz z gorzelnią o 900 hl kontyngentu za 850000 k110. 

Jednakże z różnych nieznanych względów od czasu do czasu któryś z ziemian 
wyzbywał się części lub całej majętności bukowińskiej. Przykładem tego może być: 
sprzedaż dóbr tabularnych Mihowa (pow. wyżnicki) przez hr. Miączyńskiego pod 
koniec 1904 r. Motii Gottesmanowi z Bojan i Chaimowi Wechslerowi za 401000 
k111; sprzedaż 2300 morgów ziemi w Górnych Piotrowcach (pow. stróżeniecki) przez 
Aleksandra Brodowskiego, w wyniku czego rusiński Bank Parcelacyjny za cenę 
1 066 000 k stał się właścicielem tego znacznego obszaru na początku marca 1909 r.112

Niektórzy właściciele ziemscy wystrzegali się pozbywania majętności i wskutek 
zaistniałych okoliczności czuli się zmuszeni puszczać w dzierżawę znacznych ob-
szarów. Taki przypadek trafił się Walerii Gorzyckiej, która mieszkając we własnym 
domu w Czerniowcach przy ul. Józefa w 1886 r. postanowiła wydzierżawić zie-
mię w Czerepkowcach n/Seretem i Zaharesztach (950 morgów) w pow. suczawskim 
wraz zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarskimi w znakomitym stanie tudzież 
inwentarzem113. 

Zaręczyny i  śluby

Przy stosunkowo licznym i zasiedziałym bukowińskim ziemiaństwie naturalną 
rzeczą były zaręczyny, śluby i wesela. Np. we czwartek 29 stycznia 1903 r. w ki-
szyniowskim kościele katolickim, odbył się ślub właściciela dóbr Kajetana Ohano-
wicza (syna Grzegorza i Franciszki z Romaszkanów) i panny Zofii Hołubaszówny 
(córki Dominika i Franciszki z Ohanowiczów). W kościele mocno oświetlonym oraz 
pięknie przystrojonym dywanami i kwiatami „W świetnym orszaku ślubnym oprócz 
rodzin państwa młodych postępowali bardzo liczni przedstawiciele domów bliżej 
skoligaconych, jako też zaprzyjaźnionych, jak Józefów i Michałów Ohanowiczów, 
Jakubowiczów, Bohdanowiczów, Stepanowów, Jorkaschów, Demianowiczów, Cha-
ladżoglów, Bagdassarowów, Chaczykowów i innych. Do ołtarza wiedli pannę młodą 
pp. Józef Ohanowicz, brat pana młodego i Kajetan Hołubasz, brat panny młodej; 
pana młodego zaś panny Elżbieta Ohanowiczówna i Maria Cheułówna. Starostowali 

109  Zmiana własności, „Gazea Polska” 1910, nr 26, s. 3. 
110  Zmiana własności, „GP” 1910, nr 51, s. 3.
111  Zmiana własności, „GP” 1904, nr 104, s. 3.
112  Zmiana własności, „GP” 1909, nr 20, s. 3.
113  Dzierżawa dóbr, „GP” 1886, nr 86, s. 3; nr 88, s. 3.
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p. Grzegorz Stepanow i pani St. Bohdanowiczowa. Po ślubie odbyło się wspaniałe 
przyjęcie w ślicznie i bardzo gustownie udekorowanej sali tutejszego klubu szla-
checkiego. Pomiędzy toastami wznoszonymi w czasie uczty weselnej wyróżniały 
się formą i treścią przemówienia p. Grzegorza Stepanowa i sędziwego Muraczowa. 
Nadeszły setki telegramów i listów.[…] Po uczcie rozpoczęły się ochocze tańce przy 
dźwiękach orkiestry wojskowej, która również podczas obiadu przygrywała. Szcze-
ra ochota cechowała tancerzy – zabawa też szła z życiem; aranżował przybyły z Ki-
jowa p. Stan. Skudro, który jako dzielny wodzirej z werwą wiódł taneczne zastępy. 
Blasku dodawały zabawie gustowne i wytworne toalety pań. Nazajutrz wyjechali 
państwo młodzi, żegnani na dworcu przez całą rodzinę i znajomych, do Włoch na 
podróż poślubną”114. 

W czerniowieckim ormiańskokatolickim kościele parafialnym we wtorek 17 lu-
tego 1903 r. o godz. 16.00 został zawarty ślub Grzegorza Jakubowicza (syna Wale-
riana i Anieli z Józefowiczów) i panny Marii Bohosiewiczówny (córki Bogdana i śp. 
Stefanii z Jakubowiczów)115. 

Zaręczyny Tadeusza Oroszeny Bohdanowicza (syna Grzegorza, obrońcy spraw 
polskich na Bukowinie oraz Rozalii z Zadurowiczów – właścicieli dóbr Romaneszty 
na Bukowinie) i panny Łucji Pieniążkówny (córki Czesławów Odrowąż Pieniąż-
ków) odbyły się w Krakowie w sobotę 6 czerwca 1903 r.116 Trzy miesiące później na-
rzeczeni stanęli na ślubnym kobiercu w krakowskim kościele św. Jacka (26 września 
o godz. 11.00) i wysłuchali nauki przeora dominikanów ks. Zaczka. Po ślubie rodzi-
ce nowożeńców i młoda para przyjmowali gości weselnych w miejscowym Hotelu 
Saskim, gdzie odczytano przeszło 500 telegramów i listów gratulacyjnych117.

W sobotę 29 sierpnia 1903 r. w Baniłowie n/Czeremoszem Marian Bohosiewicz 
(dzierżawca dóbr w Krzywotułach) poślubił pannę Józefę Bohosiewiczównę (córkę 
Michała i Heleny z Jakubowiczów, właścicieli dóbr w Baniłowie n/Czeremoszem)118.

Wyszczególniając śluby bukowińskich ziemian godzi się zauważyć, że również 
ich koligaci zamieszkali w Rumunii także wchodzili w związki małżeńskie, co do-
prowadzało do okolicznościowych spotkań. I tak w Botuszanach (Rumunia) w nie-
dzielę 11 października 1903 r. najpierw urzędzie miejskim (godz. 11.00), a następnie 
w kościele ormiańskim (godz. 16.00) odbył się ślub Jana Zadurowicza (syna Bogda-
na i Rozalii z Osadców Zadurowiczów, właścicieli dóbr w Galicji) i Marii Aritono-
wiczówny (córki Eliaszów Aritonowiczów, właścicieli dóbr w Rumunii). Rolę staro-
stów pełnili Kajetan Agopsowicz (szwagier pana młodego) z żoną. Do ołtarza pannę 
młodą prowadzili jej brat Mikołaj Aritonowicz i Stanisław Oroszeny Bohdanowicz, 
a pana młodego – jego siostra Maria Zadurowiczówna i Ciłacówna. W orszaku 

114  Z życia towarzyskiego, „GP” 1903, nr 7, s. 3; [b], Z Kiszyniowa, „GP” 1903, nr 18, s. 3.
115  Z życia towarzyskiego, „GP” 1903, nr 11, s. 2.
116  Zaręczyny, „GP” 1903, nr 47, s. 2-3.
117  Z życia towarzyskiego, „GP” 1903, nr 76, s. 3.
118  Z towarzystwa, „GP” 1903, nr 71, s. 3.
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ślubnym szły rodziny państwa młodych oraz przedstawiciele domów bliżej skoli-
gaconych: Aritonowiczów ze Skei, Bogdanowiczów, Bohdanowiczów, Goilawów, 
Missirów, bar. Kaprów, Zadurowiczów i innych. Po ślubie rodzice panny młodej 
przyjmowali weselników wspaniałą ucztą, podczas której wznoszono liczne toasty 
z szczególnie serdecznymi przemówieniami Stanisława Bohdanowicza, Krzysztofa 
Aritonowicza ze Skei (stryj panny młodej), senatora dr. Goilawa oraz dowcipnymi 
i humorystycznymi porucznika kawalerii rumuńskiej Aritonowicza. Przyjęto 280 
telegramów gratulacyjnych, po uczcie tańczono przy muzyce kapeli cygańskiej do 
rana pod kierunkiem niespożytego porucznika Aritonowicza, który nie zapomniał 
o polonezie i mazurze. Stroje i klejnoty pań robiły niezwykłe wrażenie119. 

W ormiańskokatolickiej kaplicy w Baniłowie n/Czeremoszem 17 stycznia 1904 r. 
urzędnik cukrowni w Żuczce Tadeusz Dembiński (syn Adolfa i Karoliny Dembiń-
skich z Wadowic) poślubił pannę Marię Bohosiewiczówną (córkę Michała Bohosie-
wicza i Marii z Ududowiczów)120, a w sobotę 19 marca 1904 r. we Lwowie zaręczyli 
się Henryk Donabiet Krzysztofowicz (syn Romana i Emilii z bar. Romaszkanów, 
właścicieli dóbr ziemskich na Bukowinie i w Galicji) i Kazimiera Korab Słonecka 
(córka Albina Słoneckiego i Wandy z Domaradzkich, właścicieli dóbr ziemskich)121. 
W sobotę 18 czerwca 1904 r. odbył się ślub Bronisława Łukasiewicza (urzędnika 
czerniowieckiej filii Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń) i Emilii Bohosiewi-
czówny (córki Michała, właściciela dóbr ziemskich, i Heleny z Jakubowiczów)122. 
W rzymskokatolickim kościółku w Nowosielicy (austriackiej) w czwartek 20 paź-
dziernika 1904 r. o godzinie 19.00 adiunkt sądowy z Horodenki Klemens Gwozdecki 
poślubił pannę Helenę Kuliczkowską, córkę Michała Kuliczkowskiego, właściciela 
dóbr Gogolina, i Laury z Ortyńskich Kuliczkowskiej123. W kwietniu 1907 r. doszło 
do zaręczyn Stefanii Agopsowiczówny (córka śp. Mikołaja, właściciela realności 
i zakładu kąpielowego w Czeniowcach) i Konstantego Woroszyńskiego, urzędnika 
Galicyjskiego Banku Krajowego oraz właściciela dóbr Olesko w Małopolsce. Dwa 
miesiące później w sobotę o godzinie 11.00 narzeczeni stanęli na ślubnym kobiercu 
w rzymskokatolickim kościele parafialnym w Kochawinie i stali się małżeństwem124. 
Jeden z ziemian i najczynniejszych działaczy polskich sprzed 1918 r. i okresu między-
wojennego, mianowicie dr Aleksander Korwin Skibniewski z Głębokiej, w kwietniu 
lub maju 1904 r. w zbydniowskiej kaplicy poślubił Zofię Horodyńską, córkę mar-
szałka tarnobrzeskiego Zbigniewa i Marii z Podlewskich125. 

119  Z życia towarzyskiego, „GP” 1903, nr 82, s. 3; Z życia towarzyskiego, „GP” 1903,  
nr 85, s. 3.

120  Z życia towarzyskiego, „GP” 1904, nr 3, s. 3.
121  Zaręczyny, „GP” 1904, nr 24, s. 2-3. 
122  Ślub, „GP” 1904, nr 46, s. 3.
123  Z życia towarzyskiego, „GP” 1904, nr 84, s. 3.
124  Z życia towarzyskiego, „GP” 1907, nr 33, s. 3; Z życia towarzyskiego, „GP” 1907,  

nr 49, s. 3. 
125  Ślub, „GP” 1904, nr 38, s. 2.
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Krakowski kościół SS. Felicjanek w sobotę 4 lutego 1905 r. stał się miejscem, 
w którym ks. prałat Skibniewski pobłogosławił związek małżeński Ludwika Skib-
niewskiego (syna Bronisława i Olgi z hr. Dzieduszyckich) oraz Felicji hr. Dębickiej 
(córki Ludwika Dębickiego tudzież Honoraty z Pruszyńskich)126. 

W Kolankach (pow. horodeński) 15 lutego 1908 r. poślubieni zostali Maria Passa-
kasówna (córka Kjetana i Marii z Krzysztofowiczów) oraz Marian Krzysztofowicz 
(syn Romana)127, zaś w kaplicy ormiańskokatolickiej w Baniłowie n/Czeremoszem 
21 listopada 1908 r. o godzinie 11.00 zostali poślubieni Katarzyna Bohosiewiczów-
na (córka właścicieli dóbr ziemskich, Heleny z Jakubowiczów i Michała) oraz Feliks 
Drobniak (inż. górniczy i dyrektor kopalni wosku w Borysławiu)128. 21 stycznia 1919 r. 
w Kacach (pow. waszkowiecki) właściciel dóbr w Waszkowcach n/Czeremoszem 
Maksymilian Freitag poślubił Izabelę Della Scala (córkę hr. Hieronima) Młodą parę 
pobłogosławil ks. infułat Józef Schmid z Czerniowiec129. 

W czerniowieckim ormiańskokatolickim kościele parafialnym w sobotę 8 lutego 
1919 r. właściciel dóbr w Tłumackiem Juliusz Jakubowicz poślubił Annę Romasz-
kanównę, córkę Piotra i Kajetany z Merzowiczów Romaszkanów, właścicieli dóbr 
Szubraniec i Mihuczeny na Bukowinie oraz w małopolskim Obertynie. Nowożeń-
ców pobłogosławił proboszcz ks. kan. Andrzej Łukasiewicz130. 

Zgony i  pogrzeby

Dzięki zapiskom nekrologicznym „Gazety Polskiej” dowiadujemy się, że Zyg-
munt Gorzycki, właściciel dóbr w Czerepkowcach, przeżywszy lat 53 zmarł 5 li-
stopada 1884 r. i trzy dni później (8 listopada) tam został pochowany131. Rok póź-
niej inny obywatel ziemski zamieszkały w Tereszenach Teodor Stefanowicz, który 
w roku 1863 popierał sprawę polską z wielkim narażeniem choć nie był Polakiem, 
przeżywszy lat 82 zmarł tamże 4 grudnia 1885 r.. Na jego trumnie m. in. złożo-
no wieniec z napisem „Przyjacielowi swemu – wdzięczni Polacy z Bukowiny”132. 
W Wyżnicy w 86. roku życia zmarł tamtejszy właściciel dóbr ziemskich Narcyz Ay-
was. Jego pogrzeb przy licznym udziale miejscowego i okolicznego obywatelstwa 
odbył się tamże w piątek 22 października 1886 r.133 

Przeżywszy lat 70 zmarła w piątek 13 kwietnia 1888 r. Magdalena z Mendy-
chowskich Morgenbesserowa, która z mężem Aleksandrem przeżyła 43 lata. Jej po-

126  Ślub, „GP” 1905, nr 12, s. 3.
127  Z życia towarzyskiego, „GP” 1908, nr 13, s. 3. 
128  Z życia towarzyskiego, „GP” 1908, nr 92, s. 3.
129  Z życia towarzyskiego naszej Polonii. „Głos Ludu” 1919, nr 7, s. 3. 
130  Z życia towarzyskiego, „Głos Ludu” 1919, nr 10, s. 3.
131  Z ostatniej chwili…, „GP” 1884, nr 89, s. 3.
132  † Teodor Stefanowicz…, „GP” 1885, nr 98, s. 2. 
133  † Narcyz Aywas, „GP” 1886, nr 86, s. 2.
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grzeb wraz nabożeństwem żałobnym w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego 
odbył się w Czerniowcach w poniedziałek 16 kwietnia od godz. 9.30 do 13.00. Kon-
dukt żałobny był bardzo liczny, z dwunastoma księżmi trzech obrządków katolic-
kich, na czele z prałatami dr. Kornickim i Mitulskim, członkami polskich stowarzy-
szeń oraz włościanami Wierzbowca, będącego majętnością Morgenbesserów134. 
Przeżywszy lat 52 po dłuższej chorobie zmarł Władysław Borysławski, właściciel 
większych posiadłości ziemskich i realności w Czerniowcach, dobroczyńca i wielo-
letni członek tamtejszego Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej. Jego 
pogrzeb odbył się w sobotę 15 lutego 1902 r. przy licznym udziale publiczności135. 
W Jankowcach (Iwankowce) w 76 roku życia w czwartek 12 marca 1903 r. zmarł 
współwłaściciel dóbr Mikołaj Zawirski. Pogrzeb odbył się w sobotę 14 marca 1903 r136. 
W Dżurkowe (pow. horodeński), w niedzielę 28 czerwca 1903 r. w 78 roku życia 
zmarła Maria z Simonowiczów Donigiewiczowa, właścicielka dóbr ziemskich i mat-
ka Juliana, emerytowanego radcy sądu krajowego137. Jej pogrzeb odbył się tamże 
w sobotę 1 lipca przed południem. Z tej okazji Stanisław Bohdanowicz z Petryłowa 
zamiast wieńca na jej trumnę ofiarował 10 k na fundusz budowy Domu Polskiego 
w Czerniowcach138. W Balicach koło Krakowa w poniedziałek 27 czerwca 1904 r. 
przeżywszy lat 74 zmarł Bronisław Korwin Skibniewski, właściciel dóbr i ojciec  
dr. Aleksandra Skibniewskiego, właściciela dóbr ziemskich w Głębokiej na Bukowi-
nie. Pogrzeb Bronisława Korwina odbył się w miejscu zgonu we czwartek 30 czerw-
ca tego zamego roku139. W Czartoryi w sobotę wieczorem 9 lipca 1904 r. zmarła 
Maria Adela z bar. Kapri, żona Józefa Rudkowskiego, która we wtorek 12 lipca tr. 
została pochowana we własnym grobowcu w Wyżynce140. Urodzony w 1844 r. Sta-
nisław Krzysztofowicz przeżywszy lat 60, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w Mi-
lijowie we czwartek 14 lipca 1904 r. Pogrzeb odbył się tamże przy licznym udziale 
krewnych i znajomych 141. W Niecieczy w sobotę 27 sierpnia 1904 r. zmarł emeryto-
wany kapitan i tamtejszy właściciel dóbr ziemskich Konrad Oksza Strzelecki, brat 
czerniowieckiego radcy sanitarnego dr. Ludwika Strzeleckiego. Jego pogrzeb odbył 
się w Otwinowie we wtorek 30 sierpnia 1904 r. po nabożeństwie żałobnym w tam-
tejszym kościele parafialnym142. W Berlinie w 76 roku życia 22 września 1904 r. 

134  † Magdalena z Mendychowskich Morgenbesserowa… „GP” 1888, nr 31, s. 2; Po-
grzeb śp. Magdaleny z Mendychowskich Morgenbesserowej. „GP” 1888, nr 32, s. 2. Wiado-
mość o pogrzebie za „Gazetą Polską” powtórzył „Kurier Lwowski” 1888, nr 111, s. 4. 

135  Zmarli, „GP” 1902, nr 14, s. 3. 
136  Nekrologia, „GP” 1903, nr 22, s. 3. 
137  Nekrologia, „GP” 1903, nr 53, s. 2.
138  Z Czytelni Polskiej, „GP” 1903, nr 54, s. 3. 
139  Nekrologia, „GP” 1904, nr 53, s. 2.
140  Nekrologia, „GP” 1904, nr 56, s. 3; J. Rudkowski, Maria Adela z baronów Kapri 

Rudkowska. Czartoryja, 14 VII 1904, „GP” 1904, nr 57, s. 4. 
141  Nekrologia, „GP” 1904, nr 61, s. 3.
142  Nekrologia, „GP” 1904, nr 71, s. 3.
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zmarła Barbara z Zadurowiczów Krzeczunowiczowa, właścicielka dóbr Korszów 
w Galicji i siostra Antoniny bar. Kochanowskiej, żony prezydenta Czerniowiec. Po 
przewiezieniu zwłok do jej posiadłości pogrzeb odbył się w Korszowie w sobotę 
o godzinie 10.00 1 października 1904 r143. W Baniłowie n/Czeremoszem przeżywszy 
lat 68 w niedzielę 27 listopada 1904 r. zmarł tamtejszy właściciel dóbr ziemskich, 
karny członek Stronnictwa Ormiańsko-Polskiego, szlachetny obywatel i wzorowy 
gospodarz Michał Bohosiewicz. Osierocił trzy córki (dwie zamężne), syna oraz 
owdowił żonę Helenę z Jakubowiczów. Jego pogrzeb odbył się tamże we wtorek 
przed południem 29 listopada 1904 r. – przy licznym udziale krewnych, przyjaciół, 
obywatelstwa i ludu. Zwłoki spoczęły w grobowcu rodzinnym. Tego lub następnego 
dnia zmarł we Lwowie Grzegorz Ohanowicz, właściciel dóbr ziemskich, wuj abpa 
Józefa Teodorowicza, po przeżyciu 69 lat. Jego pogrzeb rozpoczął się w kaplicy 
Bojmów, z której zmarłego przewieziono na Dworzec Główny, a stamtąd do Stani-
sławowa, a tam we środę 30 listopada złożono w grobowcu rodzinnym144. We Lwo-
wie 26 kwietnia 1905 r. zmarła zaledwie czternastoletnia córka Emanuelostwa 
Dworskich, a jej pogrzeb odbył się tamże dwa dni później145 Inna ziemianka, Fran-
ciszka z Romaszkanów Ohanowiczowa, wdowa po Grzegorzu Ohanowiczu (zm. 
w 1897 r.), była właścicielka dóbr Szyszkowce na Bukowinie, matka Józefa, Kajeta-
na, Pawła oraz córki wydanej za Kazimierza Bohdanowicza, dobrodziejka i przy-
kładna Polka zmarła w Karlsbadzie 21 sierpnia 1905 r., a jej pogrzeb odbył się 
w Czerniowcach w sobotę 26 sierpnia, przy czym zwłoki złożono w grobowcu ro-
dzinnym146. Korzeniowska Ewelina z Lekczyńskich, żona Karola Nałęcza, dożyw-
szy 52 lat, po długiej i ciężkiej chorobie zmarła w Łuce na Bukowinie we wtorek  
19 września 1905 r. Po przewiezieniu jej ciała do Zaleszczyk na tamtejszym cmenta-
rzu odbył się pogrzeb we czwartek 21 września 1905 r147. W poniedziałek 10 wrze-
śnia 1906 r. śmierć zabrała jednego z najbardziej zasłużonych dla Bukowiny i Czer-
niowiec Antoniego bar. Kochanowskiego, którego pochowano z należnymi honora-
mi w Czerniowcach 12 września 1906 r.148 W ostatniej dekadzie grudnia t. r. prze-
żywszy lat 78 zmarła właścicielka dóbr ziemskich Katarzyna z Łukasiewiczów Ro-
maszkanowa, skoligacona ze znakomitymi rodami Besarabii, Bukowiny i Galicji. 
Zgon nastąpił w Kołomyi w sobotę 22 grudnia, a pogrzeb przy licznym udziale 
krewnych, przyjaciół i znajomych po przewiezieniu zwłok do Czerniowiec we wto-
rek 25 grudnia 1906 r.149 W Małym Kuczurowie w piątek rano 8 lutego 1907 r. prze-

143  Nekrologia, „GP” 1904, nr 79, s. 3.
144  Nekrologia. „GP” 1904, nr 97, s. 2.
145  Nekrologia, „GP” 1905, nr 35, s. 3. 
146  †Franciszka z Romaszkanów Ohanowiczowa, „GP” 1905, nr 69, s. 3.
147  Nekrologia, „GP” 1905, nr 76, s. 3; Pogrzeb, „GP” 1905, nr 78, s. 3; Podziękowanie, 

„GP” 1905, nr 78, s. 4.
148  Antoni bar. Kochanowski, „GP” 1906, nr 73, s. 1, s. 4.
149  Nekrologia, „GP” 1906, nr 104, s. 3.



Jan Bujak - Bukowińskie ziemiaństwo polskie do pierwszej wojny światowej 157

żywszy lat 62 zmarł ziemianin, przykładny gospodarz i obywatel, wieloletni członek 
komitetu wykonawczego większej własności Jan Jakubowicz, mąż Ignacji z Ohano-
wiczów, ojciec trzech synów i trzech córek. Msza święta w intencji zmarłego funda-
tora w miejscowej kaplicy wzniesionej jego sumptem została odprawiona w ponie-
działek 11 lutego 1907 r. o godzinie 9.00150. Dyplomowany agronom Marian Negrusz 
w 26 roku życia zmarł w Bolszowcach w Wielką niedzielę 31 marca 1907 r., a jego 
pogrzeb odbył się tamże we wtorek 2 kwietnia151. W Czerniowcach w poniedziałek 
20 maja w 78. roku życia zmarła Franciszka z Jastrzębców Smólska152. We Lwowie 
we wtorek 30 lipca 1907 r. przeżywszy lat 40 zmarł ziemianin Stanisław Bogdano-
wicz, którego pochowano na cmentarzu Łyczakowskim we czwartek 1 sierpnia 1907 
r.153 W piątek 15 listopada 1907 r. przeżywszy lat 79 zmarł w Czerniowcach Grze-
gorz Krzysztofowicz, który zapisał znaczne kwoty na rzecz Bursy Katolickiej im. 
Issakowicza oraz Ochronki SS. Felicjanek w Czerniowcach. Jego pogrzeb odbył się 
w niedzielę 17 listopada o godzinie 13.00154. Siedem dni później w piątek (22 listo-
pada) w Karapczowie przeżywszy lat 65 zmarł Roman Krzysztofowicz, sumienny 
i gorliwy gospodarz-ziemianin cieszący się powszechnym szacunkiem, a pogrzeb 
odbyl się tam w niedzielę 24 listopada 1907 r. Przy trumnie zmarłego przemawiali 
dr Teodor Bohosiewicz, ks. Mojżeszowicz i ks. Marceli Zawadowski155. W ostatnim 
dniu listopada tego roku przeżywszy 63 lata zmarła w Wierzbowcu właścicielka 
dóbr ziemskich Anna z bar. Szymonowiczów Merzowiczowa, skoligacona z wielo-
ma znakomitymi rodzinami na Bukowinie i w Galicji156 W Milijowie w sobotę  
15 lutego 1908 r. przeżywszy lat 64 zmarła Franciszka z Krzysztofowiczów Jakubo-
wiczowa, a jej pogrzeb odbył się w poniedziałek 17 lutego 1908 r157. Senior Stron-
nictwa Ormiańsko-Polskiego Łazarz Passakas (1828-1905), jeden z najwybitniej-
szych i najbardziej zasłużonych obywateli bukowińskich, ogromnie szanowanych 
i lubianych, przeżywszy lat 77 zmarł w Witelówce w niedzielę 3 września 1905 r. 
i tamże został pogrzebany w zachowanej dotąd kaplicy dworskiej we środę o godzi-
nie 10.00. Mszę Św. celebrował proboszcz czerniowieckiej parafii ormiańskokato-
lickiej ks. prał. Kajetan Kasprowicz, który wygłosił godne zmarłego wzruszające 
kazanie. Uroczystość pogrzebowa zgromadziła dużą liczbę obywatelstwa bukowiń-
skiego i galicyjskiego. W obrzędzie pogrzebowym uczestniczyli m. in.: Jan i Józef 
Aritonowiczowie, Grzegorzowa Bohdanowiczowa, Kazimierzowie Bohdanowiczo-
wie, doktorowa Bohosiewiczowa, radca Jul. Donigiewicz, Janowa Jakubowiczowa, 

150  † Jan Jakubowicz, „GP” 1907, nr 12, s. 3; Stroskana rodzina, † Jan Jakubowicz, „GP” 
1907, nr 12, s. 4.

151  Nekrologia, „GP” 1907, nr 27, s. 3.
152  Nekrologia, „GP” 1907, nr 42, s. 3.
153  Nekrologia, „GP” 1907, nr 63, s. 3.
154  Nekrologia, „GP” 1907, nr 93, s. 3. 
155  Nekrologia, „GP” 1907, nr 96, s. 3. 
156  Nekrologia, „GP” 1907, nr 97, s. 3. 
157  Nekrologia, „GP” 1908, nr 15, s. 3.
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Adolf i Grzegorz Jakubowiczowie, Kajetanowie Jakubowiczowie, Niemczewski 
z Zahorbów, Orkiszowa, Kajetan Passakas z Czerniowiec, Kajetanowie Passakaso-
wie z Kolanek (Galicja), Raczyńska z córką, dr Józef Romaszkan, Rozalia Romasz-
kanowa, Stefan Simonowicz, Strzębosz z Tarnopola, starosta Sworakowski, bar. He-
lena Szymonowiczowa, bar. Romualdowie Szymonowiczowie, Kajetan Zadurowicz 
z Bivoli w Rumunii, oddział straży ogniowej i weteranów wojskowych z Kocmania 
oraz tłumy ludu wiejskiego158. Wojciech Korwin Kochanowski, pochodzący z Buko-
winy, emerytowany radca dworu przy najwyższym trybunale kasacyjnym, cieszący 
się sympatią w sferach prawniczych i towarzyskich były prawnik czerniowieckiego 
Sądu Krajowego, przeżywszy 78 lat zmarł we Wiedniu w marcu 1908 r., pochowany 
został w Czerniowcach przed 18 marca 1908 r. Była właścicielka dóbr ziemskich na 
Bukowinie Franciszka z Bogdanowiczów Sołdraczyńska przeżywszy lat 81 zmarła 
we Lwowie przed 19 marca 1908 r159. We wtorek 14 kwietnia 1908 r. w Ruskiej Moł-
dawicy w czternastym roku życia zmarła Helena, córka Hipolita Korabiewskiego, 
a pochowano ja dwa dni później w Watrze Mołdawicy160.

Wydaje się właściwym tutaj uwzględnić urodzonego w Radomiu w 1830 r. ma-
jora wojsk powstańczych 1863 r. Franciszka Buczkowskiego, właściciela zakładu 
artystyczno-ogrodniczego i ogrodnika metropolitalnego parku rezydencyjnego, któ-
ry przez wiele lat urządzał, pielęgnował i doprowadził do świetności park czernio-
wieckiego metropolity prawosławnego i zmarł w Czerniowcach w 77 roku życia, 
w sobotę 7 listopada 1908 r. Ten zasłużony dla narodu polskiego wybitny żołnierz 
i dowódca, cichy i skromny, a ceniony przez rodaków czerniowieckich, został od-
prowadzony na wieczny spoczynek przez delegacje wszystkich miejscowych sto-
warzyszeń i instytucji polskich161. Natomiast Walerian bar. Kapri, jeden z najwybit-
niejszych znawców i hodowców koni na Bukowinie, zięć pierwszego prezydenta 
Czerniowiec Jakuba Petrowicza przeżywszy lat 67 zmarł w piątek 13 listopada 1908 r., 
pozostawiając wdowę Joannę oraz dwu dorosłych synów, z których Jakub był po-
rucznikiem 1. pułku ułanów, a Eugeniusz komisarzem powiatowym. Pogrzeb Wa-
leriana odbył się w niedzielę 15 listopada 1908 r162. Czerniowiecki radca sanitarny, 
dr medycyny i chirurgii, członek honorowy czerniowieckiego Towarzystwa Bratniej 
Pomocy i Czytelni Polskiej przeżywszy lat 81 zmarł 4 lipca 1909 r. w swoim mająt-
ku w Niecieczy (Małopolska)163. 

158  † Łazarz Passakas, „GP” 1905, nr 72, s. 3; Pogrzeb śp. Lazarza Passakasa…, „GP” 
1905, nr 73, s.2; Rodzina, Podziękowanie. Witelówka, dnia 6 IX 1905, „GP” 1905, nr 74, s. 4.

159  Nekrologia,. „GP” 1908, nr 23, s. 3. 
160  Nekrologia, „GP” 1908, nr 32, s. 3.
161  † Franciszek Buczkowski, „GP” 1908, nr 91, s. 2; T. Zubrzycki, † Franciszek Bucz-

kowski major wojsk polskich z r. 1863/64. Czerniowce, w listopadzie 1908 r., „GP” 1908, nr 
96, s. 1. 

162  Nekrologia, „GP” 1908, nr 92, s. 3.
163  Śp. Ludwik Oksza Strzelecki, „GP” 1909, nr 60, s. 3 
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Cztery lata później w Czerniowcach we wtorek 14 stycznia 1913 r. przeżywszy 
lat 83 zmarła Katarzyna z Łukasiewiczów Zachariasiewiczowa, wdowa po właści-
cielu dóbr ziemskich, a jej pogrzeb odbył się w czwartek 16 tego miesiąca o godzinie 
10.00164. Dwa dni później, przeżywszy lat 91 w Czerniowcach zmarła Elżbieta Za-
durowiczowa, której pogrzeb przy licznym udziale publiczności odbył się w ponie-
działek 20 stycznia 1913 r165. W Krynicy we środę 19 sierpnia 1908 r. przeżywszy 
lat 40 zmarł Artur Krzysztofowicz, właściciel dóbr Kornicz i pochowany został we 
Lwowie rano 22 sierpnia166. W Tarnowie pod koniec października (przed 29 X) 1908 r. 
przeżywszy lat 69 zmarła Natalia z Żuławskich Korwin Kochanowska, wdowa po 
radcy dworu przy najwyższym trybunale, a zwłoki jej przeniesiono do Czerniowiec 
i złożono w rodzinnym grobowcu167. W Czerniowcach, w piątek 25 grudnia 1908 r. 
w 88 roku życia zmarł właściciel dóbr i kawaler papieskiego Orderu Św. Grzego-
rza Ignacy Simonowicz, który w latach 1863-1864 dawał schronienie licznym po-
wstańcom lub ułatwiał uchodźcom przedostanie się do Rumunii, a wspólnie z Grze-
gorzem Bohosiewiczem umożliwił przeprawę do Rumunii Sapieże. Pogrzeb odbył 
się w niedzielę 27 grudnia. Tego samego dnia co I. Simonowicz w Baniłowie n/
Czeremoszem przeżywszy lat 79 zmarła Michałowa Bohosiewiczowa, właścicielka 
dóbr ziemskich, matka Zachariasza Bohosiewicza, posła sejmowego i wiceprezesa 
bukowińskiego Koła Polskiego. Zmarła była skoligacona z rodzinami bukowińskimi 
i małopolskimi168. 

Zdarzało się jednak, iż bukowińscy ziemianie polscy schodzili ze świata nagle 
i tragicznie w sile wieku. To przytrafiło się Romanowi Freitagofi powracającemu 
z Zamościa do domu w Waszkowcach w sobotę 9 października wieczorem 1909 r., 
kiedy zginął od kuli zdradzieckiej. Jego pogrzeb odbył się w Waszkowcach we wto-
rek 12 października przy licznym udziale obywatelstwa, a zwłaszcza włościan i Ży-
dów. Nad otwartą mogiłą m. in. przemawiał Władysław Bełza, wychowawca osiero-
conego w siódmym roku życia Romana, wielkich zalet człowieka, który z urodzenia 
będąc Grekiem postępował szlachetnie jak prawdziwy Polak, ofiarodawca gruntu 
i materiałów na Dom Polski w Waszkowcach, właściciel dóbr Waszkowce i Zamo-
ście wartości ok. 6000000 k, przygotowujący plany rozwoju przemysłu w swoich 
posiadłościach169. 

Przeżywszy lat 62 na początku listopada 1911 r. w Czerniowcach zmarł sędzia, 
były poseł na Sejm Krajowy i do Rady Państwa, emerytowany radca Sądu Krajowe-

164  Nekrologia, „GP” 1913, nr 5, s. 3.
165  Nekrologia, „GP” 1913, nr 7, s. 3.
166  Nekrologia, „GP” 1908, nr 68, s. 2.
167  Nekrologia, „GP” 1908, nr 87, s. 3.
168  Nekrologia, „GP” 1908, nr 104, s. 3. 
169  †Roman Freitag, „GP” 1909, nr 82, s. 3; Śmierć śp. Freitaga, „GP” 1909, nr 83,  

s. 3; Olga z Melleków Freitagowa z synami, Podziękowanie, w Waszkowcach, dnia 16 X 
1909, „GP” 1909, nr 83, s. 4.
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go w Czerniowcach, były członek Wydziału Krajowego i wiceprezes bukowińskiego 
Koła Polskiego Zachariasz Bohosiewicz. Pogrzeb odbył się w Czerniowcach i w ma-
jątku rodzinnym w Baniłowie n/Czeremoszem w czwartek 2 listopada 1911 r. Bardzo 
liczny orszak pogrzebowy prowadził ks. Andrzej Łukasiewicz w asyście czterech 
księży170. Także w Czerniowcach, przeżywszy lat 67, w poniedziałek 26 sierpnia 
1912 r. zmarła Paulina Bratkowska, żona Leona Bratkowskiego, właściciela dóbr 
Wasylów na Bukowinie. Zmarłą po pokropieniu w miejscowym kościele parafial-
nym przewieziono do Wasylowa, gdzie dwa dni później została złożona w grobow-
cu rodzinnym171. W Dżurowie, przeżywszy lat 68, w czwartek 12 września 1912 r. 
zmarła Irena z Schusterów Zagórska, była właścicielka dóbr ziemskich. Pogrzeb 
odbył się w niedzielę 15 września172. W Rusowie, przeżywszy lat 74, przed 4 grudnia 
1912 r. zmarł Józef Teodorowicz , właściciel dóbr ziemskich, uczestnik powstania 
styczniowego173. W Radowcach w niedzielę 12 stycznia 1913 r. odprowadzono na 
wieczny spoczynek Rafała Kajetanowicza, pierwszego prezesa i członka honoro-
wego miejscowej Czytelni Polskiej TSL i jednego z najbardziej zasłużonych działa-
czy na polu uświadomienia narodowego w mieście. W pogrzebie wziął udział chór 
czerniowieckiego Towarzystwa Akademików Polskich „Ognisko”, który w kościele 
i przy grobie śpiewał pieśni żałobne174. Dzień później w Czerniowcach zmarła Eu-
genia z Lipeckich Simionowiczowa, żona posła do Rady Państwa i na Sejm Buko-
wiński, radcy Sądu Krajowego Wyższego Teofila Simionowicza. Pogrzeb odbył się 
przed południem 15 stycznia. We wtorek 14 stycznia 1913 r. w Czerniowcach prze-
żywszy lat 83 zmarła wdowa po właścicielu dóbr ziemskich Katarzyna z Łukasie-
wiczów Zachariasiewiczowa, a jej pogrzeb odbył dwa dni później175. W Czerniow-
cach 6 kwietnia 1914 r. zmarł przeżywszy 79 lat były ziemianin Kajetan Józefowicz, 
a pochowano go 8 kwietnia przy licznym udziale publiczności. Kondukt żałobny 
prowadził ks. kan. Andrzej Łukasiewicz176. Kazimierz Liskowacki, właściciel dóbr 
Czunków, członek Koła Polskiego, Stronnictwa Ormiańsko-Polskiego i jeden z naj-
hojniejszych ofiarodawców na rzecz polskich organizacji (Towarzystwo Bratniej Po-
mocy i Czytelni Polskiej) tudzież instytucji na Bukowinie (m. in. Bursa Polska im.  
A. Mickiewicza, Ochronka SS. Felicjanek w Czerniowcach) oraz w Galicji prze-
żywszy lat 58 zmarł 22 grudnia 1918 r. Po trzech dniach przewieziony został do 
Zastawnej i tam przy licznym udziale ziemian oraz mieszczaństwa pochowany w ro-
dzinnym grobowcu177. Przeżywszy 76 lat 18 marca 1919 r. zmarła w Czerniowcach 

170  †Zachariasz Bohosiewicz. „GP” 1911, nr 89, s. 2-3.
171  Nekrologia, „GP” 1912, nr 69, s. 3. 
172  Nekrologia, „GP” 1912, nr 74, s. 3.
173  Nekrologia, „GP” 1912, nr 97, s. 3.
174  Z Radowiec…, „GP” 1913, nr 6, s. 3.
175  Nekrologia, „GP” 1913, nr 5, s. 3.
176  Nekrologia, „GP” 1914, nr 15, s. 3.
177  Na Bursę Polską im. Adama Mickiewicza…, „GP” 1909, nr 70, s. 3; Ofiara, ibidem; 

Apel Koła Polskiego do wyborców Polaków w rumuńskich okręgach wiejskich. Czerniowce, 
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Albina z Osadców Jakubowiczowa, była właścicielka dóbr ziemskich. Pogrzeb odbył 
się przy licznym udziale wiernych we czwartek 20 marca przed południem. Kondukt 
pogrzebowy prowadził ks. kan. Andrzej Łukasiewicz178. W Czerniowcach we wtorek 
25 stycznia 1921 r. rozstała się z tym światem Aniela z Kaczmarowskich Władysła-
wowa Węglowska, wdowa po byłym dziedzicu dóbr Nakło w ziemi przemyskiej. 
Zmarła była matką szanowanego i bardzo cenionego dyrektora Magistratu czernio-
wieckiego i polskiego działacza narodowego179. Dnia 2 lipca 1921 r. w sanatorium 
Gainform koło Wiednia przeżywszy lat 51 zmarł zasłużony dla Bukowiny, ceniony 
i lubiany przez przełożonych oraz podwładnych patriota polski Michał Romaszkan, 
który pochodził ze znanej besarabskiej rodziny ziemiańskiej, a po wykształceniu 
średnim i wyższym w Czerniowcach poświęcił się karierze urzędniczej i jako radca 
rządowy, starosta powiatu waszkowieckiego wydatnie przyczynił się do rozbudo-
wy rzymskokatolickiego kościoła Wniebowzięcia NMP w Waszkowcach przez uzy-
skanie znacznej subwencji rządowej i do utworzenia szkoły polskiej w Baniłowie 
n/Czeremoszem. Ponadto wiele uczynił dla oświaty polskiej w powiecie waszko-
wieckim. Proboszcz rzymskokatolickiej parafii waszkowieckiej i niezwykle czynny 
działacz narodowy ks. kan. Marceli Zawadowski uczcił pamięć zmarłego, odprawia-
jąc żałobne nabożeństwo za spokój duszy zmarłego. W nabożeństwie uczestniczyli 
wszyscy urzędnicy z prefektem L. Gojanem oraz funkcjonariusze drogowi całego 
powiatu, których M. Romaszkan był przełożonym180. Przed przejściem na emeryturę 
M. Romaszkan był starostą czerniowieckim, ciągle pozostając właścicielem dóbr 
ziemskich. W Warszawie dnia 25 stycznia 1932 r. przeżywszy lat 30 zmarła Stefa-
nia Kismanowska, żona aptekarza i córka bukowińskiego ziemianina dr Aleksandra 
Skibniewskiego. Zasłużona dla polskich organizacji bukowińskich wielką ofiarno-
ścią osierociła męża i dwuletnią córeczkę181. 

Jubileusze

Bukowińscy ziemianie polscy obchodzili jubileusze rodzinne. W niedzielę  
11 stycznia 1903 r. uroczyste złote gody we własnym domu obchodzili jubilaci, eme-
rytowany radca namiestnictwa galicyjskiego Juliusz Wazl i jego małżonka Petronela 
z Ohanowiczów, ciotka abpa Józefa Teodorowicza. Uroczystego aktu dokonał abp 
J. Teodorowicz w obecności najbliższych członków rodziny: dwu synów (Fryderyk 
– radca ministerialny w ministerstwie rolnictwa, Rudolf – właściciel dóbr w Besa-

dnia 2 V 1907. „GP”1907, nr 36, s. 1; Ofiary, „GP” 1910, nr 13, s. 3; Nekrologia, „Głos 
Ludu” 1918, nr 3, s. 3.

178  Nekrologia, „Głos Ludu” 1919, nr 15, s. 4.
179  Nekrologia, „Głos Ludu” 1921, nr 112, s. 4.
180  †Michał Romaszkan…, „Bukowińska GP” 1921, nr 6, s. 3; Nekrologia, „Głos Ludu” 

1921, nr 136, s. 4.
181  Z kroniki żałobnej, „Polak w Rumunii” 1932, nr 57, s. 4. 
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rabii), dwu córek z mężami, radcą Sądu Krajowego Izydorem Mayerem i starostą 
Henrykiem Mikulim, siostry jubilatki a matką abpa Gertrudą z Ohanowiczów Teo-
dorowiczową, dwu braci abpa – Dawida i Michała Teodorowiczów. Grupowe zdję-
cie uczestników uroczystości wykonał nadworny fotograf czerniowiecki Teodozy 
Bahrynowicz182. 

W czwartek 18 kwietnia 1907 r. Krzysztofowie Abrahamowiczowie w Czere-
szy obchodzili srebrne gody swojego małżeństwa183. Inny godniejszy jubileusz był 
obchodzony w sobotę 11 stycznia 1913 r. w gronie rodzinnym 60-letni jubileusz 
pożycia małżeńskiego Juliusza Wazla wraz z małżonką Petronelą z Ohanowiczów 
(ciotka abpa lwowskiego Józefa Teodorowicza)184. Z tej okazji rodzinę Wazlów 
w Czerniowcach odwiedził wzmiankowany abp J. Teodorowicz w sobotę 1 lutego 
po południu185. 

Wyróżnienia,  podziękowania,  nominacje i  odznaczenia

Podobnie jak innych zasłużonych dla poszczególnych stowarzyszeń, instytucji 
i w ogóle społeczeństwa niektórych polskich ziemian polskich spotykały rozmaite 
wyróżnienia, nagrody, nominacje i odznaczenia państwowe i papieskie. 

Niektórzy ziemianie z racji dobrze pełnionych funkcji obywatelskich cieszyli się 
wielką czcią i szacunkiem rodaków. Z tej racji wraz z przedstawicielami innych 
organizacji i warstw społecznych weszli w skład deputacji polskiej, która zbioro-
wo udała się 28 kwietnia 1903 r. do nowego prezydenta Bukowiny księcia Kon-
rada Hohenlohego, aby mu zaprezentować całą społeczność polską na Bukowinie 
i przestawić własne oczekiwania. W owej deputacji ziemiaństwo reprezentowali 
Kazimierz Bohdanowicz i Feliks Passakas. W imieniu deputacji przemawiał prof.  
dr A. Halban186. 

Jednym z najbardziej zasłużonych bukowińskich Polaków był Aleksander Mor-
genbesser, cichy pracownik na niwie narodowej, któremu przypisywano pomysł, za-
łożenie i rozwój czerniowieckiego Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej. 
W uznaniu tych zasług wieloletniemu prezesowi najpierw przyznano członkostwo 
honorowe, a w czternastą rocznicę powstania TBPiCP grono członków jego ufundo-
wało portret zasłużonego przywódcy Towarzystwa. Umieszczenie oraz odsłonięcie 
portretu w siedzibie Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej odbyło się 
bardzo uroczyście 1 grudnia 1883 r., po czym wydano bankiet z hołdowniczym prze-
mówieniem prezesa Mianowskiego i licznymi toastami pięćdziesięciu uczestników 
bankietu, reprezentujących wszystkie stany bukowińskich Polaków w hotelu Pod 
Czarnym Orłem187. 

182  Złote gody, „GP” 1903, nr 4, s. 3.
183  Srebrne gody, „GP” 1907, nr 32, s. 3.
184  Diamentowe gody, „GP” 1913, nr 6, s. 3.
185  JE. ks. arcybiskup Teodorowicz…, „GP” 1913, nr 10, s. 2.
186  Posłuchanie bukowińskich Polaków u prezydenta kraju, „GP” 1903, nr 35, s. 1-2.
187  Obchód na cześć Aleksandra Morgenbessera, „GP” 1883, nr 21, s. 3. 
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Rodzajem wyróżnienia był wybór na ławników sądowych, czego 4 lutego 1902 r. 
dostąpili Stanisław Bohosiewicz (właściciel większej własności Milijów) i Kazimierz 
Liskowacki (właściciel dóbr Okna)188, a w sierpniu 1904 r. w drodze losowania do-
stąpili Kazimierz Bohdanowicz (właściciel dóbr Oszechliby), Stanisław Bohosie-
wicz (właściciel dóbr Milijów), Antoni Łukasiewicz (właściciel dóbr Zadobrówka), 
Stanisław Szydłowski (właściciel dóbr Michalcze)189. 

Członkowie Stowarzyszenia Rolniczego dla Powiatu Wyżnickiego obrali dr. Teo-
dora Bohosiewicza z Milijowa na swego przewodniczącego, a Erazma Chmielew-
skiego, plenipotenta dóbr Mieczysława Reya w Wyżnicy na jego zastępcę na okres 
czteroletni 1904-1907190. 

Walne zgromadzenie członków Towarzystwa Rękodzielników Polskich „Gwia-
zga” w niedzielę 14 kwietnia 1907 r. honorowymi członkami „Gwiazdy” jednogło-
śnie wybrało właściciela dóbr Łuka na Bukowinie Karola Nałęcza Korzeniowskie-
go, dr. S. Kwiatkowskiego i dr. Stefana Kajetanowicza191. 

W poniedziałek 26 sierpnia 1907 r. bukowińska Rada Szkolna Krajowa wyraziła 
„pochwalne uznanie” Kazimierzowi Liskowackiemu z Czunkowa za poparcie celów 
tamtejszej szkoły ludowej192. 

Poseł do Rady Państwa i na Sejm, radca czerniowieckiego Sądu Krajowego Za-
chariasz Bohosiewić otrzymał w marcu 1903 r. tytuł i charakter radcy wyższego 
sądu krajowego193. 

Rodzajem wyróżnienia niewątpliwie był kolejny wybór Antoniego bar. Kocha-
nowskiego na prezydenta Czerniowiec oraz uroczysta instalacja w tym charakterze 
w Sali ratuszowej w samo południe we czwartek 30 kwietnia 1903 r194. Antoni bar . 
Kochanowski dostąpił jeszcze innych zaszczytów, np. honorowego członka Buko-
wińskiego Klubu Cyklistów195. 

Minister spraw wewnętrznych 15 września 1907 r. mianował komisarzy powia-
towych Michała Romaszkana i Romualda bar. Szymonowicza – sekretarzami Rządu 
Krajowego196. 

Maciej Rewaj w imieniu miejscowej ludności polskiej za pośrednictwem „Gazety 
Polskiej” w środę 13 listopada 1907 r. podziękował polskim posłom bukowińskiego 
Sejmu Krzysztofowi Abrahamowiczowi, S. Kwiatkowskiemi i Kajetanowi Stefano-

188  Nowi sędziowie przysięgli, „GP” 1902, nr 12, s. 3.
189  Losowanie ławy przysięgłych…, „GP” 1904, nr 67, s. 3.
190  Stowarzyszenie Rolnicze dla Powiatu Wyżnickiego, „GP” 1904, nr 37, s. 3.
191  Walne zgromadzenie [„Gwiazdy”], „GP” 1907, nr 26, s. 3; Przypomnienie, „GP” 

1907, nr 30, s. 2-3; „Gwiazda”, „GP” 1907, nr 31, s. 1-2.
192  Rada Szkolna Krajowa…, „GP” 1907, nr 71, s. 2.
193  Ze sfer rządowych, „GP” 1903, nr 26, s. 3.
194  Zatwierdzenie wyboru, „GP” 1903, nr 34, s. 2; Uroczysta instalacja prezydenta mia-

sta…, „GP” 1903, nr 35, s. 2; Zaprzysiężenie prezydenta miasta, „GP” 1903, nr 37, s. 3.
195  Buk. Klub Cyklistów w Czerniowcach, „GP” 1903, nr 77, s. 3.
196  Mianowania, „GP” 1907, nr 75, s. 3. 
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wiczowi za obronę interesów polskich na Bukowinie197. Roman Freitag, dziedzic 
Waszkowiec n/Czeremoszem, Wołoki i Zamościa 16 stycznia 1908 r. za moralne 
i materialne dobrodziejstwa (m. in. ofiarował grunt pod budowę Domu Polskiego) 
wyświadczone Czytelni Polskiej TSL w Waszkowcach został uczczony mianowa-
niem na członka honorowego tej Czytelni, a dyplom nominacyjny został mu wręczo-
ny przez powołaną ku temu specjalną deputację198. 

W uznaniu zasług dla bukowińskich Polaków oraz Towarzystwa Bratniej Pomo-
cy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach nadzwyczajne walne zgromadzenie człon-
ków tegoż Towarzystwa 22 września 1907 r. mianowało Krzysztofa Abrahamowicza 
honorowym członkiem TBPiCP199, a za swoją publiczną działalność Krzysztof Abra-
hamowicz z Czereszy został mianowany obywatelem honorowym gminy Czeresza 
w pierwszym kwartale 1910 r.200 Tenże K. Abrahamowicz zadbał o to, aby jego woź-
nica Paweł Żołyński dobrze wypełniający obowiązki przez czterdzieści lat został 
odzanaczony przez prezydenta kraju za czterdziestoletnią wierną służbę medalem 
honorowym, ustanowionym z okazji 50-letniego jubileuszu cesarskiego201. W listo-
padzie 1907 r. zarząd dóbr Kazimierza Bohdanowicza w Oszechlibach otrzymał 
list od zarządu browaru Jana Gőtza z Okocimia informujący, że dostarczany przez  
K. Bohdanowicza jęczmień jest najwyższej jakości202. W lipcu tegoż roku Antoni 
Kochanowski, syn znanego i szanowanego polityka, posła i prezydenta Czernio-
wiec, w uznaniu za wieloletnie sprawowanie urzędu burmistrza z wielkim pożyt-
kiem dla gminy, otrzymał nominację na honorowego obywatela Stawczan i z tej racji 
ofiarował 200 k na cele tej gminy203. 

W uznaniu zasług jako prezesa czerniowieckiego Koła Towarzystwa Szkoły Lu-
dowej oraz Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej tudzież posła walne 
zgromadzenie członków radowieckiej Czytelni Polskiej w styczniu 1913 r. nadało  
S. Kwiatkowskiemu tytuł honorowego członka Czytelni Polskiej w Radowcach204. 
Tego męża podobnym tytułem uhonorowało walne zgromadzenie członków su-
czawskiego Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej 16 lutego 1913 r.205.  
Dr Stanisław Kwiatkowski kilkakrotnie dostąpił zaszczytu reprezentowania czernio-
wieckich Polaków w charakterze radnego miejskiego i przewodniczącego klubu pol-

197  Rewaj M., Dunawiec, d. 13 XI 1907, „GP” 1907, nr 93, s. 3.
198  Z Waszkowiec… „GP” 1908, nr 6, s. 2.
199  S. Kwiatkowski, Nadzwyczajne walne zgromadzenie Czytelni Polskiej, „GP” 1907, 

nr 75, s. 2; Nadzwyczajne walne zgromadzenie Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Pol-
skiej, „GP” 1907, nr 78, s. 1-2; Przypomnienie, „GP” 1907, nr 77, s. 2-3; Uczczenie cnót 
obywatelskich, „GP” 1907, nr 79, s. 1.

200  Obywatelstwo honorowe, „GP” 1910, nr 16, s. 3.
201  Odznaczenie, „GP” 1907, nr 76, s. 3.
202  Tryumf polskiego rolnictwa, „GP” 1907, nr 95, s. 3.
203  Obywatelstwo honorowe…, „GP” 1910, nr 53, s. 3. 
204  Uczczenie zasług, „GP” 1913, nr 10, s. 2-3. 
205  Suczawa, d. 21 lutego, „GP” 1913, nr 16, s. 1.
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skich radnych. Ostatni raz nastąpiło to po trzyletniej przerwie we wtorek 25 lutego 
1913 r.206 Za swoją działalność narodową na Bukowinie dr Aleksander Skibniewski 
w okresie międzywojennym 25 listopada 1933 r. odznaczony został orderem Polonia 
Restituta V kl. Dekorował go czerniowiecki konsul generalny RP Marian Uzdowski207.

Za swoją działalność dla dobra kraju dr Kajetan Stefanowicz w roku 1905 został 
obrany członkiem giełdy zbożowej w Czerniowcach oraz cenzorem Banku Austro-
Węgierskiego208, potem mianowano go prezydentem Rady Kultury Krajowej oraz 
wiceprezydentem Banku Krajowego, a rady gminne Płoski, Szerowiec Górnych 
i Mołodyjowa w uznaniu zasług położonych dla dobra tych gmin przyznały mu tytuł 
honorowego obywatela gminy Płoska209, Szerowce Górne210 i gminy Mołodyjów211. 
W lipcu 1914 r. cesarz odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Franciszka 
Józefa z Gwiazdą212. Dr. Aleksandrowi Skibniewskiemu z Głębokiej powierzono 
prezydenturę Bukowińskiego Związku Spirytusowego, a Kazimierza Bohdanowi-
cza z Oszechlibów i Kazimierza Liskowackiego z Czunkowa wybrano na delegatów 
tegoż Związku do analogicznego związku we Lwowie213. Szóstego kwietnia 1914 r. bu-
kowiński Wydział Krajowy mianował prezesów powiatowych komisji chowu koni,  
m. in. Witolda Krzysztofowicza (właściciel dóbr ziemskich w Karapczowie n/Czere-
moszem) prezesem i Emila Bohosiewicza (właściciel dóbr w Baniłowie n/Czeremo-
szem) wiceprezesem dla powiatu waszkowieckiego oraz Stanisława Bohosiewicza 
(właściciel dóbr w Milijowie) prezesem dla powiatu wyżnickiego214.

Klęski żywiołowe

Bukowińscy ziemianie polscy jako pełniący funkcje publiczne w miarę po-
siadanych kompetencji przychodzili społeczeństwu z konkretną pomocą czy to 
przygotowując do właściwych zachowań na wypadek epidemii, czy klęsk żywio-
łowych. Prezydent Rady Kultury Krajowej dr Kajetan Stefanowicz w poczuciu 
swoich obowiązków zorganizował we środę 22 stycznia 1913 r. ogólne posiedzenie 
Rady Kultury Krajowej z referatem emerytowanego starszego lekarza sztabowego  

206  Wybory do Rady Miejskiej, „GP” 1913, nr 12, s. 3; Wybory do Rady Miejskiej, „GP” 
1913, nr 17, s. 3.

207  O. Łopatyńska, Z Hliboki [Głębokiej], „Kurier Polski w Rumunii” 1933, nr 18, s. 4; 
Odznaczenie wybitnych członków Polonii, „Kurier Polski w Rumunii” 1933, nr 19, s. 4.

208  P. dr Kajetan Stefanowicz…, „GP” 1905, nr 100, s. 2.
209  Obywatelstwo honorowe, „GP” 1914, nr 46, s. 3. 
210  Obywatelstwo honorowe…, „GP” 1914, nr 9, s. 3. 
211  Obywatelstwo honorowe…, „GP” 1914, nr 43, s. 3.
212  Wysokie odznaczenie p. prezydenta dr. Stefanowicza, „GP” 1914, nr 43, s. 3; P. pre-

zydent dr Kajetan Stefanowicz…, „GP” 1914, nr 44, s. 3; Komitet wykonawczy większej wła-
sności polskiej i ormiańskopolskiej…, „GP” 1914, nr 45, s. 3.

213  Bukowiński Związek Spirytusowy w Czerniowcach, „GP” 1914, nr 13, s. 3.
214  Komisje chowu koni, „GP” 1914, nr 16, s. 3.
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dr. Teodora Bohosiewicza z Milijowa na temat szczepień ochronnych i innych 
ważnych spraw społecznych215. W przypadku klęsk posuchy lub powodzi pozyski-
wał fundusze na pomoc dla poszkodowanych. Podobnie postępował poseł ludowy  
dr Stanisław Kwiatkowski, który po powodziach w 1913 r. osobiście wraz z kom-
petentnymi urzędnikami przybywał do poszczególnych miejscowości dla oszacowa-
nia szkód i zapewnienia najstosowniejszych rekompensat216. Bukowińscy ziemianie 
przychodzili z pomocą ofiarom pożarów. Kiedy we czwartek 23 kwietnia 1903 r. 
w Oszechlibach wybuchł pożar, wówczas wójt gminy i poseł Kazimierz Bohdano-
wicz natychmiast przybył z sikawką dworską i mimo silnego wiatru zlokalizował 
pożar, zapobiegając rozprzestrzenieniu się ognia na całą osadę217. 

We wtorek 5 maja 1903 r. spłonęła cała wieś Zwiniacze w powiecie kocmaniec-
kim. Na wieść o pożarze natychmiast przybył starosta kocmaniecki Sworakowski. 
Zaczęły napływać składki na pomoc pogorzelcom. Przed 24 maja 1903 r. ten cel 
wpłynęlo 5345,80 k, w tym w tym od Grzegorza Jakubowicza z Walawy – 100 k, 
Antoniego bar. Kochanowskiego - 50 k, Aantoniny bar. Kochanowskiej – 50 k, An-
toniego Łukasiewicza – 20 k, Stanisława Krzysztofowicza z Dębowiec – 10 k, z bu-
kowińskiego Zakładu Kredytowego Ziemskiego – 200 k218.

W niedzielę 24 maja 1903 r. w Zamościu, w majątku Romana Freitaga, prawdo-
podobnie wskutek podpalenia, z dymem poszły dwie stajnie z zapasami wartości 
ubezpieczonej na 10000 k219.

Jesienią 1904 r. na waszkowieckich pogorzelców m. in. złożyli ofiary: Bogdan 
i Jan Bohosiewiczowie – po 10 k, Michał Bohosiewicz z Baniłowa 30 k, Andrzej Jó-
zefowicz – 5 k, Józef Rudkowski -100 k, Mieczysław Węgrzynowicz – 100 k, Alfred 
Krzysztofowicz z Karapczowa – 50 k220.

Klęski żywiołowe boleśnie dotykały również ziemian. W Baniłowie n/Czeremo-
szem 18 września 1893 r. wybuchł pożar koło gorzelni Krzysztofa Bohosiewicza221. 
Tylko w perwszym półroczu roku 1907 pożary wyrządziły poważne szkody trzem 
ziemianom. Oto w poniedziałek 25 lutego 1907 r. w majątku Emila Bohosiewicza 

215  Z Rady Kultury Krajowej, „GP” 1913, nr 7, s. 3.
216  Żadowę w pow. stróżenieckim w roku 1913. dwukrotnie (28 VI i 10 VII) nawiedziła 

powódź, czyniąc ogromne szkody. W związku z tym poseł ludowy dr S. Kwiatkowski wraz 
z inżynierem Wydziału Krajowego 25 VII przybyli oszacować szkody i znaleźć sposób na 
zapobieżenie podobnym klęskom w przyszłości. Po naradzie z poszkodowanymi doprowa-
dzono do zwolnienia z podatków za rok 1913 (Gminę Żadowa.., „GP” 1913, nr 61, s. 3; 
Żadowa, dnia 30 VII 1913, „GP” 1913, nr 62, s. 3). 

217  Pożar, „GP” 1903, nr 34, s. 3.
218  Pożary na Bukowinie, „GP” 1903, nr 37, s. 3; Pogorzelcom Zwiniacza…, „GP” 1903, 

nr 38, s. 2; Dla pogorzelców Zwiniacza…, „GP”1903, nr 39, s. 2; Pomoc dla pogorzelców 
Zwiniacza, „GP” 1903, nr 44, s. 3; Dla pogorzelców Zwiniacza, „GP” 1903, nr 47, s. 2.

219  Pożar, „GP” 1903, nr 44, s. 3.
220  Na pogorzelców Waszkowiec… „GP” 1904, nr 80, s. 3.
221  [Pożar], „GP” 1893, nr 76, s. 3.
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w Baniłowie n/Czeremoszem pożar strawił wielką stodołę wartości 14000 k oraz 
siedem stert z płodami rolnymi zaledwie w części ubezpieczonymi222. We czwartek 
14 marca t. r. o godzinie 14.oo wskutek wybuchu zgorzała gorzelnia Kazimierza 
Bohdanowicza w Oszechlibach wartości 30000 k, ubezpieczona w krakowskim To-
warzystwie Wzajemnych Ubezpieczeń223. W nocy z piątku na sobotę 14/15 czerwca 
t. r. w wydzierżawionym folwarku Jakubowicza w Małym Kuczurowie spłonęły trzy 
szopy z narzędziami rolniczymi i stodoła ze zbożem wartości 12000 k, a ubezpie-
czone na kwotę 8000 k 224. Przyczyną dwu pożarów najprawdopodobniej było pod-
palenie.

Prócz powodzi, pożarów, zgonów ziemian niekiey dotykały inne nieszczęścia. 
Do takich niewątpliwie należało wydzierżaianie majątków osobom zainteresowa-
nym bezwzględną eksploatacją ziemi i ludzi bez baczenia na ogólnie przyjęte nor-
my współżycia społecznego. Wówczas dochodziło do strajków, jak to zdarzyło się 
w sierpniu 1907 r. w majątku Grzegorza Jakubowicza w Walawie, gdzie chłopi od-
mówili wyjścia do pracy dzierżawcy Metschowi225 

Polowania

Bukowina obfitująca w nieprzebrane lasy stwarzała wyjątkowo korzystne wa-
runki do rozwijania gospodarki leśnej i związanych z tym dziedzin działalności. Do 
najbardziej tradycyjnych zajęć związanych leśnictwem należało myślistwo, wyrąby-
wanie ogromnych połaci leśnych, przemysł drzewny z tartactwem na czele. Buko-
wińscy ziemianie byli posiadaczami lasów i eksploatowali je, m. in. uprawiając my-
ślistwo. Myślistwo dla jednych było rodzajem sportu, dla innych przede wszystkim 
sięganiem po dobra natury na zaspokajania potrzeb żywieniowych. Stąd z powyż-
szych względów w pewnych porach roku urządzano łowy, na które zazwyczaj zapra-
szano okolicznych ziemian. Dla przykładu można podać, że w 1867 r. „Nowiny” pi-
sały o przygodach bukowińskich myśliwych podczas polowania na niedźwiedzia226, 
a pod koniec 1896 okoliczne obywatelstwo uczestniczyło w łowach urządzonych 
przez Zygmunta Werla, plenipotenta dóbr Orszowce. W przeciągu czterech godzin 
upolowano 58 zajęcy, 7 lisów i 5 rogaczów227. Zaś na początku (8 stycznia) 1897 r. 
Bogdan Bohosiewicz, dzierżawca Bojańczuka, urządził podobne polowanie, które 
zaowocowało 35 zającami, 4-ma lisami, jednym kozłem i ogromnym wilkiem, któ-

222  Pożar, „GP” 1907, nr 18, s. 3. 
223  Pożar, „GP” 1907, nr 23, s. 3. 
224  Pożar, „GP” 1907, nr 50, s. 3. 
225  Strajk robotników rolnych…, „GP” 1907, nr 69, s. 3; Strajk w Walawie…, „GP” 1907, 

nr 70, s. 3.
226  „Nowiny” 1867, s. 23.
227  Kronika łowiecka, „GP” 1897, nr 1, s. 3.
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rego powalił Seweryn Negrusz z Kocmania228. W niedzielę 3 stycznia 1904 r. w Ku-
czurowie Małym w lasach Jakubowicza odbyło się polowanie, w którym uczestni-
czył właściciel dóbr Kajetan Ohanowicz229.

Bukowińscy ziemianie polscy w latach 1914-1940

Autorowi niniejszego opracowania nie są znane źródła umożliwiające poznanie 
i przedstawienie losów bukowińskiego ziemiaństwa polskiego w okresie pierwszej 
wojny światowej i w latach międzywojennych. Nieliczne powojenne publikacje pra-
sowe pozwalają przyjąć, iż przed zajęciem Bukowiny przez Rosjan w 1914 r. więk-
szość bukowińskich ziemian pełniących jakiekolwiek urzędy ewakuowała się. Pod-
czas kilkuletnich działań wojennych ich majątki w znacznym stopniu zostały znisz-
czone. Natomiast po wojnie, gdy Bukowina znalazła się we władaniu Królestwa 
Rumunii, podobnie jak tysiące Bukowińczyków, jako tako uregulowawszy sprawy 
majątkowe schroniła się w niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Na Bukowinie 
pozostali bardzo nieliczni, a bardzo czynni w okresie wcześniejszym ziemianie pol-
scy. Jeden z nich, mianowicie dr Stanisław Kwiatkowski, chcąc być nadal użytecz-
nym przyjął obowiązki konsula honorowego Rzeczypospolitej Polski i senatora par-
lamentu rumuńskiego. Z ramienia Polskiej Rady Narodowej na Bukowinie pracował 
w rządowej komisji obradującej nad reformą wyborczą do parlamentu rumuńskiego 
i w komisji dla reformy agrarnej. W komisji rządowej, mającej przedyskutować pro-
jekt reformy agrarnej z ramienia stronnictwa większej własności polskiej pracowa-
li również dwaj inni byli posłowie sejmowi tego ugrupowania, Mikołaj Gorzycki, 
właściciel dóbr Czerepkowce, oraz dr Aleksander Skibniewski, właściciel majątku 
w Głębokiej230. Dr. S. Kwiatkowski jako założyciel prywatnego Gimnazjum Pol-
skiego w 1911 r. po wojnie ponownie przyczynił się do wskrzeszenia tejże szkoły 
decyzją prezydenta kraju z dnia 19 lutego 1919 r. jako państwowego gimnazjum 
realnego z polskim językiem wykładowym i powstania polskiego seminarium na-
uczycielskiego męskiego i żeńskiego rozporządzeniem prezydenta kraju z 29 stycz-
nia 1919 r.231. Zadbał o zdobycie środków na zakup podręczników szkolnych dla 
uboższych uczniów gimnazjum232. Po kilku latach wysiłków, napotkawszy na wiel-

228  Kronika łowiecka, „GP” 1897, nr 4, s. 3
229  Kronika łowiecka, „GP” 1904, nr 2, s. 3.
230  Reforma wyborcza i agrarna, „Glos Ludu” 1919, nr 10, s. 3. Skibniewscy nadal 

wspierali finansowo polskie instytucje, np. w 1937 r. z okazji poświęcenia i otwarcia szkoły 
polskiej w Głębokiej ofiarowali 1000 lei na Katolicki Dom Sierot Polskich im. Ks. Alek-
sandra Opolskiego w Czerniowcach (I. Kukla, Podziękowanie, „Kurier Polski w Rumunii” 
1937, nr 220, s. 6. 

231  Dwie doniosłe zdobycze narodowe na polu szkolnictwa, „Głos Ludu” 1919, nr 11,  
s. 1-2; S. Kwiatkowski, E. Kamiński, Jego Królewskiej Mości Królowi Ferdynandowi…, 
„Głos Ludu” 1919, nr 12, s. 1. 

232  Patriotyczny dar, „Głos Ludu” 1919, nr 12, s. 3; P. Burstin wyrobił swego czasu 
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kie utrudnienia ze strony nowej generacji rodaków ubiegających się o przywództwo, 
dr Stanisław Kwiatkowski ostatecznie opuścił Bukowinę i udał się do niepodległej 
Polski, dla której przez całe swoje życie nadzwyczaj ofiarnie pracował. Nadal jed-
nak pozostał Tytus Czerkawski w Baniłowa n/Seretem i dr Aleksander Skibniewski 
w Głębokiej. Oni też wobec bardzo zmniejszonej ilości inteligencji polskiej oraz 
uszczuplonego ziemiaństwa włączyli się do organizowania życia polskiego wszyst-
kich stanów w nowych warunkach politycznych, jakie narzuciło państwo rumuńskie 
i w tej pracy wytrwali do drugiej wojny światowej. O roli dr. A. Skibniewskiego 
w zjednoczeniu licznych organizacji polskich już wspomniano. Natomiast o Tytusie 
Czerkawskim przynajmniej należy powiedzieć, że współpracując przedstawiciel-
stwem polskim i władzami Rumunii uczynił wszystko, co było możliwym, ażeby 
życie polskie na Bukowinie nadal się rozwijało pomyślnie. Pod koniec lat trzydzie-
stych XX w. przyjął obowiązki prezesa Związku Stowarzyszeń Polskich w Rumunii 
i z jego ramienia współwłaścicielem wydawnictwa „Kuriera Polskiego w Rumunii”. 
A kiedy wybuchła druga wojna światowa, pracował na rzecz uchodźców polskich 
w Rumunii. Niebawem jednak po zajęciu Bukowiny pod koniec czerwca 1940 r. sam 
musiał uchodzić przed czerwoną nawałą. Początkowo kontynuował działalność na 
rzecz Polaków, a gdy to stało się niemożliwe pozostawał w Bukareszcie do zakoń-
czenia wojny. Później wrócił do Polski. 
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BUKOWIŃSKIE ZIEMIAŃSTWO POLSKIE DO PIERWSZEJ WOJNY 
ŚWIATOWEJ

Słowa kluczowe: ziemiaństwo, Bukowina, Polonia, Rumunia, majątki ziemskie

Wielowiekowa obecność ziemian polskich na Bukowinie, gospodarzących na bardzo 
znacznych obszarach gruntów uprawnych i lasów podniosła kulturę rolną tego kraju na wy-
soki europejski poziom zarówno w dziedzinie uprawy różnych odmian zbóż i roślin, hodowli 
zwierząt tudzież przetwórstwa produktów rolnych i leśnych. Bukowińscy ziemianie polscy 
ponadto pełnili rozmaite ważne funkcje jako urzędnicy państwowi i samorządowi różnych 
szczebli. Bywali posłami i marszałkami sejmu, starostami powiatowymi, prezydentami 
miast, burmistrzami gmin, prezydentami banków, członkami rad gminnych i nadzorczych 
instytucji państwowych oraz społecznych, stowarzyszeń kulturalno-oświatowych. Posiadali 
stronnictwo polityczne broniące interesów ziemiaństwa, ale także wspierające, nie tylko ma-
terialnie, wszelkie polskie instytucje i stowarzyszenia narodowe. 
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POLISH LANDED GENTRY IN BUKOVINA UNTIL THE WORLD WAR I

Key words: Bukovina, Polonia, gentry, Romania, landowner

Many centuries of presence of Polish landowners in Bukovina, who managed vast areas 
of farmlands and forests, allowed to increase the level of agriculture of this region to a high 
European standard in terms of cultivation of different varieties of crops and plants, animal 
breeding and processing of agricultural and forestry products. Moreover, the Bukovina’s Pol-
ish landowners performed various important functions as state and self-government officials 
at different levels, such as: Members of the Parliament, Speakers of the Sejm, district sta-
rosts, town and municipality mayors, bank presidents, members of municipal councils and 
supervisory boards of public and social institutions as well as cultural and educational as-
sociations. They had a political party defending the interests of landed gentry and supporting, 
not only materially, all Polish national institutions and associations.
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Tytus Czerkawski był jednym z najbardziej czynnych działaczy polskich i głów-
nym organizatorem ludu polskiego w powiecie stróżenieckim od początku XX w. 
Brał udział w pracach politycznego bukowińskiego Koła Polskiego2 i jednocześnie 

1  Tytus Czerkawski jest jednym z kilkudziesięciu bukowińskich ziemian polskich 
XIX i XX w., którzy zasłużyli na utrwalenie w  historii Polski, a dotąd nie doczekali się 
godnego poznania i opracowania. Tylko kilku z nich zanotowano w „Polskim Słowniku 
Biograficznym”, ale niektórym, np. Krzysztofowi Abrahamowiczowi, poświęcono zale-
dwie kilka zdań nie oddających istotnych treści ich wieloletniej i bardzo owocnej pracy 
dla dobra narodu polskiego. Oprócz wyżej wzmiankowanych ziemian na solidne zbadanie 
i opracowanie naukowe m. in. zasługują: Adolf, Emil, Grzegorz, Helena, Jan, Kazimierz, 
Stanisław Bohdanowiczowie; Bogdan, Helena, Jan, Jakub, Stanisław, dr Teodor, Zacha-
riasz Bohosiewiczowie; Aleksander Brodowski; Roman Freitag, Stanisław Jabłonowski; 
Grzegorz, Kajetan Jakubowiczowie; Rafał Kajetanowicz; Antoni bar. Kochanowski (senior 
oraz junior), Karol Nałęcz Korzeniowski; Kazimierz Liskowacki, Antoni Manugiewicz; 
Feliks Passakas; Jakub Petrowicz, Konstanty Popowicz; Piotr Romaszkan;   Jan, Janina, 
Józef, Maria Adela Rudkowscy; Jakub Simonowicz; dr Aleksander i Zofia Skibniewscy, 
Kajetan, Kornel, dr Stefan Stefanowiczowie; Ignacy, Jakub Szymonowiczowie; Jan Wojna-
rowicz. O nielicznych spośród nich nieco wiadomości można znaleźć w Historii Poalków 
na Bukowinie E. Biedrzyckiego, w Polakach na Bukowinie w latach 1775-1918 Masriusa 
Petraru, w Bukowińskim ziemiaństwie polskim do pierwszej wojny światowej – w niniej-
szym tomie, Gazecie Polskiej z lat 1883-1914 Jana Bujaka, w Kronice bukowińskich Po-
laków publikowanej odcinkami w suczawskim „Polonusie” od 2009 r., w Bukowińczykach 
w Legionach Polskich 1914-1918, w wydawnictwie: „Almanach Karpacki Płaj” t. 49,  
s. 128-139 oraz w innych publikacjach Jana Bujaka.

2  Powstałe w setną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Koło Polskie, to polityczna 
organizacja bukowińskich Polaków wszystkich stanów do obrony polskich interesów na-
rodowych w oparciu o obowiązującą w Austrii konstytucję oraz prawa. Nieco wiadomości 
o Politycznym Bukowińskim Kole Polskim znajduje się w: E. Biedrzycki, Historia Polaków 
na Bukowinie; J. Bujak, Gazeta Polska 1883-1914, Kraków 2013; idem, Polakacy na Buko-
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Towarzystwa Szkoły Ludowej (TSL). Z upoważnienia pierwszego od wiosny 1910 r. 
przez kilka kolejnych miesięcy pertraktował z przywódcami politycznymi innych 
narodowości w sprawie powołania rady gminnej w Baniłowie n./Seretem3, w której 
mieszkańcy mieli posiadać swoich reprezentantów, w miarę możności zachowując 
proporcje. Jako mąż zaufania Koła Polskiego organizował wiece ludowe. Poświę-
cane były żywotnym sprawom kulturalnooświatowym i politycznym. Na jednym 
z tych wieców w Baniłowie Mołdawskim 8 grudnia 1910 r. zajmowano się sprawą 
katastru Polaków bukowińskich oraz hamowaniem rozwoju szkolnictwa polskiego 
przez urzędy państwowe wbrew obowiązującemu prawu. Zasłużył się przy zakła-
daniu dziewczęcych i kobiecych kółek, w których obok innych prac oświatowych 
uczono śpiewu chóralnego. Jako jeden z trzech delegatów reprezentował bukowiń-
skie TSL na Walnym Zjeździe TSL w Krakowie r. 1910, na którym podjęto cztery 
uchwały dotyczące zwiększenia zainteresowania i pomocy materialnej dla TSL na 
Bukowinie, gdzie zagrożenie polskości było bardzo duże.

U schyłku 1911 r. został mianowany podporucznikiem rezerwy pierwszego puł-
ku ułanów austriackich, w szeregach którego najprawdopodobniej odbył kampanię 
pierwszej wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych Czerkawski powró-
cił do majętności rodzinnej w Baniłowie nad Seretem. Ponieważ zajęcia gospodar-
skie nie absorbowały zanadto, znaczną część wolnego czasu przeznaczał na pracę 
oświatową, polityczną, samorządową – krótko mówiąc – na działalność publiczną 
w interesie Polaków. Gdy 15 grudnia 1918 r. powstała Polska Rada Narodowa, w ja-
kimś stopniu spadkobierczyni dawniej bardzo aktywnego na Bukowinie polityczne-
go Koła Polskiego Czerkawski od samego początku znalazł się w niej i niebawem 
okazał się jednym z najczynniejszych i najbardziej skutecznie pracujących jej człon-
ków, zwolennikiem programu i metod działania, których żywym i ciągle czynnym 
wzorcem nadal pozostawała działalność dr. Stanisława Kwiatkowskiego, lekarza 
i prymariusza Szpitala Powszechnego, radnego czerniowieckiej Rady Miejskiej, 
wieloletniego prezesa czerniowieckiego Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni 
Polskiej, prezesa czerniowieckiego Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej, twórcy pry-
watnego Gimnazjum Polskiego w Czerniowcach, czerniowieckiego posła na Sejm 
bukowiński i niezwykle aktywnego działacza polskiego od schyłku XIX w. aż po 
dwudziestolecie międzywojenne, a po wojnie honorowego konsula RP w Rumunii.

Czerkawski zaczął od organizowania terenowych ogniw Polskiej Rady Narodo-
wej przede wszystkim w tych miejscowościach i skupiskach polskich, które w mi-

winie od najdawniejszych czasów do końca drugiej wojny światowej, [w:] Bukowina ocalona 
od zapomnienia, autor tekstów J. Bujak, Lubań 2013.

3  Na Bukowinie były dwie miejscowości o identycznej nazwie Baniłów. Dla rozróżnie-
nia ich używano dodatkowych określeń. Stąd jeden Baniłów leżący nad rzeką Seret zwano 
Baniłowem nad Seretem względnie  Baniłowem Mołdawskim bądź Baniłowem Rumuńskim. 
Inny bukowiński Baniłów położony nad Czeremoszem często nazywano Baniłowem Ruskim 
(nie rosyjskim).
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nionym okresie działały najprężniej i odznaczyły się największymi osiągnięciami. 
Angażując zaś zasłużonych i wypróbowanych dawniej aktywistów oraz generację 
ich wychowanków i niedawnych legionistów, a nawiązując do resztek wcześniej-
szych dokonań zaczął odtwarzać wcześniej funkcjonujące stowarzyszenia tudzież 
instytucje w zmienionej powojennej rzeczywistości, gdy przez półtora wieku przy-
należna do Austrii Bukowina znalazła się w granicach i pod panowaniem wład-
cy Rumunii. W przeciągu pierwszego powojennego dziesięciolecia, a zwłaszcza 
w najbardziej sprzyjających Polakom warunkach pierwszych kilku lat wyzwolił 
drzemiącą w polskim ludzie wiejskim energię, pozakładał terenowe koła Polskiej 
Rady Narodowej (okresowo jako Niezawisła Rada Ludu Polskiego), a przy ich 
pomocy odtworzył cały szereg czytelni, szkół, stowarzyszeń i placówek kultural-
no-oświatowych pod nazwą Dom Polski, które niegdyś zaistniały w ramach To-
warzystwa Szkoły Ludowej (TSL). Ponadto przyczynił się do powstania nowych 
ośrodków życia polskiego, wybudowania i rozpoczęcia działalności nowych „do-
mów polskich”, m.in. w Baniłowie (r. 1919),w Łukawcu (r.1921), w Nowej Żadowie  
(r. 1926)4, w Dunawcu (r. 1927) – całej sieci organizacyjno-instytucjonalnej. 

Znając zaś życie i potrzeby ludu z potocznego doświadczenia zatroszczył się 
o wychowanie i oświecenie młodzieży żeńskiej. Z jego natchnienia i pod jego wpły-
wem powstawały i działały dziewczęce i kobiece organizacje oświatowe, przykłada-
jące szczególną wagę do nauki śpiewu, zwłaszcza śpiewu chóralnego5. Jako prawy 
Polak i patriota, szczególnie wyczulony na problemy ludu polskiego na Bukowinie, 
dość szybko spostrzegł, że część przywódców Polskiej Rady Narodowej ma zgo-
ła inne cele, intencje, poglądy i  programy niż na początku deklarowano, więc po 
doszłym  do skutku rozłamie w Polskiej Radzie Narodowej (kwiecień-maj 1920 r.) 
znalazł się w tym odłamie, który  nie sprzeniewierzył się ideałom poprzednio działa-
jącego na Bukowinie  politycznego  Koła Polskiego i nie tylko nie wystąpił przeciw 
dr. S. Kwiatkowskiemu, głównemu przywódcy, żywej legendzie narodowej działal-
ności Polaków na Bukowinie, ale otwarcie  stanął przy nim zdecydowany zachować 
przedwojenne zdobycze narodowe i realizować ten sam program –  tym razem pod 

4  Próba zarysu monografii jednej z takich Czytelni i Domów Polskich vide: J. Bujak, 
Czytelnia Polska w Nowej Żadowie (1907-1945), „Annales Universitatis Pedagogicae Craco-
viensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, T. 7 (2009), s. 245-257. 

5  Wydaje się, że istniejące obecnie w Polsce i na całej Bukowinie (południowej i pół-
nocnej) polskie zespoły ludowe, uczestniczące w corocznych Bukowińskich Spotkaniach 
są trwałym dziedzictwem także dokonań Tytusa Czerkawskiego w zakresie konsolidowa-
nia polskich dziewcząt i kobiet w ramach owych kółek dziewczęcych i kobiecych. Tutaj 
godzi się wymienić przynajmniej nazwy tych zespołów: Dawidenka w Koźlicach, Dolina 
Nowego Sołońca w Złotniku, Dolina Seretu w Porubnem, Dunawiec w Zbylutowie, Dzior-
danki w Jastrowiu, Echo Bukowiny w Lubaniu, Echo Prutu w Czerniowcach, Jastrowiacy 
w Jastrowiu, Mała Pojana w Mikułowej Polanie, Podgrodzianki w Raciborowicach Gór-
nych, Pojana w Piławie Dolnej, Sołonczanka w Nowym Sołońcu, Tajdany w Strzegomia-
nach, Watra w Brzeźnicy, Wianeczek w Piotrowcach Dolnych, Wichowianki w Wichowie.
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rządami rumuńskimi i przyjmując miano Niezawisłej Rady Ludu Polskiego na Bukowinie. 
Wyniki starań Czerkawskiego stały się najbardziej widoczne w powiecie stróże-

nieckim, gdzie, podobnie zresztą jak na całej Bukowinie, kilkuletnie działania wo-
jenne niemal doszczętnie zniszczyły dorobek Polaków dziesięcioleci poprzedzają-
cych wybuch pierwszej wojny światowej. Jako jeden z kilku przywódców tego ugru-
powania i jako sekretarz generalny Czerkawski wszedł do Komisji Wykonawczej, 
w której znaleźli się dr S. Kwiatkowski, dwaj księża kanonicy, Józef Krzyżanowski6 
i Marceli Zawadowski, Edward Michniewicz i Maciej Markulak. Czerkawski wniósł 
pokaźny wkład w uruchomienie wydawanej dwa razy na miesiąc „Bukowińskiej Ga-
zety Polskiej. Organu Niezawisłego Ludu Polskiego w Wielkiej Rumunii” (1921), 
w opracowanie i wypełnianie programu, który pt. „Cele Niezawisłej Rady Ludu Pol-
skiego na Bukowinie” ujrzał światło dzienne w pierwszym numerze „Bukowińskiej 
Gazety Polskiej” z 15 maja 1921 r. oraz pod innymi tytułami w numerach następ-
nych. Wydaje się, iż to właśnie on w kilku artykułach Czy tak być powinno? oraz 
Tak być nie powinno pod pseudonimem Ciekawski odpierał zmasowane ataki na  
S. Kwiatkowskiego i Niezawisłą Radę Ludu Polskiego7. 

Równocześnie Czerkawski pracował nad ożywieniem zwyczaju obchodzenia wy-
darzeń narodowych. Z jego inicjatywy organizacje polskie 29 listopada 1922 r. urzą-
dziły okazałą uroczystość poświęconą powstaniu listopadowemu, na którą przyjęli 
zaproszenie przedstawiciele władz rumuńskich i konsul RP Eustachy Lorenowicz. 
Czerkawski zagaił akademię i ubogacił okolicznościowym referatem. Rekonstruując 
Polską Radę Narodową na Bukowinie przyczynił się do podobnego zorganizowania 
się rodaków w innych stronach Rumunii, przede wszystkim zaś w Besarabii. 

Kiedy pod wpływem władz naczelnych Światowego Związku Polaków i po 
pierwszym zjeździe Polonii świata na Bukowinie i w Rumunii podjęto próbę zjed-
noczenia samopas działających stowarzyszeń i organizacji polskich, Czerkawski nie 
pozostał na uboczu i niebawem ponownie wypłynął jako znacząca osobistość. Z ra-
mienia mniejszości polskiej został wytypowany jako kandydat na senatora z listy 
rządowej w wyborach 1933 r. Choć nie uzyskał mandatu, to jednak w środowiskach 
polskich i rumuńskich powoli zyskiwał na znaczeniu. Gdzieś w tym czasie został 
prezesem Polskiej Rady Narodowej a potem uchwałą nowego zarządu Towarzystwa 
Gimnastyczno-Sportowego „Sokół” został powołany do współpracy przy realizacji 
projektu wzniesienia pomnika ku czci marszałka  Józefa Piłsudskiego. Na Zjeździe 
Naczelnej Rady Związku Stowarzyszeń Polskich w Rumunii, odbytym w Czerniow-
cach 25 listopada 1935 r., reprezentował Polską Radę Narodową i został wybrany 

6  Sporo wiadomości o tym wspaniałym kapłanie zawiera monograficzne opracowanie 
stróżenieckiej parafii: J. Bujak, Święta Anna, Kraków 2005.

7  Nieco wiadomości o „Bukowińskiej Gazecie Polskiej” i roli T. Czerkawskiego znaj-
duje się w przyczynku: J. Bujak, Jeszcze jedno nieznane polskie czasopismo na Bukowinie,  
[w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w., red. Jerzy Jarowiecki, 
Kraków 1996, s. 198-202.
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na członka prezydium Związku Stowarzyszeń Polskich w Rumunii, w którym po 
ukonstytuowaniu się  na zebraniu 11 grudnia tego roku powierzono mu funkcję jed-
nego z czterech wiceprezesów oraz członka specjalnej komisji do przeprowadzenia 
studium gospodarczego i realizacji poszczególnych zadań. W jakiś czas potem ob-
jął funkcję prezesa ogólnokrajowego Związku Stowarzyszeń Polskich w Rumunii 
i w tym charakterze rozesłał do wszystkich organizacji zrzeszonych w Związku list 
datowany w Czerniowcach 15 marca 1939 r., a dotyczący nadesłania sprawozdań 
z działalności w roku 1938. 

Po zaistnieniu nowej partii rumuńskiej pod nazwą Front Odrodzenia Narodo-
wego Polska Rada Narodowa w porozumieniu ze Związkiem  Stowarzyszeń Pol-
skich w Rumunii szybko zdecydowała o przystąpieniu Polaków do tej formacji po-
litycznej, co delegacja złożona z przedstawicieli wszystkich towarzystw polskich 20 
stycznia 1939 r. zakomunikowała rezydentowi królewskiemu Gheorghe Alexianu, 
a kilkanaście dni później inna delegacja, po konferencji z ambasadorem RP Roge-
rem Raczyńskim, 3 lutego t. r. przedłożyła wraz odpowiednim memoriałem wicepre-
mierowi rządu rumuńskiego Armandowi Calinescu. Przewodniczącym obydwu tych 
delegacji był Czerkawski, który w ich imieniu wygłosił przemówienia i dezyderaty. 
Czerkawski rozwinął akcję na rzecz Frontu Odrodzenia Narodowego wśród Pola-
ków mieszkających na Bukowinie i w Rumunii. Jakie rozmiary przybrała ta akcja 
i do jakiego stopnia była skuteczna, świadczy chociażby to, że w krótkim czasie 
wielu Polaków zdeklarowało się jako członkowie owego Frontu lub zamierzało to 
uczynić, o czym świadczą akta rodzinne Bujakówki, z których niezbicie wynika, iż 
rodzice piszącego, Katarzyna i Władysław Bujakowie mieszkający w Nowej Żado-
wie również podpisali stosowne deklaracje8. 

Wiosną 1939 r. z ramienia organizacji polskich Czerkawski wystartował w wybo-
rach do parlamentu rumuńskiego, uzyskując (2 czerwca) najwięcej (prawie 20 000) 
głosów spośród kandydatów innych mniejszości narodowych, nawet niemieckiej. 
Być może ten wynik wyborczy zaważył na decyzji króla Rumunii Karola II, który 
mianował Czerkawskiego senatorem drugiej izby parlamentu rumuńskiego. 

Skupiwszy w jednych rękach przywództwo wszystkich organizacji polskich 
i godność reprezentanta obywateli państwa rumuńskiego narodowości polskiej, 
Tytus Czerkawski odgrywał wybitną rolę w życiu środowisk polskich, Rumu-
nii i w stosunkach między Polską a Rumunią jako państwami. W maju lub na 
początku czerwca tego roku towarzyszył Tadeuszowi Buynowskiemu, nowemu 
czerniowieckiemu konsulowi generalnemu RP, w objeździe i poznawaniu osad 
Górali polskich na Bukowinie, gościł i nocował w swoim baniłowskim dworku,  
a 28 czerwca t. r. był jednym z gości uroczystego zakończenia roku szkolnego polskiej szko-
ły powszechnej w czerniowieckim Domu Polskim. W miarę zmieniających się sto-

8  W szczątkowym archiwum Bujakówki  zachowało się stosowne pismo (Adeverinţa  
no 756) wystawione przez sekretarza żadowskiego Sekretariatu  FON (Frontul Renaşterii 
Nationale). 
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sunków wewnętrznych, międzynarodowych i związanych tym potrzeb Czerkawski 
przyjmował  na siebie nowe obowiązki i na ile to było możliwe, w coraz bardziej 
komplikującej się sytuacji godnie reprezentował Polaków oraz stawiał czoła wy-
zwaniom. Wysoka pozycja prezesa Związku Stowarzyszeń Polskich i senatora par-
lamentu rumuńskiego mobilizowała Czekawskiego do większej aktywności w życiu 
publicznym. 

Gdy w miejscowych czasopismach niemieckich zaatakowano wikariusza ge-
neralnego Bukowiny ks. infułata Wojciecha Grabowskiego, za rzekomo nierówne 
traktowanie parafian ze względów narodowościowych, Czerkawski zwołał wiec 
w czerniowieckim Domu Polskim 2 lipca 1939 r. Jego skutkiem były dwie decyzje: 
uchwała  zgromadzenia ostra i zdecydowanie odrzucająca niczym nieuzasadnione 
napaści czasopism niemieckich „Deutsche Tagespost” i „Katolische Volkswacht” 
oraz powołanie do życia Komitetu Katolickiego przy Związku Stowarzyszeń Pol-
skich w Rumunii do obrony słusznie należnych Polakom praw w lokalnym Kościele 
rzymskokatolickim.

Po napaści niemiecko-sowieckiej na Polskę Czerkawski przyjął na siebie wie-
le zadań i obowiązków dodatkowych. Zajął się powołaniem do życia i organiza-
cją instytucji pomocy dla uchodźców z Polski. Jako senator i reprezentant boleśnie 
doświadczonych Polaków w przemówieniu wygłoszonym z trybuny senatu rumuń-
skiego wskazywał społeczności międzynarodowej świata, że „Zasady ludzkości 
i sprawiedliwości [są – dop. J. B.] podstawą trwałego pokoju w Europie jutra”, a na 
zebraniu bukareszteńskiego Polskiego Koła Porozumienia w Rumunii 16 marca 1940 r. 
zapewnił przedstawicieli władz polskich oraz uchodźstwa o solidarności  Polaków 
rumuńskich i gotowości pracy i walki o Polskę. Nadal pełnił obowiązki prezesa 
Związku Stowarzyszeń Polskich w Rumunii, oprócz tego przewodził innemu nie-
zwykle ważnemu w tamtym czasie Polskiemu Związkowi Szkolnemu, na którego 
walnym zgromadzeniu 5 maja 1940 r. został  wybrany również prezesem i wygłosił 
obszerne przemówienie zamykające obrady. Działał w kierunku zachowania przez 
rodaków tożsamości narodowej, intensyfikowania pracy i walki we wszystkich dzie-
dzinach. Program tych działań znalazł najpełniejszy wyraz w uchwale prezydium 
Związku Polaków w Rumunii na posiedzeniu 9 stycznia 1940 r. i opublikowany zo-
stał w bukareszteńskim „Kurierze Polskim” pod dwoma tytułami: „Praca narodowo-
organizacyjna Polonii Rumuńskiej musi wejść na nowe tory”9, „Co i jak powinny 
czynić polskie organizacje w Czerniowcach”10 

Jako Polak reprezentujący środowiska polskie w senacie Rumunii przyjmo-
wał udział w oficjalnych uroczystościach obydwu zaprzyjaźnionych narodów, np.  
10 maja 1940 r. w czerniowieckich obchodach Święta Narodowego Rumunii,  

9  Praca narodowo-organizacyjna Polonii Rumuńskiej musi wejść na nowe tory, „Kurier 
Polski” 1940,  nr 536 (75), s. 3.

10  Co i jak powinny czynić polskie organizacje w Czerniowcach, „Kurier Polski” 1940 
nr 538 (77), s. 3.
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11 maja we mszy żałobnej w intencji J. Piłsudskiego, celebrowanej przez ks. dr Zbi-
gniewa Burgielskiego  w czerniowieckim kościele OO Jezuitów, a 12 maja w obcho-
dach Święta Frontu Odrodzenia Narodowego w Baniłowie nad Seretem, po którym 
wydał obiad dla polskich i rumuńskich dostojników. Zabór Besarabii i północnej 
Bukowiny przez Związek Sowiecki wraz z obszarem oderwał od Rumunii większą 
część tubylczych Polaków, znaczną część skazał na uchodźstwo. Wśród uchodźców 
znalazł się również Czerkawski, który wraz z córką w przebraniu uszedł do Rumu-
nii, zostawiając całą majętność na pastwę bolszewickiej władzy. 

Z aneksją Bukowiny i Besarabii pod koniec czerwca 1940 r. nastąpił kres funk-
cjonowania polskich organizacji na tym obszarze, a znacznemu ograniczeniu a nieba-
wem zapewne zawieszeniu uległa dotychczasowa działalność Czerkawskiego oraz bar-
dzo czynnych dotąd rodaków w granicach państwa rumuńskiego. Latem 1940 r. przestał 
ukazywać się bukareszteński „Kurier Polski”, kontynuacja czerniowieckiego „Ku-
riera Polskiego w Rumunii”, który m.in. staraniem Czerkawskiego, figurującego 
jako założyciel wydawnictwa, w ostatnim kwartale 1939 r. przeniesiony został do 
Bukaresztu, a ponadto z tygodnika Polonii bukowińskiej i rumuńskiej przekształ-
cony został w dziennik uchodźstwa polskiego11. Dalsze losy wojenne i powojenne 
Czerkawskiego nie zostały bliżej poznane. Wiadomo tylko, iż jakiś czas po woj-
nie powrócił do Polski, osiadł w Tarnowskich Górach, gdzie pracował jako urzęd-
nik Miejskiej Rady Narodowej. Gdy zaczął zapadać na zdrowiu, usunął się w cień. 
Zmarł w 1969 r. i pochowany został na cmentarzu w Tworkach koło Warszawy. 
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DZIAŁALNOŚĆ TYTUSA CZERKAWSKIEGO (1884 – 1969) – ZIEMIANINA, SE-
NATORA, WYDAWCY I REDAKTORA ODPOWIEDZIALNEGO CZASOPISM POL-
SKICH W CZERNIOWCACH I W BUKARESZCIE 

Słowa kluczowe: ziemiaństwo, Bukowina, Polacy, Polonia, Rumunia, Czerkawski

Tytus Czerkawski należał do grona głównych organizatorów działalności organizacji po-
lonijnych na Bukowinie w pierwszej połowie XX w. Reprezentował Polaków w różnych 
organach politycznych zarówno w okresie istnienia monarchii austro-węgieskiej, jak i w Ru-
munii. W 1939 r. został senatorem Królestwa Rumunii. Był prezesem Polskiej Rady Naro-
dowej i Związku Stowarzyszeń Polskich w Rumunii, a także Związku Polaków w Rumu-
nii. Wydawał i redagował polskie czasopisma w Czerniowcach i w Bukareszcie. Po drugiej 
wojnie światowej zamieszkał w Polsce.

THE ACTIVITY OF TYTUS CZERKAWSKI (1884 – 1969) – LANDOWNER, SENA-
TOR, PUBLISHER AND EDITOR OF POLISH JOURNALS IN CHERNIVTSI AND BU-
CHAREST

Key words: Czerkawski, landowner, senator, Romania, Polonia
In the first half of the 20th century, Tytus Czerkawski was one of the main coordinators of 

activity of Polish community organizations in Bukovina. He represented the Poles in vari-
ous political bodies both in Austro-Hungarian Empire (until it collapsed) and in Romania. In 
1939, he became a senator of the Kingdom of Romania. He was the president of the Polish 
National Council, Union of Polish Associations and Union of Poles in Romania. He pub-
lished and edited Polish journals in Chernivtsi and Bucharest. After the Second World War, 
he settled in Poland.



MONIKA DOBRZENIECKA
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie

ZESZYTY
KALISKIEGO TOWARZYSTWA 

PRZYJACIÓŁ NAUK NR 15 
ZIEMIAŃSTWO

KALISZ 2015
ISSN 1426-6547

POLSKA ARYSTOKRACJA I ZIEMIAŃSTWO 
W STRUKTURACH OPIEKUŃCZYCH  
I SAMOPOMOCOWYCH NA TERENIE 
GENERALNEGO GUBERNATORSTWA  
W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Ziemiaństwo, jako grupa społeczna, ukształtowało się ostatecznie w II połowie 
XIX w. Przyjmuje się, że do członków tej warstwy społecznej zalicza się właścicieli 
ziemskich, których majątek obejmował co najmniej 50 ha ziemi. Dużo ważniejsze 
jest jednak spojrzenie na ziemiaństwo, jako na ludzi, reprezentujących pewien spe-
cyficzny styl życia i posługujących się wspólnym etosem. Z grupy ziemian należy 
też wyodrębnić arystokratów, a więc przedstawicieli najwyższej warstwy społecz-
nej. Zdefiniowanie pojęcia „arystokracja” w polskiej rzeczywistości jest bardzo 
trudne. U podstaw leży staropolska równość szlachecka, jednak tytuły książęce były 
powszechnie respektowane. Podobnie było z tytułami hrabiowskimi, pochodzącymi 
jednak z nadań obcych władców. Mimo tego, iż konstytucja marcowa z 1921 r. zniosła 
tytuły arystokratyczne, a konstytucja kwietniowa z 1935 r. pominęła je milczeniem, 
stan zawieszenia istniał tylko na poziomie prawnym. W rzeczywistości utarte sche-
maty nadal funkcjonowały. Życie we dworze toczyło się utartym trybem – podział 
na państwo i służbę oraz ludność w pewien sposób zależną od dworu był wyraźny 
i sankcjonowany przez obie strony. 

W niniejszej pracy zajmiemy się działaniami ziemian i arystokratów w struk-
turach opiekuńczych i samopomocowych w czasie okupacji hitlerowskiej na tere-
nie Generalnego Gubernatorstwa. Wybór miejsca nie jest przypadkowy. O ile Rosja 
sowiecka była zdecydowana wyniszczyć warstwę szlachecką, o tyle Niemcy byli 
pod tym względem snobistyczni i mieli niejako wrodzony szacunek dla tytułów. 
Arystokraci i przedstawiciele ziemiaństwa mieli więc w Generalnym Gubernator-
stwie nie tylko większe szanse na przeżycie, ale również na powadzenie działalności 
społecznej. 

Kluczowymi dla naszych rozważań będzie zachowanie ziemian i arystokratów 
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w pierwszych dniach wojny, a także istniejąca legalnie Rada Główna Opiekuńcza, 
półlegalny Polski Czerwony Krzyż oraz całkowicie konspiracyjne struktury orga-
nizacji ziemiańskiej „Tarcza/Uprawa”. Dzięki nim postaramy się prześledzić dzia-
łania, jakie podejmowali członkowie wyższych warstw społeczeństwa w trudnym 
okresie wojny.

Pomoc w pierwszych dniach wojny

Wrzesień 1939 r. wymusił na Polakach odnalezienie się w nowej roli. Trzeba było 
przecież liczyć się z nalotami, przesunięciami frontu, napływem uchodźców. Lu-
dzie często instynktownie szli prosić o opiekę mieszkańców dworów, gdyż musimy 
pamiętać, że u schyłku II Rzeczpospolitej tradycje ziemiańskie były bardzo żywe. 
Naturalnym był więc zwrot ku dworowi. Dla ziemian nie była to łatwa sytuacja. 
Popularny w dzisiejszym świecie model rodziny 2+1, w niczym nie odpowiadał 
ówczesnym realiom. Typowy był natomiast układ wielopokoleniowy: dziadkowie, 
rodzice, dzieci. Do mieszkańców dworu zaliczano też rozmaitych rezydentów, dal-
szych członków rodziny lub wzięte na wychowanie sieroty. Prócz nich, do dworu 
należałoby też przypisać oficjalistów, służbę dworską i folwarczną1. W czasie wojny 
liczba mieszkańców dworu zwiększyła się radykalnie. Schronienia szukali tam nie 
tylko bliżsi i dalsi krewni, ale również intelektualiści, urzędnicy, rodziny oficerów 
czy wysiedleni z okolicy ludzie. Ziemianie i arystokraci udzielali też często pomo-
cy ludziom zagrożonym aresztowaniem: duchownym, nauczycielom akademickim, 
działaczom społecznym czy Żydom. Niezwykle ciekawą rzecz zauważył w swojej 
książce Marcin Chorązki – w pierwszych dniach wojny ziemianie na uciekinierów 
z terenów objętych walkami patrzyli z mieszaniną litości i pogardy, natomiast w sto-
sunku do przedstawicieli ziemiaństwa przejawiali daleko idącą solidarność. Była 
ona tak daleka, że służbie przykazywano wręcz, by udzielała wszelkiej pomocy 
uciekinierom-ziemianom, podczas nieobecność właścicieli. Wspomniana wcześniej 
„niechęć” w stosunku do napływającej ludności wypływała w dużej mierze z niezro-
zumienia sytuacji. Liczbę wrogów uważano za wyolbrzymioną, a rzesza ludzi tara-
sująca drogi była postrzegana jako utrudnienie dla manewrów polskiej armii2. Mimo 
tego starano się nakarmić i napoić przybyszów, a w miarę możliwości zapewnić im 
również nocleg, głównie w budynkach folwarcznych. Przykładem szeroko zakrojo-
nej działalności opiekuńczej w pierwszych dniach września 1939 r. jest postawa rodziny 
ks. Janusza Radziwiłła, jednego z ważniejszych polityków II Rzeczypospolitej.

Wojenne losy ks. Janusza Radziwiłła to peregrynacja między okupacją sowiecką 

1  S. Dziedzic, Wieś i dwór. Wpływy, powinowactwa i kontakty kulturowe, [w:] Dziedzic-
two. Ziemianie polscy i ich udział w życiu narodu polskiego, red. T. Chrzanowski, Kraków 
1996, s. 113.

2  M. Chorązki, Ziemianie wobec wojny. Postawy właścicieli ziemskich województwa 
krakowskiego w latach 1939-1945, Kraków 2010, s. 118-119.
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i hitlerowską. Jednocześnie był to czas niezwykłej aktywności, działania w struktu-
rach opieki społecznej, ale też kontaktów pół-jawnych, obliczonych na pomoc Pol-
sce i Polakom. Wybuch II wojny światowej zastał księcia w Ołyce, stolicy ordynacji. 
Książę Janusz miał wtedy 59 lat, dlatego nie został powołany do wojska. Mimo 
tego już 1 września 1939 r. udał się do Warszawy, by zameldować o swojej goto-
wości do walki, jako oficer kawalerii3. W stolicy pozostał do 4 września, pomagając 
przy organizacji Szpitala Maltańskiego4, , w Pałacu Mniszchów przy ul. Senatorskiej 
38/40. Trzeba zaznaczyć, że ks. Radziwiłł od 1926 r. pełnił funkcję baliwa5 Wiel-
kiego Krzyża Honoru i Dewocji Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników 
Św. Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty, zwanego potocznie zakonem kawalerów 
maltańskich. Zgodnie z regułą zakonu, pomoc ludziom cierpiącym i ubogim była 
jednym z nadrzędnych celów. 4 września 1939 r. książę powrócił do Ołyki, by za-
jąć się organizacją szpitala maltańskiego w swoim majątku6. Wiemy, że rankiem  
5 września, kupował zboże i konie na potrzeby armii7. W początkowych dniach 
wojny książę Janusz był bardzo aktywny, organizował kwatery dla spodziewanych 
uciekinierów z Zachodu, dlatego ciągle jeździł w tej sprawie do Łucka, Dubna 
i Krzemieńca. Jak podaje Jarosław Durka, na podstawie materiałów zgromadzonych 
w archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, cała akcja przyjmowa-
nia uciekinierów z Pomorza i województw zachodnich, była doskonale zorganizo-
wana. Pociągi składające się z kilkunastu wagonów ciągnęły na wschodnie rubieże  
II Rzeczypospolitej. Książę podchodził do każdego z wagonów i przedstawiał lu-
dziom sytuację. Oferował możliwość mieszkania w majątku, dach nad głową i wy-
żywienie, w zamian za pomoc w pracach polowych. Dla tych zaś, którzy byli sami 
w stanie łożyć na swoje utrzymanie, przygotowano kwatery u osób prywatnych – za-
równo Polaków, jak i Ukraińców. Jednocześnie rozdawano żywność. Każda rodzina 

3  J. Durka, Janusz Radziwiłł 1880-1967. Biografia polityczna, Warszawa 2011, s. 271.
4  Ibidem. W obliczu zbliżającej się wojny już w maju 1939 r. powołano Korpus sanitarny 

Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Zawarto też porozumienie z Polskim Czerwo-
nym Krzyżem, że w razie wybuchu wojny Korpus ZPKM miał zostać wcielony do PCK 
jako jednostka autonomiczna. Vide: A. Cieślak, Szpital maltański w Warszawie, „Biuletyn 
Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników 
Św. Jana Jerozolimskiego, zwanego rodyjskim i maltańskim i Maltańskiej Służby Medycz-
nej- Pomocy Maltańskiej” czerwiec 2004, nr 10, s. 9.

5  P. Czerwiński, Zakon Maltański i stosunki jego z Polską na przestrzeni dziejów. Szkic 
historyczny, Londyn 1964, s. 171.

6  W drugiej połowie czerwca 1939 r. ZPKM zawarł porozumienie ze Stowarzyszeniem 
Zjednoczonych Ziemianek, na mocy którego, w majątkach na wschodzie Polski miały po-
wstać punkty pomocy i opieki dla rodzin wojskowych z Pomorza i zachodnich części kraju. 
Vide: A. Cieślak, Szpital maltański…, http://www.zakonmaltanski.pl/uploads/pages/newslet-
ters/malta10.pdf [dostęp: 13 I 2015].Szpital ten prowadziła synowa ks. Janusza- ks. Izabella 
Radziwiłłowa, zwana Ballalą- żona Edmunda Radziwiłła. Vide: Relacja Izabelli z Radziwił-
łów Radziwiłłowej [w:] M. Miller, Arystokracja, Warszawa 1998, s. 73.

7  J. Łobodowski, Wspomnienia Janusza Radziwiłła, „Kultura” (Paryż) 1967, nr 11, s. 97.
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otrzymała bochen białego chleba, osełkę masła i twarogu, dzban gorącego mleka 
i ugotowane jajka8. Trzeba więc zwrócić uwagę na niesamowity kunszt logistyczny 
oraz na ogrom środków finansowych. Zorganizowanie chociażby jednego posiłku 
dla takiej masy ludzi musiało być dużym obciążeniem. 

W pałacu natomiast gościli najwyżsi urzędnicy II Rzeczypospolitej, z prezyden-
tem Ignacym Mościckim na czele, który wraz z małżonką, synem, synową, dwo-
ma adiutantami, kucharzem i majordomem, przebywał w domu księcia pomiędzy  
7 a 14 września 1939 r.9 Wiemy też, że w książęcym domu odbyło się 9 września 
spotkanie, na które przybyli m.in. Józef Beck i Felicjan Sławoj Składkowski10. Nie 
dziwi nas pomoc udzielona najwyższym władzom państwa, szczególnie gdy weź-
miemy pod uwagę polityczna karierę księcia Radziwiłła. Na uwagę zasługuje jednak 
fakt, iż schronienie znajdowali w Ołyce również ludzie nie związani z polityką i nie 
wywodzący się z warstwy ziemiańskiej. 

Nakłady finansowe wiązały się z ogromem pracy, która w warunkach wojennych 
spadała również na przedstawicieli warstw uprzywilejowanych. Zgodnie z ziemiań-
skim etosem, trzeba było dawać przykład męstwa i zrównoważenia w każdej sytu-
acji. O ile koszty finansowe wysuwają się zwykle na pierwszy plan w przypadku 
akcji zakrojonych na tak dużą skalę, to nie możemy zapominać o tzw.: „kosztach 
emocjonalnych”. Były one szczególnie wielkie, gdy traciło się dorobek życia lub 
kiedy nie wiadomo było, co dzieje się z najbliższymi. Gniew, strach czy przesadny 
pesymizm doprowadziły do tego, iż część rodzin ziemiańskich dała się ponieść zbio-
rowej panice11. Ludzie, którzy nie tylko nie ulegali histerii, ale potrafili wyznaczyć 
sobie cel i konsekwentnie go realizować, byli ostoją i wzorem do naśladowania. 
Niezwykłym przykładem takiego męstwa jest hr. Maria Beata z Potockich Branicka, 
która nie tylko ratowała zabytki wilanowskie, ale także ludzkie życie. Hr. Adam 
Branicki przebywał w pierwszych dniach wojny w Warszawie, natomiast w wila-
nowskim pałacu pozostała jego żona, hr. Maria Beata z trzema nastoletnimi córkami: 
Marią, Anną i Beatą oraz służba. Póki działania wojenne toczyły się daleko, głów-
nym celem rodziny była ochrona zabytków wilanowskiego pałacu. Całymi dniami 
noszono skrzynie z piaskiem oraz beczki z wodą, by zabezpieczyć muzeum i część 
mieszkalną przed ewentualnym pożarem12. Hrabina zadysponowała też spakowanie 
najcenniejszych zabytków i zniesienie ich do piwnic i specjalnych pokoi, które póź-
niej zamaskowano rozmaitymi meblami13. 

Z biegiem czasu ochrona zabytków zeszła na dalszy plan. Wraz z przesuwaniem 
się linii frontu w Wilanowie zaczęli pojawiać się polscy żołnierze. Karmiono ich 

8  J. Durka, op. cit., s. 271-272.
9  J. Łobodowski, op. cit., s. 97.
10  Relacja Izabelli…, s. 75.
11  M. Chorązki, op. cit., s. 118.
12  A. Branicka-Wolska, Listy niewysłane, Warszawa 1990, s. 180.
13  Relacja Anny z Branickich Wolskiej [w:] M. Miller, op. cit., s. 81.
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i opatrywano rany - były więc to działania typowe dla całego środowiska ziemiań-
skiego. Gdy wojska niemieckie były już u bram Warszawy, w Wilanowie zainstalo-
wano szpital polowy, którego personel stanowił lekarz i trzy pielęgniarki. Na potrze-
by tego improwizowanego punktu opieki medycznej wyznaczono Pokój Bilardowy 
i Białą Salę, do których zniesiono łóżka, kanapy i sienniki z innych pokoi. Po ma-
sakrze w Natolinie, która miała miejsce 16 września 1939 r., do pałacu ściągnęły 
dziesiątki rannych. Wkrótce okazało się, że dwa pokoje to zbyt mało i wycieńczo-
nych żołnierzy kładziono też w salonie, a gdy nie starczyło łóżek, ani nawet stołów, 
posłania robiono z noszy, dywanów, słomy, makatek i firanek. Pałac przeistoczył się 
w prawdziwy szpital polowy. Hrabina, hrabianki i pałacowa służba czuwał przy cho-
rych pełniąc rolę sanitariuszek: podawały wodę, poprawiały posłania, obmywały14. 
Zadaje to kłam powszechnemu wyobrażeniu o arystokratach, jako osobach, które nie 
znają realiów życia. W miarę zbliżania się Niemców do Wilanowa władze wojsko-
we odwołały personel medyczny i hr. Branickie zostały same z całą rzeszą rannych.  
Hr. Anna wspominała, że miała wtedy tylko 14 lat i na widok krwi było jej słabo, 
a jednak kazano jej zmienić opatrunek na strzaskanym ramieniu młodego żołnierza15. 

W podziemiach pałacu urządzono schron, w którym prócz rodziny, służby i pra-
cowników administracji pałacu, schronili się również mieszkańcy okolicznych wsi16. 
Palono tam świece, by Niemcy od razu zorientowali się, że w schronie są jedynie 
kobiety, dzieci, starcy i chorzy. Niemcy szybko opanowali pałac-szpital. Ludzi ze 
schronu wypędzili na podwórze, oddzielając kobiety i mężczyzn, których zabrano 
do obozu. Pozostawiwszy Polakom piwnice, Niemcy zajęli pokoje i zażądali spro-
wadzenia „panien”17. Hrabina jednak zagrodziła drogę, tłumacząc że w piwnicy sie-
dzą tylko stare kobiety i małe dzieci, co uratowało nie tylko hrabianki, ale i inne 
nastolatki18. Od tej pory dziewczęta nosiły bure swetry i spódnice, czesały gładko 
włosy, by wyglądać dziecinnie i jak najmniej rzucać się w oczy. Hrabina Maria Be-
ata stanowiła, dla zgromadzonych w piwnicy ludzi, prawdziwą opokę. Wielu też 
ludzi uratowała od śmierci, przez swoje wstawiennictwo u niemieckiego pułkow-
nika, któremu imponowało, że może spełnić prośbę samej pani hrabiny19. Uprosiła 
też pozwolenie by nakarmić ludzi20, których zamknięto w wilanowskim kościele  
p.w. św. Anny,21. 

14  A. Branicka-Wolska, op. cit., s. 181-183.
15  Relacja Anny …, s. 74.
16  Oczywiście ludzie ci byli żywieni ze środków rodziny hrabiowskiej, mimo tego, że 

jeszcze przed wojną hr. Adam popadł w ogromne długi. Vide: A. Branicka-Wolska, op. cit., 
s. 182.

17  Ibidem, s. 184.
18  Relacja Anny…, s. 77.
19  A. Branicka-Wolska, op. cit., s. 187-189.
20  Było to około 3 tysięcy osób z Wilanowa i Powsinka. Niemcy nie dawali im jedzenia 

ni wody przez 3 dni. Vide: A. Branicka-Wolska, op. cit., s. 190.; Relacja Anny…, s. 77.
21  Hrabina znalazła też sposób na uwolnienie części zatrzymanych tam osób. Uprosiła 
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To właśnie z tym kościołem związany jest ostatni punkt opieki, jaki hr. Branicka 
roztoczyła w czasie wojny obronnej 1939 r. W zdewastowanym kościele, na posadz-
ce, leżały rozrzucone hostie22. Ponieważ Niemcy wcześniej aresztowali proboszcza 
nie było nikogo, kto mógłby ocalić od zniewagi Najświętszy Sakrament. Hrabina 
zebrała konsekrowane hostie i wyniosła pod płaszczem z kościoła, które następnie 
przyjęli domownicy23. Była to jedyna możliwość ocalenia hostii od zbezczeszcze-
nia.

Pomoc organizowano nie tylko oddolnie. Dużą rolę odegrał Kościół, współ-
pracujący ściśle ze środowiskiem ziemiańskim. Przykładem może być działal-
ność metropolity krakowskiego księcia Adama Stefana Sapiehy. Wobec spo-
dziewanej trudnej sytuacji już 4 września 1939 r. w Pałacu Biskupim przy  
ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie, odbyło się pierwsze posiedzenie Obywatelskie-
go Komitetu Pomocy, którego prezesurę objął arcybiskup. Obywatelski Komitet Po-
mocy, który wytyczył ramy funkcjonowania opieki społecznej w nowych realiach, 
składał się z 4 sekcji: charytatywnej, gospodarczej, finansowej i prasowo-propagan-
dowej24. Do najważniejszych zadań Komitetu należało udzielanie zapomóg pienięż-
nych, zorganizowanie nieodpłatnych jadłodajni, schronisk dla bezdomnych i ucieki-
nierów oraz straży obywatelskiej. Istotną rolę odgrywało też publikowanie w prasie 
najistotniejszych informacji. Ponieważ Komitet nie miał żadnych dofinansowań,  
ks. abp Sapieha wyłożył z własnej kieszeni 100 000 zł na najpotrzebniejsze wydat-
ki25. Organizacja ta, stworzona przez najwybitniejszych przedstawicieli krakowskie-
go społeczeństwa i kierowana przez charyzmatycznego ks. abpa Sapiehę26 stała się 
zagrożeniem dla władzy okupacyjnej, dlatego w kwietniu 1940 r. Niemcy zakazali 
działalności Komitetu27,.

Działania ks. Radziwiłła i hr. Branickiej to jedynie przykłady spontanicznej dzia-
łalności arystokratów w pierwszych dniach wojny. Całe środowisko ziemiańskie 
wykazało się nie tylko solidarnością wobec swojej warstwy, ale wobec całego spo-

niemieckiego pułkownika, by zgodził się wypuścić tych, którzy byli zatrudnieni w pałacu. 
Ponieważ był to tylko pretekst, a hrabina w istocie nie znała tych ludzi, wykrzykiwała najpo-
pularniejsze nazwiska, a jej przyjaciółka, Ilse Glinicka, popychała do wyjścia przypadkowe 
osoby. Vide: A. Branicka-Wolska, op. cit., s. 190-191.

22  Relacja Anny…, s. 77.
23  A. Branicka-Wolska, op. cit., s. 190.
24  J. Czajkowski, Kardynał Adam Stefan Sapieha, Wrocław 1997, s. 149.
25  A. Baciński, Akcje organizacyjne arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy na polu cha-

rytatywnym podczas okupacji niemieckiej (1939–1945), [w:] Książę Niezłomny. Kardynał 
Adam Stefan Sapieha, red. R. Bogacz, Kraków 2001, s. 122., J. Czajkowski, op. cit., s. 149. 

26  Autorytet moralny ks. Sapiehy oraz jego dokonania na polu pomocy społecznej 
spowodowały, że wsparcia i rady szukali u niego również przedstawiciele RGO. Vide:  
J. Czajkowski, op. cit., s. 152.

27 Nie znamy dokładnej daty zakończenia działalności OKP. Możliwe, że Komitet działał 
nawet do końca czerwca 1940 r., w sposób naturalny przekazując swoje kompetencje Radzie 
Głównej Opiekuńczej. Vide: T. Pawlikowski, Adam Stefan Kardynał Sapieha, Lublin 2004, s. 65.
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łeczeństwa polskiego. Na pierwszy plan wysuwa się chęć pomocy poszkodowanym, 
a więc wysiedlonym, rannym czy uwięzionym. Dodatkowo zauważamy, jak istotną 
rolę odgrywała w tamtym czasie religia i dziedzictwo narodowe, którego ochrony 
podjęła się hr. Branicka. Z pewnością nie była ona odosobnionym przypadkiem. 
Kultura i sztuka przejawiały dla warstwy ziemiańskiej bardzo dużą wartość, dlatego 
tak często schronienie we dworach znajdowali artyści: muzycy, poeci, malarze.

Organizacja pomocy w czasie okupacji

Dwór

Podział kraju na strefy okupacyjne i utworzenie Generalnego Gubernatorstwa 
wymusiło odnalezienie się w nowej sytuacji. Szczególnie ciężki był los osób, których 
wysiedlono z rodzinnych, bez szans na szybki powrót do domów. Wśród ziemian 
panowało przekonanie, że dwór będzie najbezpieczniejszym miejscem, w którym 
będzie można przetrwać czas okupacji. Solidarność warstwy ziemiańskiej była już 
wspomniana, należy jednak przypomnieć, że przyjmując gości pod swój dach kie-
rowano się swoistym „kluczem”. Do majątków trafiali przeważnie przedstawiciele 
ziemiaństwa i inteligencji. Prawie nie zdarzało się, by we dworach gościli robotnicy 
czy chłopi. Przedstawiciele innych grup społecznych znajdowali mieszkanie u oko-
licznych gospodarzy. Bywały przypadki, kiedy ludność napływowa prezentowała 
postawę roszczeniową, jednak w niewielkim stopniu dotyczyło to mieszkańców 
dworów. W dużej mierze starali się oni odpłacić za okazaną pomoc pracując w domu 
lub w majątku, nawet jeśli były to czynności proste i nie wymagające dużego wysił-
ku. Środowisko akademickie czy artyści często angażowali się w naukę dzieci zie-
miańskich. Przykładem może być lwowski profesor muzyki Alfred Zoffal, który dla 
młodego hr. Tarnowskiego z Chorzelowa był prawdziwym autorytetem. Profesor ten 
jest również przykładem rezydenta-tułacza, który podobnie jak tysiące innych szu-
kał schronienia w czasie okupacji w kolejnych dworach. Utrzymywanie przez długi 
czas znacznej liczby rezydentów było dla dworu ogromnym obciążeniem finanso-
wym. Wykształciła się więc praktyka „przekazywania” gości do zaprzyjaźnionych 
rodzin28. Niewielu było stać na to, by utrzymywać znajomych przez całą okupację. 

Osobną kwestię stanowi próba ukrycia osób zagrożonych aresztowaniem lub wy-
wózką na przymusowe roboty do Rzeszy. Osobom takim starano się znaleźć zatrud-
nienie w majątku. Najcenniejszymi pracownikami byli ci, którzy mogli poszczycić 
się wykształceniem technicznym i przyczynić do rozwoju gospodarstwa. Trzeba 
bowiem pamiętać o tym, że zbyt duża liczba pracowników mogła ściągnąć uwagę 
okupanta i zagrozić życiu wielu osób29.

28  M. Chorązki, op. cit., s. 121-131.
29  Ibidem, s.127-128.
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„Tarcza/Uprawa” 

Należy w tym miejscu wspomnieć o specyficznym tworze, jakim była konspira-
cyjna organizacja „Uprawa”30, składająca się głównie z przedstawicieli ziemiaństwa 
i stanowiąca zaplecze dla ZWZ-AK. Organizacja ta wyszła naprzeciw potrzebom, 
jakie zrodziły się w momencie formowania konspiracji w kraju. Nieskoordynowane 
projekty pomocy zakonspirowanym żołnierzom pojawiały się w kręgu ziemiańskim 
właściwie od chwili klęski wojny obronnej 1939 r. Ukrywanie żołnierzy we dworach, 
zaopatrywanie ich w prowiant, opatrywanie ran było jednak działaniem doraźnym, 
wynikającym bardziej z odruchu i humanitaryzmu niż z przemyślanego działania. 
W chwili, gdy zaczęło formować się Polskie Państwo Podziemne trzeba było włą-
czyć się w działanie tych struktur. Hr. Tadeusz Komorowski, późniejszy „Bór”, był 
twórcą, a potem dowódcą konspiracji w ziemi krakowskiej. Dlatego też, rodzący się 
na tym terenie, pomysł stworzenia zaplecza, musiał uzyskać poparcie komendanta 
Obszaru IV ZWZ Kraków. „Uprawa” nie była więc tworem oderwanym, ale inte-
gralną częścią nowych struktur. Początek działalności organizacji możemy datować 
na przełom 1940 i 1941 r.31 Sam pomysł utworzenia konspiracyjnej organizacji opar-
tej na zrębach Związku Ziemian wyszedł od ziemianina Leona Krzeczunowicza oraz 
hr. Karola Hilarego Tarnowskiego h. Leliwa z Chorzelowa32. Wytworzyło się kie-
rownictwo, w którym znaczną rolę odgrywali arystokraci. Prócz wspomnianego już  
hr. Tarnowskiego ps. „Leliwa”, twórcy „Uprawy”, we władzach organizacji „zasia-
dali”: Leon Krzeczunowicz „Ekspress”, Roman Lasocki „Prezes”, Leon Popławski, 
ks. Andrzej Sapieha „Kodeński”, hr. Paweł Żółtowski „Ogończyk” i hr. Jan Zamoy-
ski „Florian”33. W ścisłym kierownictwie mamy więc aż czterech arystokratów. Na-
leży też zaznaczyć, że organizacja ta miała dostęp do hr. Bora-Komorowskiego34.

Chociaż „Uprawa” miała skupiać wszystkie warstwy społeczeństwa, to jednak 
w jej szeregach przeważali ziemianie35. Wpływ na to miało kilka istotnych czynni-

30  Początkowo działano bez nazwy, dopiero Rząd na Uchodźctwie nadał organiza-
cji kryptonim „Uprawa”. Nazwę przemianowano później na „Tarczę”, „Opiekę”. Vide:  
M. Żółtowski, Tarcza Rolanda, Kraków 1989, s. 67.

31  Często podaje się, że organizacja zaczęła funkcjonować dopiero jesienią 1941 r. Trze-
ba jednak wziąć pod uwagę, że hr. Komorowski odegrał ważną rolę przy formowaniu „Upra-
wy”, a jesienią 1941 nie było go już w Krakowie. Nie możemy też mówić, że przez rok 
tworzono strukturę, bo byłoby to marnotrawstwem sił, czasu i środków. Możliwe jednak, 
że jesienią 1941 r. prace organizacji nabrały większego tempa lub zwiększył się ich zasięg. 
Vide: M. Żółtowski, op. cit., s. 64. Vide też: S. Rudnicki, Ziemiaństwo polskie w XX wieku, 
Warszawa 1996, s. 115.

32  M. Żółtowski, op. cit., s. 64.
33  W. Bniński, Struktura organizacyjna [w:] Tarcza Rolanda, red. M. Żółtowski, Kraków 1989, s. 115.
34  S. Rudnicki, op. cit., s.115.
35  W miarę możliwości starano się objąć akcją wszystkie dwory i parafie na danym 

terenie. Vide: J. Tymowski, Losy ziemian. Majątek Ulesie w powiecie radomszczańskim,  
[w:] Ziemiaństwo polskie 1920-1945, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1988, s. 295.
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ków: w dużej mierze byli to ludzie zamożni, dlatego mogli sobie pozwolić na pła-
cenie składek na rzecz wojska, dysponowali dworami, w których tworzono szpitale 
i punkty pomocy sanitarnej36 oraz posiadali rozległe lasy, gdzie można było ukrywać 
ludzi zagrożonych aresztowaniem37. Wielu „spalonych” zatrudniano jako pomoc 
w folwarkach lub zakładach należących do członków „Uprawy”. Tym zaś, którzy nie 
mogli pozostać na terenie Generalnego Gubernatorstwa, starano się umożliwić wy-
jazd za granicę38. Dlatego tak istotny był podatek, którym dobrowolnie obłożyli się 
ziemianie39,. Członkowie organizacji uczestniczyli też w zakupie i przewozie broni, 
często umieszczając ją w skrzyniach wraz z częściami maszyn rolniczych. W wielu 
dworach istniały składy broni, tak było chociażby w Chorzelowie należącym do hr. 
Tarnowskiego. Niezwykle istotne były też konie, jakie ziemiaństwo utrzymywało 
w swoich dobrach. Dzięki nim możliwe było zorganizowanie, w razie konieczności, 
podwodów i zachowanie łączności40. Zbieranie informacji o ruchach nieprzyjaciela, 
jego ilości oraz aprowizacji, były jednym z istotniejszych zadań członków organi-
zacji. Ziemianie roztaczali też opiekę nad rodzinami zmarłych na froncie żołnierzy. 
Z troską patrzyli też na stan szkolnictwa, dlatego we dworach organizowano tajne 
nauczanie. W granicach możliwości starali się wysyłać paczki do więzień i ofla-
gów oraz zaopatrywać w żywność, odzież i broń oddziały partyzanckie. Ostatnim 
punktem ich działalności była pomoc Żydom41,. Trzeba też pamiętać o pomocy, ja-
kiej udzielali uciekinierom z płonącej Warszawy w sierpniu i wrześniu 1944 r. oraz 
w późniejszych miesiącach, gdy przemieszczał się front. 

Możemy się teraz zastanowić, jak duży odsetek ziemian przystąpiła do organiza-
cji. Według Wojciecha Roszkowskiego w województwie warszawskim, kieleckim, 
krakowskim i lubelskim w 1939 r. było około 4 500 większych majątków ziem-

36  M. Żółtowski, op. cit., s. 67; J. Durka, Edmund Ferdynand Radziwiłł (1906-1971) 
– arystokrata, działacz, oficer Armii Krajowej, [w:] Nieborów i Arkadia – 70 lat Muzeum. 
Księga pamiątkowa, red. A. Morawińska, Nieborów 2015, s. 70-83; idem, Karol Edward 
Steinhegen, [w:] Zeszyty Myszkowskie, red. J. Durka, K. Miroszewski, Myszków 2014,  
s. 177-183.

37  Ibidem. Vide też: J. Tymowski, op. cit., s. 296.
38  M. Żółtowski, op. cit., s. 69.
39  W. Bniński, op. cit., s. 117. Stworzono klucz stałych, rocznych świadczeń na rzecz 

AK. Świadczenia w gotówce były przekazywane do odpowiednich Inspektoratów AK, na-
tomiast żywność i ubrania najczęściej od razu przekazywano działom leśnym. Wszystkie 
świadczenia były uzależnione od wielkości majątku. J. Tymowski, op. cit., s. 295.

40  M. Żółtowski, op. cit., s. 67-60.
41  Ibidem. Przyzwyczailiśmy się na rozgraniczanie pomocy ludziom w ogóle i pomocy 

Żydom. Nikt nie zaprzeczy, że w okupowanej Polsce był to szczególny heroizm, gdyż kara 
śmierci groziła za udzielenie pomocy Żydowi. Jednak w tym konkretnym przypadku uwa-
żam, że pomoc Żydom i Polakom należy zrównać. Ziemianie ukrywali w swoich dobrach 
tysiące ludzi zagrożonych karą śmierci. Dawali pracę oficerom, którzy nie zameldowali się 
u władz niemieckich. Chronili więc ludzi, za których również mogli przypłacić głową.
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skich42. Były więc to tereny, które weszły w skład Generalnego Gubernatorstwa. 
Trzeba pamiętać, że część z nich już wcześniej łożyła na potrzeby polskiego pod-
ziemia i nie zawsze chciała zmieniać swoje wypracowane kanały przekazu pienię-
dzy. Ze wspomnień hr. Jana Zamoyskiego, stojący na czele „Uprawy” w Okręgu 
Lubelskim, o utworzeniu takiej organizacji na tym terenie dowiedziało się ok. 80% 
ziemian. Część odmówiła przystąpienia do organizacji z wyżej wspomnianych po-
wodów. Mimo tego, w 1942 r. przekazano na potrzeby AK, z samego tylko Okręgu 
Lubelskiego, ok. 195 tysięcy złotych, nie licząc świadczeń w naturze, a rok później 
zanotowano wzrost ofiarności o około 25%43. Możemy założyć, że podobnie było 
również w innych okręgach. Wzrost ofiarności wynikał prawdopodobnie z dobrego 
zarządzania funduszami, sprawnej organizacji oraz osobistego zaangażowania przy-
wódców. Ziemiaństwo było warstwą o licznych powiązaniach i wspólnym etosie, 
dlatego informacje wśród nich roznosiły się dość szybko. Prawdopodobnie dlatego 
organizacja ta wciąż była żywa Nie możemy jednak uznać, że całość warstwy ary-
stokratycznej i ziemiańskiej popierała działanie „Uprawy”. Mimo tego, iż zdecydo-
wana większość odnosiła się przychylnie do całej idei zaplecza ZWZ-AK, to jednak 
zdarzały się przypadki, gdy trzeba było długiej namowy. Przykładem tego może być 
hr. Alfred Antoni Potocki, właściciel Łańcuta. Po namowach znajomych opodatko-
wał się jednak na rzecz „Uprawy”44. Natomiast jego ofiarność na rzecz RGO była 
stawiana za wzór45. Dzięki jego wsparciu zorganizowano ochronki dla dzieci, liczne 
poradnie i zakłady oraz kuchnie dla kilkuset uchodźców z Poznańskiego. 

Rola samej „Uprawy” jest nie do przecenienia. Skromny zamysł zaopatrywania 
wojska przekształcił się w ponadklasową pomoc partyzantom i jednostkom tereno-
wym46. Można zaryzykować stwierdzenie, że działalność organizacji w dużej mierze 
umożliwiła działanie Polskiego Państwa Podziemnego. Ziemiaństwo, po raz ostat-
ni, wystąpiło jako monolit, wykorzystując cały potencjał drzemiący w tej warstwie 
społecznej. Niemałą rolę odegrał tu status majątkowy, dzięki któremu zaplecze dla 
ZWZ-AK udało się zorganizować. Równie ważne było jednak obycie i wykształce-
nie, pozwalające na zachowanie zimnej krwi w kontaktach z wrogami47. Nie może-
my zapomnieć też o wychowaniu, opartym na chrześcijańskich ideałach, o poszano-
waniu dla życia i edukacji w duchu humanistycznym. Działanie „Uprawy” ochroniło 
przed głodem, a tym samym przed demoralizacją, tysiące partyzantów. Nie ulega 
wątpliwości, że gdyby pozostawiono ich samych sobie, doszłyby do głosu prymi-

42  W. Roszkowski, Gospodarcza rola większej prywatnej własności ziemskiej w Polsce 
1918-1939, Warszawa 1986, s. 28-35.

43  J. Zamoyski, Organizacja na Lubelszczyźnie [w:] Tarcza Rolanda…, s. 123-124.
44  W. Bniński, op. cit., s. 119.
45  A. Ronikier, Pamiętniki 1939-1945, Kraków 2001, s. 46.
46  Polskie siły zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. III, Instytut im. Sikorskiego, Lon-

dyn 1950, s. 322.
47  Wielu Niemców miało kwatery we dworach. Vide: M. Chorązki, Ziemianie wobec 

okupacji…, s. 124. 
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tywne odruchy, tak łatwe do przyjęcia w warunkach wojennych. Dzięki zapewnieniu 
tych minimalnych potrzeb, żołnierze Podziemia wciąż stanowili karne oddziały, go-
towe do walki o wolność Ojczyzny.

Struktury legalne

Legalne struktury opiekuńcze w okupowanym kraju zawsze wzbudzały kontro-
wersje. Czy można układać się z wrogiem? Jak okupant może mówić o pomocy 
społecznej, gdy z jego winy brakuje środków do życia, gdy to właśnie ów wróg 
wyniszcza w więzieniach i obozach substancję narodu? Wreszcie, jak Polacy mogą 
współpracować z Niemcami bez narażenia się opinii publicznej? Nie są to łatwe 
pytania, ale też czasy które zmusiły nas do ich postawienia również nie były łatwe. 
Arystokratom i ziemianom od dziecka wpajano, że muszą robić wszystko co w ich 
mocy, by ulżyć tym, którzy nie potrafią się o siebie zatroszczyć. 

Polski Czerwony Krzyż

W pierwszych latach wojny legalną organizacją niosącą pomoc był Polski Czer-
wony Krzyż. Z biegiem lat sytuacja uległa jednak zmianie. Niemcy wyrazili wpraw-
dzie zgodę na przetrwanie kadłubowego Polskiego Czerwonego Krzyża, ale bez 
prawa przyjmowania nowych członków i ubiegania się o fundusze. Wiązało się to 
z likwidacją sierocińców i wiejskich ośrodków zdrowia. Pomoc medyczna ze strony 
Czerwonego Krzyża była niezastąpiona, szczególnie w warszawskim getcie, gdzie 
utrzymywali punkt pierwszej pomocy48. Rola PCK w czasie wojny była nie do prze-
cenienia – funkcjonujące ośrodki zdrowia, punkty sanitarne, a także prowadzona 
ewidencja strat w ludziach i zniszczeń wojennych, dawały ludziom nadzieję na po-
wrót do normalnego życia w powojennej Polsce. W legalnym, a następnie półlegal-
nym PCK pracowali przedstawiciele ziemiaństwa i arystokracji, wśród dnich były 
m. in. hr. Karolina Lanckorońska czy hr. Irena Komorowska49. Najbardziej znanym 
przykładem arystokraty w strukturach PCK jest jednak hr. Maria Aniela Tarnowska, 
wieloletni wiceprezes organizacji, a także zaprzysiężony żołnierz AK. Ogromną rolę 
odegrała podczas powstania warszawskiego, kiedy we wrześniu 1944 r. wynego-
cjowała z gen. Guntherem Rohrem swobodne wyjście z miasta ludności cywilnej50. 
Mimo tego, iż PCK było w tym czasie strukturą quasi-legalną, to prawdopodob-
nie zadziałał autorytet organizacji międzynarodowej. Brak dokładnych danych, jak 
wielki był odsetek ziemian i arystokratów pracujących w strukturach PCK. Prawdo-
podobnie był on dość znaczny, biorąc pod uwagę liczne zaangażowanie tej warstwy 
w struktury RGO. 

48  M. Tarnowska, Przyszłość pokaże… Wspomnienia, Łomianki 2008, s. 153-154.
49  K. Lanckorońska, Wspomnienia wojenne 22 IX 1939-5 IV 1945, Kraków 2001, s. 75-81.
50  Towarzyszyli jej płk Barski, czyli Bohdan Zieliński i dr Henryk Bartoszewski, dyrek-

tor szpitala Czerwonego Krzyża.
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Rada Główna Opiekuńcza

Gdy zawiodły drogi tak naturalne, jak Kościół i PCK, trzeba było sięgnąć po 
nowe środki. Rada Główna Opiekuńcza51 była wprawdzie organem zaaprobowanym 
przez władze niemieckie i przez nie finansowanym, ale wśród twórców i głównych 
filarów znajdujemy Polaków, a co więcej- przedstawicielami ziemiaństwa i arysto-
kracji. Jednym z twórców RGO był ks. Janusz Radziwiłł, to pod jego kierownictwem 
działano, jeszcze przed zatwierdzeniem statutu. Sam statut również opracowywali 
przedstawiciele utytułowanych rodów: hr. Maria Aniela Tarnowska, hr. Adam Feliks 
Ronikier. Dla tej organizacji pracowała hr. Karolina Lanckorońska i hr. Zamoyscy, 
a dyskretną opieką otaczał RGO ks. abp Adam Stefan Sapieha. Wśród członków 
Rady znajdujemy całe rzesze ziemian.

Choć wydawałoby się, że w działalności charytatywnej nie ma nic zdrożnego 
i mogącego budzić mieszane uczucia, to jednak pierwszy prezes RGO- hr. Adam 
Feliks Ronikier- jest postacią kontrowersyjną nawet w obecnych czasach. Musimy 
jednak wziąć pod uwagę to, że Rada Główna Opiekuńcza była organizacją uzna-
waną i dotowaną przez rząd Generalnego Gubernatorstwa. Stanowiło to pewne 
pole do zadrażnień, które zresztą wytworzyły się na linii RGO- Delegatura Rządu 
RP na Kraj52,53. Sama idea Rady Głównej Opiekuńczej powstała jeszcze w czasie 
I wojny światowej i już wtedy na jej czele stanął hr. Ronikier. Kolejna wojna wy-
musiła powrót do sprawdzonych struktur: trzeba było zorganizować pomoc spo-
łeczną, prowadzić ewidencję strat, roztoczyć opiekę nad sierotami. Był to problem 
o tyle palący, że zdelegalizowano wszystkie polskie organizacje samopomocowe, 

51  W AAN przechowywany jest zbiór dokumentów poświęconych Radzie Głównej 
Opiekuńczej liczący ponad 2 tysiące jednostek archiwalnych, jest to ogromny zbiór, jednak 
w pracy tej oparto się jedynie na literaturze wspomnieniowej i opracowaniu. RGO poświę-
cono do tej pory tylko jedną monografię, której autorem jest Bogdan Kroll. Inne dostępne 
opracowania ograniczają się tylko do ograniczonego terenu. Sam Kroll, jakkolwiek dobrze 
opracował działania RGO, popełnił jednak kilka błędów rzeczowych w stosunku do arysto-
kratów, np.: mylił hr. Jana Tomasza Zamoyskiego z jego ojcem Maurycym, który w czasie 
wojny już nie żył, przekręcił imię żony hr. Komorowskiego (jego żoną była Irena, a nie 
Halina). Był też wyraźnie niechętny hr. Ronikierowi, próbując udowodnić, że pomiędzy nim  
a ks. Januszem Radziwiłłem istniał konflikt interesów. W tym miejscu nie zgadzam się 
z Krollem. Rzeczywiście obaj panowie reprezentowali inne środowiska, jednak nie sądzę, by 
były pomiędzy nimi napięcia uniemożliwiające współpracę na rzecz poszkodowanych.

52  Zadrażnienia te wynikały ze stopniowego rozszerzania zakresu działalności RGO na 
te sfery życia publicznego, które Delegatura Rządu na Kraj uważała za swą wyłączną dome-
nę. Konflikt ten potęgowały plotki rodzące się w wyniku trudności komunikacyjnych między 
Warszawą (główną siedzibą Delegatury) a Krakowem (główną siedzibą RGO).

53  Co ciekawe, hr. Ronikier utrzymywał dość dobre stosunki z Komendą Główną AK 
i samym hr. Tadeuszem Komorowskim. Do spotkania hr. Ronikiera i „Bora” doszło na po-
czątki 1943 r. na warszawskim Mokotowie. Komendant Główny AK odnosił się do planów 
RGO bardzo przychylnie, rozumiał położenie hr. Ronikiera i zaofiarował pomoc, gdyby ta 
była potrzebna. Vide: A. Ronikier, op. cit., s. 228-229.
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co bardzo uderzyło w Polski Czerwony Krzyż. Jest rzeczą niezwykłą, że nawet 
w obliczu wojny- a może przede wszystkim wtedy- mieli Polacy w zanadrzu za-
wsze plan „B”, który nie pozwolił na wprowadzenie zamieszania. Kompetencje 
Obywatelskiego Komitetu Pomocy, stworzonego przez metropolitę krakowskie-
go ks. abpa Sapiehę oraz najważniejsze działania statutowe PCK przeszły spraw-
nie w ręce Rady Głównej Opiekuńczej. Podwaliny pod jej tworzenie dał przyjazd 
do Warszawy misji Amerykańskiego Czerwonego Krzyża i Komitetu Pomocy dla 
Polaków (Polish Food Commision). 9 listopada 1939 r. hr. Ronikier spotkał się 
z MacDonaldem. Ustalono wtedy, że warunkiem uzyskania pomocy ze Stanów 
Zjednoczonych jest stworzenie instytucji pomocy społecznej obejmującej swym za-
sięgiem całą Polskę i składającą się wyłącznie z Polaków, a nadzór nad nią miały 
mieć nad nią organizacje amerykańskie. Po czterech dniach MacDonald wyjechał 
do Berlina, natomiast hr. Ronikier zaczął pozyskiwać dla tego projektu środowisko 
polskie. Jak sam zaznaczał rozmawiał o tym za równo z przedstawicielami PCK: 
hr. Marią Tarnowską i Wacławem Lachertem, z członkami Stołecznego Komitetu 
Samopomocy Społecznej: Arturem Śliwińskim, Piotrem Drzewieckim i Januszem 
Machnickim, jak również ze skupionymi wokół księcia Zdzisława Lubomirskiego 
członków Komitetu Obywatelskiego54. W trakcie rozmów ustalono, że statut nowo 
powstałej organizacji ma być możliwie jak najbardziej zbliżony do statutu RGO 
z czasów I wojny światowej55. Niezmiernie ważne było to, że nawet kandydatu-
ry na stanowisko przewodniczącego RGO nie stanowiły punktu zadrażnień. Prócz  
hr. Adama Ronikiera brano pod uwagę jeszcze osobę ks. Janusza Radziwiłła i Henry-
ka Kułakowskiego, który był przedwojennym prezesem przedsiębiorstwa Solvay56. 
Poza kolejką pozostawał przedstawiciel PCK, które miało mieć równorzędną pozy-
cję w stosunku do RGO. W skład tego prezydium z ramienia PCK miała wchodzić 
hr. Maria Tarnowska. 13 grudnia 1939 r. niespodziewanie wezwano do Krakowa 
nie tylko hr. Ronikiera ale również innych przedstawicieli struktur opiekuńczych:  
hr. Tarnowską, Stefana Łoppatę, Artura Śliwowskiego czy Janusza Machnickiego. 
Mianowany na szefa wydziału opieki społecznej GG dr Arlt odnosił się do całego 
projektu z dużym entuzjazmem, czego zresztą można było się spodziewać. Niemiec-
ka koncepcja scentralizowanej władzy z pewnością musiała zakładać stworzenie 
również organizacji nastawionej na pomoc socjalną. Przyjście z gotowym projektem 
było więc odpowiednim posunięciem taktycznym ze strony polskiej. Problemy nato-
miast piętrzyło Gestapo, domagając się respektowania zasad panujących w Rzeszy, 
a więc zasady wodzostwa i obwarowań rasowych, które nie pozwalałby na udzielanie 

54  Ibidem, s. 24-25.
55  Chodziło o stworzenie 24-osobowej Rady, z której miał wyłonić się 5-osobowy Za-

rząd, a celem statutowym miało być niesienie pomocy wszystkim, bez względu na narodo-
wość. Ponadto dołączono do tego postulaty wypracowane w porozumieniu z MacDonaldem, 
kładąc nacisk na polski skład organizacji. Vide: A. Ronikier, Pamiętniki…, s. 32.

56  Ibidem, s. 26.
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pomocy Żydom. Hr. Ronikier obstawał przy tym, że system wodzostwa nie sprawdzi 
się w momencie, gdy całą organizacje chce się oprzeć na społecznej ofiarności. Zaś 
kwestia pomocy każdemu umierającemu człowiekowi- bez względu na to czy będzie 
to Polak, Żyd czy Niemiec- nie podlega w ogóle najmniejszej dyskusji i jest to w jego 
mniemaniu jego obowiązek57. Trzeba jasno zaznaczyć, że Rada Główna Opiekuńcza 
zawsze przestrzegała swej kardynalnej zasady, by nie łączyć swej działalności z żad-
nym ogniskiem oporu, chociaż wielu jej członków było zaprzysiężonymi członkami 
ZWZ-AK. W myśl zasady, że „bronimy substancji Narodu, pozostawiając Opatrz-
ności opiekę nad państwem”58 rozpoczęto trudny okres walki z nędzą i terrorem. Do 
kompetencji RGO należało rozdawnictwo zapomóg pieniężnych, odzieży, obuwia 
i żywności, organizowanie kuchni dla ubogich oraz dożywianie więźniów. Ponadto 
organizowano punkty pomocy medycznej i improwizowane szpitale, co było szcze-
gólnie ważne po upadku powstania warszawskiego. Członkowie RGO roztaczali 
opiekę nad sierotami i wysiedlonymi, pomagając rozlokować ich na terenie GG, 
a także organizując kursy rzemieślnicze i zawodowe. Był to ogromny zakres dzia-
łalności, wymagający znacznych subwencji pieniężnych59 oraz zaangażowania wie-
lu osób. Rada od pierwszych dni swego, nieformalnego jeszcze istnienia, musiała 
podjąć się rozwiązania wielu palących problemów. Zaliczymy do nich chociażby 
stworzenie klucza, wg którego miano rozdzielać przywiezione zza oceanu dary dla 
Żydów i Ukraińców60. Przybywało też pracy związanej z osadzonymi w więzieniach 
i obozach koncentracyjnych. Ziemianie chętnie ofiarowali na te cele warzywa, owo-
ce, pieczywo, czasem też jajka i wędliny61. Organizowano też we dworach lub przy 
kościołach kuchnie, z których korzystali ludzie ubodzy i bezdomni62. Było to bardzo 
ważne, gdyż zarówno dotacje niemieckie, jak i pomoc amerykańska, były daleko 
mniejsze niż zakładano początkowo63. Ogromnym zastrzykiem finansowym była  
m. in. darowizna ks. Janusza Radziwiłła, który na potrzeby RGO wyłożył z własnej 
kieszeni 100 tys. zł64. W połowie maja 1940 r., w pałacu księcia przy ulicy Bielań-
skiej 1465,, doszło do spotkania działaczy RGO z przedstawicielami gminy żydow-

57  Ibidem, s. 33-34.
58  A. Ronikier, Pamiętniki…, s. 184.
59  Były to środki zarówno w postaci pieniężnej, jak i w naturze, uzyskiwane od władz 

okupacyjnych, rządu USA, Rządu RP na Uchodźctwie. Nie bez znaczenia była też ofiarność 
społeczeństwa. Vide: B. Kroll, Rada Główna Opiekuńcza 1939-1945, Warszawa 1985.

60  A. Ronikier, op. cit., s. 38-39.
61  M. Chorązki, op. cit., s. 172.
62  Ibidem, s. 128.
63  Jednym z największych problemów finansowych było wynagrodzenie urzędników, 

przy czym Niemcy zaznaczyli by procent budżetu przewidzianego na te wydatki nie przekro-
czył określonej normy. A. Ronikier, op. cit., s. 160-161.

64  J. Durka, Janusz Radziwiłł…, s. 290.
65  Pałac Przebendowskich, obecnie siedziba Muzeum Niepodległości – przy Al. Soli-

darności 62, dawny adres: Bielańska 14. Pałac ten ks. Janusz kupił w 1912 r. od ks. Ma-
rii Radziwiłłowej, gwarantując jej dożywocie w pałacu i łożenie na rozmaite kościoły.  
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skiej w celu ustalenia wspólnej strategii pomocy mieszkańcom getta66. Ponieważ 
pałac przylegał bezpośrednio do terenów getta, zorganizowano w nim dokarmianie 
dzieci żydowskich, które w menażkach zanosiły potem jedzenie swoim rodzicom67.

Równie istotna była kwestia uwolnienia polskich zakładników68, których miano 
rozstrzelać w odwecie za śmierć Igo Syma69. W tej sprawie u gubernatora dystryktu 
warszawskiego GG, Ludwiga Fischera, interweniowali również hr. Maurycy Potoc-
ki z Jabłonny i ks. Janusz Radziwiłł- cały czas pozostając w porozumieniu z pre-
zesem RGO. Hr. Ronikier twierdził, że o ile interwencja u Fischera nie przyniosła 
rezultatu, o tyle twarde ultimatum postawione Sekretarzowi Stanu GG, że cała Rada 
Główna Opiekuńcza poda się do dymisji, jeżeli wyrok zostanie wykonany, przy-
niosła pożądany skutek70. Prawdopodobnie jednak na decyzję władz miały wpływ 
wszystkie te czynniki. Wydaje się być czymś dziwnym z dzisiejszej perspektywy, 
że władze niemieckie zgodziły się na takie ultimatum- w momencie gdy śmierć jest 
codziennością, kwestia dymisji kilku osób jawi się jako coś nieistotnego. Musimy 
mieć jednak na względzie to, że działalność RGO oraz dotacje, jakie pozyskiwała 
zza granicy, w dużej mierze zdejmowały z władz okupacyjnych problem wyżywie-
nia i opieki nad ludnością cywilną. Podanie się do dymisji całej Rady spowodowa-
łaby przestój prac, a przez to mogła wprowadzić chaos. W obliczu głodu do głosu 
dochodzą najgorsze instynkty człowieka, władze niemieckie obawiały się anarchii. 
Dodatkowo należy zaznaczyć, że już na początku 1941 r. liczono się z rozpoczęciem 
wojny niemiecko-sowieckiej, dlatego ewentualne rozruchy na terenie Generalnego 
Gubernatorstwa były sprawą wysoce niepożądaną. W ten sposób hr. Ronikier stał się 
człowiekiem potrzebnym zarówno Niemcom, jak i Polakom71. 

J. Jaruzelski, Janusz Radziwiłł [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. E. Rostworowski,  
t. XXX, Kraków- Wrocław- Kraków 1987, s. 2015.

66  W spotkaniu, ze strony żydowskiej, mieli wziąć udział: Adam Czerniaków, Abraham 
Gepner, Michał Weichert oraz przedstawiciel American Jewish Joint Distribution Comitee. 
Vide: J. Durka, Janusz Radziwiłł…, s. 290.

67  Ibidem, s. 291.
68  Hr. Ronikier w swoich wspomnieniach pisze o 500 zakładnikach, vide: A. Ronikier, 

op. cit., s. 98. W rzeczywistości aresztowano 118 osób, z których rozstrzelano 21.
69  Igo Sym (1896-1941)- aktor, kolaborant, współpracownik Gestapo. Skazany na śmierć 

przez Wojskowy Sąd Specjalny ZWZ, wyrok wykonali: ppor. Bohdan Rogoliński „Szary”, 
ppor. Roman Rozmiłowski „Zawada” i kpr. Wiktor Klimaszewski „Mały”. Vide: A. K. Ku-
nert, Pierwszy strzał z podziemi, http://rzeczpospolita.pl/Pl-asc/specjal_040612/specjal_a_5.
html [dostęp: 13 I 2015].

70  A. Ronikier, op. cit., s. 98-99.
71  B. Kroll zaznacza, że hr. Ronikier był pod silnym wpływem Wojciecha Baranowskie-

go, człowieka nastawionego bardzo antysowiecko i przekonanego o rychłym zwycięstwie 
III Rzeszy. Być może inspirował hr. Ronikiera do spotkań z przedstawicielami władz oku-
pacyjnych, gdyż w najbliższych kręgach hrabiego zaczęto się zastanawiać o czym rozmawia 
z Niemcami. Zaczęto więc pilnować, by nie popełnił żadnego politycznego głupstwa: ze 
strony AK miał nad nim czuwać E. Seyfried, natomiast ks. Radziwiłł i ks. Sapieha mieli na 
niego wpływać na gruncie towarzyskiej rozmowy. B. Kroll, op. cit., s. 385.
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22 czerwca 1941 r. zmieniły się realia wojenne, III Rzesza zaatakowała Związek 
Sowiecki. Już w lipcu tego roku dawne województwa: lwowskie, stanisławowskie 
i tarnopolskie – znalazły się pod niemiecką okupacją. Powstanie Dystryktu Galicja 
(Distrikt Galizen) wymusiło na RGO rozciągnięcie pomocy społecznej również na 
te tereny. Było to bardzo trudne zadanie, gdyż stosunki pomiędzy Polakami i Ukra-
ińcami były niezwykle napięte. Hr. Stanisław Badeni i hr. Stanisław Tyszkiewicz już 
w początkach lipca 1941 r. podjęli się nawiązania kontaktu ze stroną ukraińską i ucie-
kinierami ze Lwowa, którzy schronili się w Warszawie72. Na barkach hr. Ronikiera 
spoczywał cały czas obowiązek reprezentowania RGO. Dla tworzenia struktur Rady 
na terenie Dystryktu Galicji niezbędne były kontakty z lokalnymi prominentami. 
Do takich osobistości należy zaliczyć hr. Andrzeja Szeptyckiego, grekokatolickiego 
metropolitę lwowskiego, który był dla Ukraińców niekwestionowanym autorytetem. 
Nawiązanie kontaktów z metropolita Szeptyckim było niejednoznaczne dla wielu 
członków RGO, ze względu na jego niejasną przeszłość. Hr. Ronikier jednak uważał 
za stosowne złożenie mu wizyty73. Był to dobry krok, gdyż znalezienie w koście-
le grekokatolickim, po stronie ukraińskiej, odpowiednika ks. abpa Adama Sapiehy 
było gwarancją sukcesu. Porozumienie organizacji charytatywnej i Kościoła dało 
już dobre skutki w Krakowie, można było więc zakładać, że sprawdzi się to również 
we Lwowie. Patrząc na to przez pryzmat powiązań towarzyskich, możemy założyć, 
iż przynależności do tej samej warstwy społecznej wpływała powyzywanie na na-
wiązanie współpracy. Odnosi się to nie tylko do pracy w strukturach centralnych, ale 
również do kwestii pozyskiwania dotacji w społeczności lokalnej. Ziemianie brali 

72  A. Ronikier, op. cit., s. 121.
73  Hr. Ronikier był zięciem hr. Weroniki Plater-Zyberk, którą metropolita hr. Szeptycki 

bardzo cenił i poważał, jednak nie sądzę, by hr. Ronikier chciał na tym bazować w czasie 
spotkania. Zależało mu przede wszystkim na unormowaniu stosunków z Ukraińcami i jak 
najbardziej efektywnej pracy RGO. Wpływ kościoła był bardzo duży, co udowodniono na 
przykładzie metropolity krakowskiego, ks. Sapiehy. Pozyskanie analogicznego odpowiedni-
ka we Lwowie było bardzo ważne z punktu widzenia działaczy RGO. Należy przy tym nad-
mienić, że rozdarcie wewnętrzne rodziny Szeptyckich było wielkie: hr. Roman Aleksander 
Maria „Andrzej” Szeptycki był metropolitą lwowskim i autorytetem dla Ukraińców, jego ro-
dzony brat- hr. Kazimierz Maria „Klemens” Szeptycki był katolickim duchownym obrządku 
bizantyjsko-ukraińskiego, a dziś zaliczony jest w poczet błogosławionych. Kolejny zaś z bra-
ci- hr. Stanisław Maria Jan Szeptycki- był generałem broni Wojska Polskiego. Mamy więc 
przykład ogromnego zróżnicowania światopoglądowego w jednej rodzinie. Należy jednak 
przypuszczać, że wielu mieszkańców ziem wschodnich kwestie narodowościowe i państwo-
we pojmowali w dużej mierze na sposób I Rzeczpospolitej, tzn.: uważając się za Polaka (pol-
skiego szlachcica) pochodzenia ukraińskiego, co było powszechnym sposobem pojmowania 
swojej tożsamości w czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Rozbudzona świadomość 
narodowa Ukraińców była problemem z jakim borykały się władze II RP, jednak w przypad-
ku metropolity lwowskiego należy zaznaczyć, że ambicje polityczne i narodowo-wyzwoleń-
cze w obliczu wojny stawiał na drugim miejscu, za ochroną i pomocą ludności cywilnej. Jego 
zarządzenia dotyczące posłuszeństwa wobec okupanta nie wynikały z osobistych przekonań, 
ale były powodowane troską o to, by nie dopuścić do rozlewu krewi. 
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udział w pracach regionalnych komitetów RGO i w ten sposób aktywizowali swoje 
środowisko. Odbywało się to przez rozmowy, agitacje oraz osobiste zaangażowanie 
znaczniejszych przedstawicieli lokalnej społeczności, w tym arystokratów74. Był to 
dobry przykład, który wzmagał ofiarność na rzecz RGO, ale także budował poczucie 
wspólnoty.

Szczególną troską RGO otaczało dzieci. Najbogatsi ziemianie przyjmowali do 
swoich domów na kilkutygodniowe kolonie sieroty i półsieroty z rodzin, gdzie jedno 
lub dwoje rodziców było aresztowanych. Dzieci te były często w złej kondycji psy-
chicznej i fizycznej- kilka tygodni na wsi pozwalało im zregenerować siły. Uczest-
ników tych kolonii typowali pracownicy RGO, ale głównie na ziemianach spoczy-
wał obowiązek zapewnienia im wszelkich warunków bytowych. Często pomiędzy 
dziećmi a rodzinami, które je przyjęły pojawiały się emocjonalne więzi75. 

Słynny jest przypadek tzw. „dzieci Zamojszczyzny”. W najszerszym pojęciu cho-
dzi o wszystkie dzieci z tego terenu, które objęto akcją wysiedleńczą. Należy jednak 
zwrócić uwagę na tzw. „drugie dno” całej sprawy. W 1940 r. hitlerowcy utworzyli 
w Zwierzyńcu76 obóz przejściowy dla robotników przymusowych, których następnie 
wywożono do III Rzeszy77. Jesienią 1942 r. rozpoczęła się za Zamojszczyźnie akcja 
wysiedleńcza. Rugi na Zamojszczyźnie dotknęły ponad 100 tys. Polaków. Od grud-
nia 1942 do jesieni 1943 obóz w Zwierzyńcu był więc obozem przesiedleńczym dla 
ludności polskiej wysiedlanej z byłych powiatów tomaszowskiego, biłgorajskiego, 
zamojskiego - mężczyzn, kobiet i dużej liczby dzieci. Szacuje się, że ogółem przez 
obóz przeszło ok. 24 tysięcy osób78. 

W wyniku przesiedleń, strasznych warunków sanitarnych panujących w obozach, 
wywózki rodziców do Rzeszy lub obozów koncentracyjnych- wiele dzieci stało się 
sierotami. Osobną sprawą jest też rabunek dzieci polskich, które zostały zakwalifi-
kowane przez niemieckich antropologów, jako „czyste rasowo” i masowo wywożo-
ne do Rzeszy w celu germanizacji. Ponieważ przewożono je w bydlęcych wagonach, 
w czasie siarczystych mrozów, wiele z nich umarło w drodze. Dzieci z Zamojszczy-
zny były pod tym względem szczególnie cenne dla Niemców, gdyż w latach 1785-
1790 hr. Andrzej Zamoyski, a ok. 1820 jego syn Stanisław, sprowadzili na teren 

74  M. Chorązki, op. cit., s. 126.
75  Ibidem, s. 171-172.
76  Zwierzyniec nad Wieprzem- miasto w woj. lubelskim, pow. zamojskim, na granicy 

Roztoczańskiego Parku Narodowego. 
77  Na terenie Lubelszczyzny podobne obozy przejściowe zorganizowano w Zamościu 

i Janowie Lubelskim. Vide: R. Jarocki, Ostatni ordynat. Z Janem Zamoyskim spotkania i roz-
mowy, Warszawa 1996, s. 231.

78  Na terenie zaplanowanym dla ok. 400 os., w latach 1942-1944 przebywało jednorazo-
wo ok. 3-4 tys. ludzi. Młodych i zdrowych wywożono na roboty do Rzeszy, starych słano na 
Majdanek. Więźniowie podejrzani o kontakty z partyzantami byli brutalnie torturowani na 
śledztwach i często umierali w wyniku obrażeń. Na ich miejsce przychodzili kolejni przesie-
dleńcy. Vide: R. Jarocki, op. cit., s. 228, 231, 241.
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Ordynacji Zamoyskiej kolonistów niemieckich79. Los „dzieci Zamojszczyzny” odbił 
się szerokim echem po całym okupowanym kraju. Ze wspomnień hr. Zamoyskie-
go wynika, że ludzie szturmowali wręcz pociągi i żądali wydania im dzieci, co też 
niektórzy kolejarze czynili. Hr. Ronikier, również zapisał, że tłumy warszawiaków 
przychodziły z oświadczeniem, że wezmą na wychowanie owe sieroty80. 

Przełom 1942 i 1943 roku przyniósł wzmożenie akcji partyzanckich na terenie 
Lubelszczyzny, co było w dużej mierze spowodowane klęską Niemców pod Stalin-
gradem. Reperkusją tego były kolejne przesiedlenia. Potworne warunki sanitarne 
panujące w zwierzynieckim obozie81,82, jak również głodowe racje żywnościowe 
sprawiły, że wśród więźniów szerzyły się epidemie83. Szczególnie niebezpieczne 
były dyzenteria, szkarlatyna ospa i tyfus. RGO starała się zaradzić sytuacji poprzez 
codzienne posyłanie do obozu kotłów z zupą84. Była to jednak kropla w morzu po-
trzeb. Stres spowodowany oddzieleniem od rodziców spowodował, że dzieci były 
bardziej podatne na zachorowania. Jak podaje Maria Wardzyńska w artykule pt.: 
„Polacy – wysiedleni, wypędzeni i wyrugowani przez III Rzeszę”, pomiędzy stycz-
niem a kwietniem 1943 r. w obozie zamojskim zmarło 199 dzieci85. Ponieważ wa-
runki w obozie w Zamościu i Zwierzyńcu nie różniły się między sobą86 możemy 
założyć, że śmiertelność była podobna. Potwierdzają to również słowa hr. Zamoy-
skiego, mówiące o kilkunastu zmarłych dzienne, w większości dzieci. Ich straszliwy 
los był impulsem do działania. Hr. Zamoyski napisał listy do prezesa RGO oraz 
do Generalnego Gubernatora, Hansa Franka, których prosił o pozwolenie na zwol-
nienie dzieci z obozu i zorganizowanie im opieki87. Rozmawiał też w tej sprawie  

79  Ibidem, s. 229.
80  A. Ronikier, op. cit., s. 224-225.
81  „W Zwierzyńcu było strasznie. Nie było na czym spać. Na podłodze jeden na drugim 

dosłownie. Robactwo straszne. Jedzenie wiadomo, jak w obozie, było okropne. Nasz barak 
był pierwszy przy drutach i zaraz szła szosa. Jak się powiesiło na drutach jakąś bieliznę, 
przepłukało się jakieś majteczki czy koszulę, to się formalnie ruszało, takie były wszy i plu-
skwy.” Vide: Relacja Franciszki Marii Sołtys w archiwum historii mówionej Domu Spotkań 
z Historią, Zapomniane obozy nazistowskie, http://www.dsh.waw.pl/zon/index.php?page-
=persons&id=472 [dostęp: 13 I 2015].

82  Mimo upalnego lata nawet woda była racjonowana. Więźniowie dostawali ją tyl-
ko dwa razy dziennie, w brudnych wiadrach. Vide: J. Zamoyski, Dzieci Zamojszczyzny  
[w:] Tarcza Rolanda…, s. 172.

83  Ibidem.
84  R. Jarocki, op. cit., s. 232.
85  M. Wardzyńska, Polacy – wysiedleni, wypędzeni i wyrugowani przez III Rzeszę, http://

www.klub-generalagrota.pl/portal/kg/38/654/Polacy__wysiedleni_wypedzeni_i_wyrugo-
wani_przez_III_Rzesze.html [dostęp: 13 I 2015].

86  Relacja Franciszki Marii Sołtys w archiwum historii mówionej Domu Spotkań z Hi-
storią, Zapomniane obozy nazistowskie, http://www.dsh.waw.pl/zon/index.php?page=per-
sons&id=472 [dostęp: 13 I 2015].

87  J. Zamoyski, Dzieci…, s. 172-173.
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z dr. Clausem – szefem wyżywienia i rolnictwa88 oraz z obersturmführerem Johanne-
sem Müllerem, szefem SD i Gestapo na dystrykt lubelski89. Strona niemiecka wydała 
zgodę na zabranie z obozu dzieci do lat siedmiu, na wyłączną odpowiedzialność  
hr. Zamoyskiego. Natychmiast rozpoczęto zbiórkę ubranek dla dzieci, bielizny, po-
ścieli, leków i zabawek90. Wiele kobiet, na czele z hr. Różą Zamoyską, rozpoczęło 
akcję szycia ubrań. Dzień odbioru dzieci z obozu wyznaczono na połowę lipca 1943 
r.91 Cała akcja miała trwać od godziny 11.00 do 16.00. Mimo tego, że przygotowano 
dla dzieci szpitale, zaplecze sanitarne i podstawiono transport, nie było pewności, że 
rodzice zgodzą się oddać dzieci pod opiekę RGO. Hr. Zamoyskiemu udało się prze-
konać wielu rodziców, że tylko zabranie dzieci z obozu stanowi dla nich szansę na 
przeżycie. Uspokoiły ich zapewnienia, że dzieci trafią pod opiekę Polaków, a krew-
ni będą mogli je zabrać w każdej chwili. Zabranych z tych nieludzkich warunków 
malców kierowano do łaźni, a ich ubrania palono92. Dzięki dobrej opiece personelu 
medycznego i opiekunek dzieci szybko dochodzili do siebie93. Chociaż pozwolo-
no zabrać z obozu tylko dzieci do lat siedmiu, to jednak w praktyce zabierano też 
starsze, tłumacząc to ich złym stanem zdrowia. Komendant obozu przymykał na to 
oko, przekupiony wcześniej przez stronę polską dobrym alkoholem, kawą i mięsem. 
Niemcy nie zgodzili się na zabieranie chłopców powyżej 14 roku życia. Już pierw-
szego dnia pod opiekę RGO oddano ok. 350 dzieci, z czego tylko dwoje niemowląt 
zmarło w wyniku zaawansowanej dyzenterii. Jedną trzecią z nich odebrali krewni 
w przeciągu 2-3 tygodni94. Około dwóch tygodni później odbyła się kolejna tura wy-
dawania dzieci z obozu. Udało się wtedy uratować nieco ponad setkę najmłodszych 
dzieci95. Dzięki zaangażowaniu hrabiostwa Zamoyskich, którzy byli motorem całej 
akcji, udało się uratować z obozu około 480 dzieci. 

Podsumowanie

Trudno dokładnie określić ilość rodzin ziemiańskich i arystokratycznych nale-
żących do struktur samopomocowych i opiekuńczych na terenie Generalnego Gu-
bernatorstwa. W przypadku niektórych była to długofalowa praca przez cały okres 
okupacji, dla innych mógł być to jedynie epizod. Pozostaje faktem, iż środowisko 

88  R. Jarocki, Ostatni…, s. 233.
89  J. Zamoyski, Dzieci…, s. 173-174. Vide też: R. Jarocki, op. cit., s. 234.
90  J. Zamoyski, Dzieci…, s. 177.
91  Hr. Jan Zamoyski nie pamiętał dokładnej daty dziennej- wahał się między 12 a 15 

VII- wiedział jednak, że była to niedziela. Vide: J. Zamoyski, Dzieci…, str. 179. Dlatego 
najbardziej prawdopodobną datą jest 11 VII 1943 r.

92  R. Jarocki, op. cit., s. 241.
93  Hr. Róża Zamoyska przed wojną przez dwa lata studiowała medycynę, a w czasie 

wojny ukończyła kurs pielęgniarski. Vide: ibidem, s. 293.
94  J. Zamoyski, Dzieci…, s. 177-182.
95  R. Jarocki, op. cit., s. 241.
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ziemiańskie było wobec siebie niezwykle solidarne, jednak również przedstawiciele 
innych grup społecznych mogli liczyć na ich pomoc. Szczególnie chętnie ofiarowa-
no ją przedstawicielom inteligencji i artystom, starając się znaleźć dla nich miejsce 
we dworze, jednak również zagrożeni aresztowaniem czy wywózką na roboty znaj-
dowali schronienie w majątku ziemian. Chęć pomocy można było zaobserwować 
już w pierwszych dniach września 1939 r., kiedy to nie wahano się przyjąć pod 
swój dach uchodźców, nakarmić tłumy wygnanych czy opatrzyć rannych żołnierzy. 
Gotowość do organizowania lokalnych komitetów samopomocowych jest charakte-
rystyczną cechą warstwy ziemiańskiej. Czerpiąc z tradycji lat wcześniejszych orga-
nizowano się w lokalnych społecznościach, często przy wsparciu Kościoła. 

Przedstawicieli polskiej arystokracji i ziemiaństwa odnajdujemy na wszystkich 
szczeblach legalnie działających struktur opiekuńczych – nie tylko na centralnych 
czy rejonowych stanowiskach kierowniczych, ale również jako szeregowych pra-
cowników. Był to niełatwy i specyficzny rodzaj pracy, łączący w sobie chęć po-
mocy bliźnim i konieczność pertraktacji z wrogiem. Wymagał żelaznych nerwów, 
ogromnego opanowania, przenikliwej inteligencji, a bardzo często również dosko-
nałej znajomości języka niemieckiego. Wydawałoby się, że praca w PCK czy RGO 
nie niesie ze sobą żadnych zagrożeń. Jednak jak pokazuje historia, sprzeciw wobec 
władzy czy próba przeforsowania swojego zdania, mogła skończyć się więzieniem. 
Doświadczyła tego hr. Maria Tarnowska z PCK, doświadczyli też członkowie RGO 
– poczynając od prezesa, hr. Adama Ronikiera, a skończywszy na szeregowym pra-
cowniku, jakim była hr. Karolina Lanckorońska. Dowodzi to nie tylko ich hartu 
ducha, ale również tego, iż tytuł hrabiowski w warunkach wojennych nie chronił 
przed aresztowaniem. 

Mimo tego mogłoby się wydawać, że społeczna działalność arystokratów i zie-
mian w czasie II wojny światowej była jednym wielkim pasmem sukcesów i spekta-
kularnych osiągnięć. A przecież tak wielu z nich pracowało spokojnie i w niejakim 
ukryciu. Gdyby nie świadectwo hr. Ronikiera nie dowiedzielibyśmy się zapewne 
o ogromnej ofiarności na jaką byli gotowi, przykładem takiego oddania sprawie był 
ks. Leon Sapieha, bratanek metropolity krakowskiego, który zaproponował, by jego 
majątki obciążyć hipoteką, tak, by cały dochód szedł na potrzeby RGO. Za jego 
przykładem ks. Janusz Radziwiłł, hr. Hieronim Tarnowski oraz hr. Alfred Potocki 
chcieli zrobić to samo, jednak nie zgodzili się na to urzędnicy Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Niemałą rolę odegrały też panie z tzw. „towarzystwa”. Same chodziły 
do biednych, pielęgnowały chorych, kwestowały na rzecz RGO. Jak pisał hr. Roni-
kier: „Energia i samozaparcie się siebie przy w tej pracy były wielkie, a rezultaty 
jej ogromne”96. Do tych ofiarnych kobiet należały m. in. ks. Ludwika Adamowa 
Czartoryska, ks. Róża Czetwertyńska, hr. Maria Kwilecka. Na szczególny podziw 
zasługiwała ks. Maria Aleksandra Lubomirska z ks. Druckich-Lubeckich, o której 

96  A. Ronikier, op. cit., s. 112-114.
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prezes RGO pisał, że „swe siły straciła i życie oddała, poświęcając się dla biedy war-
szawskiej”97. Wiele dobrego robiła też ks. Izabella Róża Radziwiłłowa, zwana Balla-
lą. W 1940 r. podjęła pracę w PCK i RGO w Łowiczu. Księżna osobiście zajmowała 
się dziewczynkami, których rodzice znajdowali się w obozach98. Udowodniła też 
swój hart ducha tuż po upadku powstania warszawskiego. Do majątku Radziwił-
łów w Nieborowie ściągały tłumy uchodźców – zatrzymywali się w pałacu, a gdy 
zabrakło miejsca u chłopów z bliższej i dalszej okolicy99. Księżna zorganizowała 
w Łowiczu dom pomocy dla osób starych, wydawała z ramienia RGO setki obiadów 
dziennie100. Jakkolwiek możemy dostrzec w zapiskach hr. Ronikiera pewną apologe-
tykę własnego środowiska, to jednak nie sposób odmówić zasług wszystkim przez 
niego wymienionym. Dyskredytowalibyśmy przecież wartość wspomnień jednostki. 
Subiektywizm tych zapisków stanowi dla nas cenny przekaz o postawach i mental-
ności, wspólnej dla całej warstwy społecznej. Arystokraci i ziemianie nie tylko nie 
uchylali się od pomocy słabszym, biedniejszym i mniej zaradnym, ale wręcz uważali 
to za swój obowiązek, wypływający z rodowej odpowiedzialności. 

Osobną kwestią pozostaje udział ziemiaństwa w konspiracyjnej organizacji 
„Uprawa”. Istnienie tych struktur pozwoliło na zabezpieczenie materialne członków 
ZWZ-AK oraz w dużej mierze ochroniło oddziały przed demoralizacją. 

Podsumowując udział ziemiaństwa i arystokratów w strukturach opiekuńczych 
możemy powiedzieć, iż byli obecni wszędzie tam, gdzie istniała taka potrzeba. Za-
kładali szpitale i kuchnie, wysyłali paczki do obozów i starali się skrócić więźniom 
wymiar kary. Organizowali zbiórki żywności i pieniędzy. Szczególnie dbali o los 
dzieci, zajmując się nie tylko tymi, które pozostawały w obozach, ale również sie-
rotami i półsierotami. Ich domy były otwarte dla potrzebujących. Wielomiesięczne 
goszczenie u siebie potrzebujących było często dużym obciążeniem finansowym dla 
majątku, mimo tego ważniejszym okazał się etos, wspólny dla opisywanej warstwy 
społecznej. Postępowanie ziemian i arystokratów na polu opieki w latach II wojny 
światowej należy ocenić pozytywnie. Angażowali się zarówno finansowo, jak i oso-
biście w prace na rzecz społeczeństwa. Starali się też wykorzystać swoje koneksje 
oraz znajomość języka niemieckiego, by pertraktować z władzami okupacyjnymi. 
Ludzie instynktownie zwracali się ku dworom o pomoc i rzeczywiście ją tam znaleźli.

97  Ibidem.
98  Relacja Izabelli…, s. 89.
99  Wśród nich znaleźli się również hr. Braniccy z Wilanowa, którzy we wrześniu 1939 r. 

sami świadczyli pomoc na rzecz potrzebujących.
100  Relacja Izabelli…, s. 103. Vide też. Relacja Zeneidy z Zamoyskich Poklewskiej-Ko-

ziełł, [w:] M. Miller, op. cit., s. 105.



Artykuły202 

BIBLIOGRAFIA

Pamiętniki  i  wspomnienia

Branicka-Wolska A., Listy niewysłane, Warszawa 1990.
Lanckorońska K., Wspomnienia wojenne 22 IX 1939-5 IV 1945, Kraków 2001.
Relacja Franciszki Marii Sołtys w archiwum historii mówionej Domu Spotkań z Historią, 
Zapomniane obozy nazistowskie, /www.dsh.waw.pl/zon/index.php?page=persons&i-
d=472 [dostęp: 13 I 2015].
Ronikier A., Pamiętniki 1939-1945, Kraków 2001.
Tarnowska M., Przyszłość pokaże… Wspomnienia, Łomianki 2008.

Opracowania

Bogacz R., Książę Niezłomny. Kardynał Adam Stefan Sapieha, Kraków 2001.
Chorązki M., Ziemianie wobec wojny. Postawy właścicieli ziemskich województwa kra-
kowskiego w latach 1030-1945, Kraków 2010.
Chrzanowski T., Dziedzictwo. Ziemianie polscy i ich udział w życiu narodu polskiego, 
Kraków 1996.
Cieślak A., Szpital maltański w Warszawie, „Biuletyn Związku Polskich Kawalerów 
Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Św. Jana Jerozolimskie-
go, zwanego rodyjskim i maltańskim i Maltańskiej Służby Medycznej- Pomocy Maltań-
skiej”, czerwiec 2004, nr 10. http://www.zakonmaltanski.pl/uploads/pages/newsletters/
malta10.pdf [dostęp: 13 I 2015].
Czajkowski J., Kardynał Adam Stefan Sapieha, Wrocław 1997.
Czerwiński P., Zakon Maltański i stosunki jego z Polską na przestrzeni dziejów. Szkic 
historyczny, Londyn 1964.
Durka J., Edmund Ferdynand Radziwiłł (1906-1971) – arystokrata, działacz, oficer 
Armii Krajowej, [w:] Nieborów i Arkadia – 70 lat Muzeum. Księga pamiątkowa, red.  
A. Morawińska, Nieborów 2015.
Durka J., Janusz Radziwiłł 1880-1967. Biografia polityczna, Warszawa 2011.
Durka J., Karol Edward Steinhegen, [w:] Zeszyty Myszkowskie. Numer 1, red. J. Durka, 
K. Miroszewski, Myszków 2014.
Jarocki R., Ostatni ordynat. Z Janem Zamoyskim spotkania i rozmowy, Warszawa 1996.
Jaruzelski J., Janusz Radziwiłł [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. Edmund Rostwo-
rowski, t. XXX, Kraków – Wrocław – Kraków 1987. 
Kroll B., Rada Główna Opiekuńcza 1939-1945, Warszawa 1985.
Kunert A. K., Pierwszy strzał z podziemi, http://www.rzeczpospolita.pl/specjal_040612/
specjal_a_5.html [dostęp: 13 I 2015r.]
Leskiewiczowa J., Ziemiaństwo polskie 1920-1945, Warszawa 1988.
Łobodowski J., Wspomnienia Janusza Radziwiłła, „Kultura” 1967, nr 11, 12.
Miller M., Arystokracja, Warszawa 1998.
Pawlikowski T., Adam Stefan Kardynał Sapieha, Lublin 2004.
Roszkowski W., Gospodarcza rola większej prywatnej własności ziemskiej w Polsce 
1918-1939, Warszawa 1986.



Monika Dobrzeniecka - Polska arystokracja i ziemiaństwo w strukturach... 203

Rudnicki S., Ziemiaństwo polskie w XX wieku, Warszawa 1996.
Wardzyńska M., Polacy – wysiedleni, wypędzeni i wyrugowani przez III Rzeszę, http://
www.klub-generalagrota.pl/portal/kg/38/654/Polacy__wysiedleni_wypedzeni_i_wyru-
gowani_przez_III_Rzesze.html [dostęp: 13 I 2015].
Żółtowski M., Tarcza Rolanda, Kraków 1989.

POLSKA ARYSTOKRACJA I ZIEMIAŃSTWO W STRUKTURACH OPIEKUŃCZYCH I SA-
MOPOMOCOWYCH NA TERENIE GENERALNEGO GUBERNATORSTWA W CZA-
SIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Słowa klucze: arystokracja, ziemiaństwo, Rada Główna Opiekuńcza, „Uprawa”, „Tar-
cza”, II wojna światowa

Artykuł stanowi analizę postaw polskiej arystokracji i ziemiaństwa podczas okupacji hi-
tlerowskiej w Generalnym Gubernatorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji 
samopomocowych i opiekuńczych. Poruszone zostały w nim dwie ważne kwestie: postawy 
polskiej arystokracji i szlachty w tuż po rozpoczęciu wojny oraz sprawę pomocy jaką nieśli 
społeczeństwu w następnych latach II wojny światowej. W artykule wyszczególniony został 
również udział ziemian w legalnych, półlegalnch i tajnych formacjach opiekuńczych. Wspo-
mniane zostały organizacje takie jak PCK (Polski Czerwony Krzyż), RGO (Rada Główna 
opiekuńcza), ale również działania podjęte w porozumieniu z dowództwem Armii Krajowej. 
W artykule znajdziemy liczne przykłady działań dobroczynnych. 

POLISH ARISTOCRACY AND GENTRY IN THE STRUCTURES OF CARE AND 
SELF-HELP IN THE GENERAL GOVERNMENT DURING THE WORLD WAR II

Key words: aristocracy, gentry, Central Welfare Council, “Uprawa”/ ”Tarcza”, World 
War II

The article examines the attitude of Polish aristocrats and the land gentry during Nazi oc-
cupation in the General Govemment (Generalne Gubernatorstwo). It focus on the patronage 
and care organizations. The article addresses two questions. First, what the Polish aristocracy 
and gentry did for  the general community in 1939? Second, how they helped the community 
on the next years of the World War II? The article also explores Polish gentry’s participa-
tion in legal, quasi-legal and secret organizations for the purposes of aid and protection. It 
describes their work in Polish Red Cross (Polski Czerwony Krzyż), Central Welfare Council 
(Rada Główna Opiekuńcza) as well as the facilities of the Polish Home Army. The many ex-
amples of benevolent actions by the members of the upper class can be found in this article. 
Their work consisted of caring for prisoners, orphans and the homeless. This efforts resulted 
in a large financial burden and was often threatened with the danger of incarceration. The 
article concludes that the representatives of the prewar “high life” worked for Polish com-
munity during Nazi occupation. It argues that they the brave for provide help in terrible time 
in history.
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APARAT BEZPIECZEŃSTWA 
WOBEC ZIEMIAN WIELKOPOLSKICH DO 1957 ROKU

Środowisko ziemiańskie Wielkopolski1 w okresie powojennym w oczywisty spo-
sób znajdowało się w sferze zainteresowań Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. 
Ziemianie pozbawiani majątków, w trakcie realizacji dekretu Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego o reformie rolnej z 6 września 1944 roku i rozporządze-
nia ministra rolnictwa i reform rolnych z 1 marca 1945 roku2, od samego początku 
kształtowania się nowego ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego stanowi-
li opozycję dla rządu Polski powojennej. Wszak jednym z celów tej reformy była 
„likwidacja obszarnictwa jako klasy”3. Z racji pochodzenia społecznego i przeko-
nań politycznych,  działalności w Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, 
a później wsparcia dla zbrojnego podziemia niepodległościowego, poddawano ich 
represjom4. Ziemian, których nie objęły aresztowania związane z likwidacją antyko-
munistycznego podziemia zbrojnego, aresztowano oskarżając o różne przestępstwa, 
bardzo często o działalność szpiegowską na rzecz innych państw. Po pierwszej fali 
represji, jaka nastąpiła w drugiej połowie lat czterdziestych, Urząd Bezpieczeństwa 

1  Wielkopolska jest dużym regionem Polski, a jego granice są różnie definiowane. Autor 
na potrzeby tego opracowania przyjmuje za granice Wielkopolski teren województwa po-
znańskiego w latach 1919-1939 i 1945-1975.

2  Na temat realizacji reformy rolnej w Wielkopolsce: H. Słabek, Dzieje polskiej reformy 
rolnej 1944-48, Warszawa 1972, s. 122-164; A. Kura, Aparat bezpieczeństwa i wymiar spra-
wiedliwości wobec kolektywizacji wsi polskiej 1948-1956, Warszawa 2006, s. 15-38.

3  M. Zieliński, Wojna chłopska w Polsce, cz. 1, „Res Publica” 1989, nr 5, s. 100;  
A. Kura, op. cit., s. 17. Vide: K. Brzechczyn, Zarys sytuacji politycznej w Wielkopolsce w la-
tach 1945-1956, [w:] Zmagania ze społeczeństwem. Aparat bezpieczeństwa wobec Wielkopo-
lan w latach 1945-1956, red. A. Łuczak, A. Pietrowicz, Poznań 2008, s. 23-24.

4  Szerzej na temat podziemia antykomunistycznego w Wielkopolsce praca zbiorowa: 
Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945-1956, 
red. A. Łuczak, A. Pietrowicz, Poznań 2007. Właściciele majątków raczej nie angażowali się 
bezpośrednio w  walkę podziemia antykomunistycznego, vide: Muzeum Historii Polski, Ar-
tykuły, Żołnierze Wyklęci, czyli chłopska Wandea [rozmowa  z dr. Tomaszem Łabuszewskim] 
http://muzhp.pl/pl/c/781/zolnierze-wykleci-czyli-chlopska-wandea [dostęp: 10 IX 2015].
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Publicznego zaczął szczegółowo rozpracowywać tych przedstawicieli rodzin zie-
miańskich, którzy nie wyemigrowali i nie znaleźli się jeszcze w więzieniach, a pró-
bowali ułożyć sobie życie w nowej rzeczywistości Polski powojennej. W tym celu 
w latach 1951-1952 przesłuchano ziemian znajdujących się już w więzieniach: Ka-
rola Twardowskiego (1913-1978)5, Witolda Maringe (1890-1966)6, Lecha Pągow-
skiego (1913-2001)7, Konrada Trepkę (ur. 1895-1954)8 i Andrzeja Potworowskiego 
(1887-1963)9. Wypytywano o znajomych, przyjaciół i sąsiadów. W ten sposób pozy-
skano zestawienia osób należących do ich kręgów towarzyskich10. Przesłuchiwano 

5  Karol Twardowski – urodzony w Wojnowie, syn Teodora i Heleny Marii Kazimiery 
Bnińskiej, vide: M. J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego, http://www.
sejm-wielki.pl/b/sw.16492 [dostęp: 08 IX 2015]. Po uwolnieniu prowadzono przeciwko nie-
mu sprawę agenturalnego rozpracowania kryptonim „Hrabia”, vide: A. Łuczak, Utracone 
decorum. Grabież dóbr kultury z majątków ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w czasie 
okupacji niemieckiej w latach 1939-1945, Warszawa-Poznań 2011, s. 279.

6  Właściwie Leonard Witold Maringe – inżynier, rolnik i ekonomista, absolwent gimna-
zjum w Kaliszu. Po strajku w 1905  roku musiał przenieść się do gimnazjum Emiliana Ko-
nopczyńskiego w Warszawie. Ukończył instytut rolniczy w Gembloux  w Belgii, a praktykę 
rolną odbył w Złotnikach w gminie Żelazków u Wojciecha Wyganowskiego.  Po zakończe-
niu I wojny światowej kupił majątek Lenartowo w gminie Jeziora Wielkie w powiecie mogi-
leńskim, W 1934 został dyrektorem, a później prezesem Biura Ekonomicznego Organizacji 
Rolniczych oraz Przemysłu Rolnego w Poznaniu. W czasie II wojny światowej do 1943 
roku był dyrektorem Departamentu Rolnictwa w Delegaturze Rządu na Kraj. W 1945 roku 
został pełnomocnikiem ministra rolnictwa dla akcji siewnej w Poznańskiem i w ziemi lubu-
skiej. W 1946 roku został dyrektorem Państwowych Nieruchomości Ziemskich z siedzibą 
w Poznaniu. Angażował się w tworzenie Państwowych Gospodarstw Rolnych. W 1949 roku 
aresztowano go i w sfingowanym procesie, oskarżając go o sabotaż, próbę obalenia rządu 
i szpiegostwo skazano go na dożywocie. W 1956 roku został zwolniony i zrehabilitowany. 
Kolejne lata spędziła jako kierownik Pracowni Badań Ekonomii i Organizacji Produkcji Rol-
nej PAN i jako doradca ministra rolnictwa. Vide: Saga rodziny Maringe http://www.boretti-
saga.pl/rodziny/maringe/leonard_witold_stanislaw_maringe.html [dostęp: 10 IX 2015].

7  Lech Pągowski – syn Stanisława Kazimierza i Józefy Emilii Brzeskiej, zmarł w Śro-
dzie Wielkopolskiej, vide: M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.pl/b/zi.3.116.
a2 [dostęp: 08 IX 2015].

8  Konrad Nekanda-Trepka – urodzony w Dałkobyczowie k. Tomaszowa Lubelskiego, 
syn Stanisława i Anny Łobaczewskiej http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.16979 [dostęp: 10 IX 
2015].

9  Andrzej Adam Potworowski był ziemianinem i ekonomistą, więźniem obozu koncen-
tracyjnego Dachau i więźniem komunistycznym we Wronkach. Vide: Polski Serwis Gene-
alogiczny Grocholskiego, http://genealogia.grocholski.pl/gd/osoba.php?id=013325 [dostęp: 
10 VIII 2015].

10  Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu [dalej: IPN Po], sygn. 003/199  
t. 1, z. 6, Teczka obiektowa krypt. „Prawica Ludowa” Obszarnicy [dalej: „Prawica Ludo-
wa”], Protokół przesłuchania podejrzanego Karola Twardowskiego z 26 VI 1951 r., k. 145-
153; ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego Karola Twardowskiego z 20 VI 1951 r., k. 
154-160; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Andrzeja Potworowskiego z 2 V 1952 r., 
k. 161-174; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Witolda Maringe z 8 V 1952 r., k. 175-
180; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Lecha Pągowskiego z 9 V 1952 r., k. 181-184; 
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też innych ziemian, np. Witolda Karłowskiego (ur. 1896), właściciela majątku Grod-
na w powiecie kolskim11. W teczce obiektowej pod kryptonimem „Prawica Ludowa” 
pojawia się też postać Henryka Czartoryskiego (ur. 1919)12, którego przesłuchiwa-
no w charakterze podejrzanego. Podobnie jak innych wypytywano go o znajomych, 
miejsce zebrań byłych ziemian, uczestników i tematykę tych spotkań, ale także o ar-
chiwa przedwojennego Związku Ziemian13. Podczas jednego z przesłuchań pojawiło 
się stwierdzenie Henryka Czartoryskiego, że po wojnie w Krakowie poznał Elżbie-
tę Rzewuską skazaną później przez Wojskowy Sąd Rejonowy na 10 lat więzienia, 
prawdopodobnie za szpiegostwo. Przesłuchiwany miał też dodać: „Kontakt ten na-
wiązałem z polecenia Organów B.P. w Poznaniu”14. Do dokumentacji, dotyczącej 
środowiska ziemiańskiego, funkcjonariusze UB dołączyli listę członków Związku 
Ziemian w Wielkopolsce, co niewątpliwie musiało ułatwić im orientację w środowi-
sku ziemiańskim15. Funkcjonariusze Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego zakłada-
li sprawy operacyjne, przeprowadzali wywiady, werbowali informatorów. W aktach 
zachowały się sporządzane charakterystyki poszczególnych osób. Przykładem może 
być notatka na temat Jana Urbanowskiego (ur, 1895)16: 

„Urbanowski Jan Paweł s. Józefa i Felicji z d. Koszanowska ur. 30.3.1895 r. we 

ibidem, Protokół przesłuchania świadka Konrada Trepki z 22 IV 1952 r., k. 185-189; ibidem, 
Protokół przesłuchania świadka Konrada Trepki z 23 IV 1952 r., k. 189-193.

11  Witold Karłowski – syn Stefana i Marii Kołodziejskiej, vide: IPN Po, sygn. 003/199  
t. 3, z. 6, Protokół przesłuchania świadka Witolda Karłowskiego z 7 III 1951 r., k. 211-213.

12  Henryk Czartoryski – urodzony w Poznaniu, syn Andrzeja i Zofii Kozłowskiej. W la-
tach trzydziestych uczęszczał do Gimnazjum im. św. Jana Kantego (dawne Gimnazjum Ber-
gera) w Poznaniu, w rubryce zawód podał: bibliotekarz, a z zeznań wynika, że był pracowni-
kiem Archiwum Państwowego w Poznaniu.  Jego ojciec, Andrzej, pracownik uniwersytecki 
w 1942 roku wyjechał do Szwecji. Vide: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, 
Protokół przesłuchania podejrzanego Henryka Czartoryskiego z 10 IV 1951 r., k. 136-137; 
ibidem, Odpis protokołu przesłuchania podejrzanego Henryka Czartoryskiego z 12 III 1952 
r., k. 141.

13  Ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego Henryka Czartoryskiego z 10 IV 1951 
r., k. 136-138; ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego Henryka Czartoryskiego z 10 III 
1952 r., k. 139-140; ibidem, Odpis protokołu przesłuchania podejrzanego Henryka Czartory-
skiego z 12 III1952 r., k. 141.

14  Ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego Henryka Czartoryskiego z 10 III 1952 r., 
k. 140. Podobnie zeznał miesiąc później w: ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego 
Henryka Czartoryskiego z 10 IV 1951 r., k. 136.

15  Ibidem, Lista członków Wielkopolskiego Związku Ziemian w poszczególnych powia-
tach, k. 33.

16  Jan Urbanowski mieszkał później w miejscowości Jesionka i w odnotowano wykształ-
cenie wyższe rolnicze. Vide: Ibidem, Prośba o udzielenie informacji na temat Jana Urba-
nowskiego z 23 VII 1971 r. Pismo Komendy Wojewódzkiej MO w Poznaniu do naczelnika 
Wydziału Biura C Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, k. 301/12. Jedna z jego 
sióstr, Krystyna, jeszcze po opuszczeniu przez Jana majątku, dysponowała mieszkaniem 
w pałacu, druga siostra Marianna, mieszkała z bratem w Helenowie II. Vide: ibidem, Charak-
terystyka b. obszarnika i czł. Związku Ziemian do 1939 r., Konin, 12 V 1951 r., k. 284. 



Jarosław Durka - Aparat bezpieczeństwa wobec ziemian wielkopolskich... 207

wsi Leskowiec gm.[ina – dop. J. D.] Gosławice pow.[iat – dop. J. D.] Konin, po-
chodzenie społeczne obszarnicze, narodowości polskiej, wyznanie rzym[sko – dop.  
J. D.]-kat[olickie – dop. J. D.], kawaler, wykształcenie średnie. Przed 1939 r. posia-
dał majątek Laskowiec o powierzchni 360 ha ziemi, był członkiem Związku Zie-
mian. W czasie okupacji niemieckiej w 1940 r. został z tego majątku wywłaszczony 
i pracował w tymże majątku jako pracownik umysłowy w biurze, przez cały okres 
okupacji, V.D. i L.P. nie posiadał. Po wyzwoleniu w roku 1945 majątek ten został 
rozparcelowany przez Reformę Rolną. Stosunek jego do Polski Ludowej jak rów-
nież do Związku Radzieckiego jest wrogi. Obecnie zamieszkuje we wsi Helenów 
II gm. Gosławice pow. Konin nigdzie nie pracując, za granicą żadnej rodziny nie 
posiada”17.

Inne dotyczyły np. Stefana Zamoyskiego (1904-1976)18 – właściciela dóbr w Je-
dlcu k. Gołuchowa19, Edwarda Morawskiego (1892-1961)20 – właściciela mająt-
ku Karmin21, Kazimierza Ciążyńskiego (1894-1951)22 – jednego z organizatorów  
15 Pułku Ułanów Wielkopolskich i dzierżawcy majątku państwowego w Minisze-
wie23, Felicjana Rekowskiego (ur. 1904)24 – właściciela majątku w Kajewie i uczest-

17  Ibidem.
18  Stefan Zamoyski – syn Władysława u Marii Mężyńskiej, w czasie II wojny światowej 

wyjechał na Zachód. Był doktorem prawa. Został też odznaczone Orderem Virtuti Militari. 
Vide: Polski serwis genealogiczny. Genealogia dynastyczna, http://genealogia.grocholski.pl/
gd/osoba.php?id=005886 [dostęp: 12 VIII 2015].

19  IPN Po, sygn. 003/199 t. 4, z. 6, Akta dotyczące obszarników figurujących w spra-
wach operacyjnych, Wywiad, Jarocin, 5 V 1951 r., k. 23

20  Edward Morawski (niekiedy Dzierżykray-Morawski) syn Tadeusza Marcelego i Marii 
Jadwigi Iżyckiej, był ziemianinem, senatorem V kadencji 1938-1939 i dyplomatą. Od 1930 r. 
gospodarował w majątku Karmin k. Pleszewa, pow. jarociński. W 1950 r. został aresztowany 
i oskarżony o szpiegostwo na rzecz Francji, skazany na 8 lat więzienia (przebywał w więzie-
niach: Młyn, Rawicz i kamieniołomach Piechcin koło Inowrocławia). W 1957 roku uniewin-
niony decyzją Sądu Najwyższego. Zmarł w Poznaniu. Zob. Witryna edukacyjna Kancelarii 
Senatu http://web.archive.org/web/20140517153456/http://www.senat.edu.pl/senat/senato-
rowie-1922-1939/senatorowie-ii-rp/senator/edward-morawski [dostęp: 10 IX 2015]. SCRIP-
TOR, Sejm i Senat 1938-1943 V Kadencja, Warszawa 1939, s. 444; IPN Po, sygn. 003/199 t. 
1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Protokół przesłuchania podejrzanego Andrzeja Potworowskiego, 
Wronki 2 V 1952 r., k. 161-164; vide: M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.
pl/b/dw.55961 [dostęp: 11 IX 2015].

21  IPN Po, sygn. 003/199 t. 4, z. 6, Akta dotyczące obszarników figurujących w spra-
wach operacyjnych, Wywiad, Pleszew, 12 V 1951 r., k. 11.

22  Kazimierz Ciążyński – syn Antoniego i Bolesławy Wolańskiej, major Wojska Pol-
skiego. Vide:  15 Pułk Ułanów Poznańskich, http://www.poznan.pl/ulan/d_ciazynski.html 
[dostęp: 10 IX 2015].

23  IPN Po, sygn. 003/199 t. 4, z. 6, Akta dotyczące obszarników figurujących w spra-
wach operacyjnych, Wywiad dotyczący Ciążkowskiego Kazimierza byłego urzędnika mająt-
ku (Domeny Państwowej) w Miniszewie gm. Żerków, Jarocin, 4 V 1951 r., k. 16.

24  Felicjan Rekowski –  syn Andrzeja i Heleny Sokolnickiej, w powstaniu warszaw-
skim walczył w I Obwodzie „Radwan” (Śródmieście) Warszawskiego Okręgu Armii Krajo-
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nika powstania warszawskiego25, Leona Mukułowskiego (1904-1983) – właściciela 
majątku Waliszew k. Kotlina26, Władysława Czartoryskiego (1918-1978)27 z Gołucho-
wa, rodziny Tadeusza Krajewskiego (1884-1945) – właściciela majątku Skoraczew, 
zastrzelonego przez żołnierza sowieckiego w 1945 r.28, rodziny Zygmunta Czarnec-
kiego (1866-1940)29 – właściciela majątku w Rusku k. Jaraczewa, Heleny Grabskiej 
(ur. 1899) – właścicielki majątku Kurcew30, Józefa Jabłkowskiego (ur. 1891)31 i jego 
rodziny – właścicieli majątku Świnice Kaliskie, Mariana Nieżychowskiego (1899-
1990)32, którego rodzice byli właścicielami majątku w Żelicach k. Wągrowca, Zbi-

wej. Vide: biogram na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego, 1944 Pamiętamy, http://
www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Felicjan_Rekowski [dostęp: 10 IX 2015];  
M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.12934 [dostęp: 10 IX 2015].

25  IPN Po, sygn. 003/199 t. 4, z. 6, Akta dotyczące obszarników figurujących w sprawach 
operacyjnych, Charakterystyka, Gołuchów, 12 V 1951 r., k. 21; ibidem, Wywiad, Jarocin,  
13 V 1951 r., k. 22.

26  Leon Mukułowski – syn Jana Nepomucena i Franciszki Grabskiej, w czasie wojny 
wysiedlony do Generalnego Gubernatorstwa, a po wojnie był m.in. administratorem ma-
jątku Państwowych Zakładów Hodowli Roślin w Chaławach, a później głównym agrono-
mem w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Żerkowie. Vide: M. J. Minakowski, op. 
cit., http://www.sejm-wielki.pl/b/dw.59089 [dostęp: 10 IX 2015]; IPN Po, sygn. 003/199  
t. 4, z. 6, Akta dotyczące obszarników figurujących w sprawach operacyjnych, Charaktery-
styka, Poznań, 30 IX 1948 r., k. 26; ibidem, Pismo naczelnika Wydziału IV Wojewódzkiego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu do szefa Powiatowego Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego w Międzychodzie z 10 XII 1952 r., k. 27; ibidem, Wywiad dotyczący 
Mukułowskiego Leona, Jarocin, 15 V 1951 r., k. 30.

27  Władysław Czartoryski – syn Adama Ludwika i Ludwiki Marii Korwin-Krasińskiej. 
Vide: ibidem, Charakterystyka, Gołuchów, 12 V 1951 r., k. 35; M. J. Minakowski, op. cit., 
http://www.sejm-wielki.pl/b/psb.3642.8 [dostęp: 10 IX 2015].

28  Tadeusz Krajewski  - syn Celestyna Stanisława i Stefanii Zakrzewskiej. Vide: IPN Po, 
sygn. 003/199 t. 4, z. 6, Akta dotyczące obszarników figurujących w sprawach operacyjnych, 
Wywiad, Jarocin, 10 V 1951 r., k. 37; M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.
pl/b/psb.13455.2 [dostęp: 10 IX 2015].

29  Zygmunt Czarnecki – syn Zygmunta Stanisława i Marii Giżyckiej. Vide: IPN Po, 
sygn. 003/199 t. 4, z. 6, Akta dotyczące obszarników figurujących w sprawach operacyjnych, 
Wywiad, Jarocin, 9 V 1951 r., k. 59; M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.
pl/b/3.611.107 [dostęp: 11 IX 2015].

30  Helena Grabska – córka Władysława i Jadwigi Oświecimskiej. Vide: IPN Po, sygn. 
003/199 t. 4, z. 6, Akta dotyczące obszarników figurujących w sprawach operacyjnych, Wy-
wiad, Pleszew, 25 VI 1951 r., k. 74.

31  Józef Jabłkowski – syn Franciszka i Jadwigi Skolimowskiej. Vide: IPN Po, sygn. 
003/199 t. 6, z. 6, Akta dotyczące Wojciecha Jabłkowskiego s. Józefa, Jadwigi Jabłkowskiej 
c. Stanisława, Elżbiety Jabłkowskiej c. Józefa, Józefa Jabłkowskiego s. Franciszka, Charak-
terystyka, Turek, 8 V 1951 r., k. 5.

32  Marian Nieżychowski – syn Wojciecha i Marii Grabskiej. Vide: M. J. Minakow-
ski, op. cit., http://www.sejm-wielki.pl/b/dw.57503 [dostęp: 11 IX 2015]; IPN Po, sygn. 
08/201, Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna nr 1425 dotycząca Nieżychowskiego Mariana  
s. Wojciecha, Pismo szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wągrowcu 
do szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Słupsku przez Wojewódzki 
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gniewa Bułakowskiego (ur. 1889) – właściciela majątku w Starężynie k. Wągrow-
ca33, rodziny Władysława Chalickiego (zm. 1947) – właściciela majątku w Kopaninie  
k. Damasławka34, rodziny Witolda Brzezińskiego (1896-1949) – właściciela mająt-
ku w Podlesiu Kościelnym35, Zygmunta Skórzewskiego (1894-1974) – ordynata na 
Czerniejewie-Radomicach i na Łabiszynie-Lubostroniu36. 

Na uwagę zasługuje postawa Jerzego Turno (1892-1968)37, przesłuchiwanego 
w charakterze świadka, który na pytanie „Kto z wymienionych lub nie wymienio-
nych zajmuje się wrogą robotą wobec Polski Ludowej?” odpowiedział wskazując na 
Jana Morawskiego (1900-1976)38, gdyż ten przed wojną był członkiem Bezpartyjne-
go Bloku Współpracy z Rządem, prezesem Wielkopolskiej Izby Rolniczej, a po woj-
nie, w 1946 roku wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej39. Dla większości ziemian 
wejście w szeregi partii instalującej w Polsce wrogi dla nich ustrój było postrzegane 
w kategorii zdrady. W tym wypadku wskazanie członka PPR, jako osobę zajmującą 
się „wrogą robotą wobec Polski” miało wymiar szczególny.

Urząd Bezpieczeństwa Publicznego Wydziała „A” w Poznaniu z 17 I 1951 r., k. 12.
33  Zbigniew Bułakowski – syn Tomasza i Marii Parbuckiej, urodzony w Ma-

łym Rogaczewie. Po wojnie zamieszkał w Bydgoszczy. Vide: IPN Po, sygn. 003/199,  
t. 3, z. 6, Sprawa obiektowa 199/IV, Wywiad w sprawie ob. Bułakowskiego Zbigniewa, ostat-
nio zamieszkałego w Starężynie, k. 26.

34  Władysław Chalicki – syn Stanisława i Marii Zwolskiej. Vide: ibidem, Wywiad w spra-
wie ob. Chalickiego Władysława [brak miejsca i daty], k. 39.

35  Witold Brzeziński – syn Stanisława i Zofii Schulz. Vide: ibidem, Wywiad w sprawie 
Brzezińskiego Witolda [brak miejsca i daty], k. 47; M. J. Minakowski, op. cit., http://www.
sejm-wielki.pl/b/sw.51062 [dostęp: 10 IX 2015].

36  Zygmunt Skórzewski – syn Witolda Stefana i Marii Radziwiłł, ożeniony z Leon-
tyną Fryderyką Radziwiłł, córką ordynata przygodzickiego Michała Radziwiłła. Vide:  
M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.pl/b/ut.33.1.18 [dostęp: 10 IX 2015]; IPN 
Po, sygn. 003/199, t. 3, z. 6, Sprawa obiektowa 199/IV, Notatka na temat Zygmunta Skó-
rzewskiego [brak daty i miejsca], k. 86; ibidem, Pismo Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w Gnieźnie do naczelnika Inspektoratu Wiejskiego Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa w Poznaniu z 13 XII 1954 r., k. 91; J. Durka, Janusz Radziwiłł 1880-1967. 
Biografia polityczna, Warszawa 2011, s. 255.

37  Jerzy Turno – syn Stanisława i Barbary Mańkowskiej. Skazany w 1952 r. na 4 lata 
więzienia za szpiegostwo – za to, że utrzymywał kontakt z konsulem USA w Poznaniu. 
Zwolniony na mocy amnestii w 1953 r. Vide: Informator o osobach skazanych za szpie-
gostwo w latach 1944-1984 [tajne opracowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Biura 
„C”], Lublin 1994 [reprint], s. 129; M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.pl/b/
cz.I040843 [dostęp: 10 IX 2015]. 

38  Jan Morawski Dzierżykraj-Morawski – syn Stanisława Stefana i Teresy Anieli  Dzier-
żykraj-Morawskiej , vide: M. J. Minakowski, op. cit.,  http://www.sejm-wielki.pl/b/dw.55436  
[dostęp: 10 IX 2015]. Szerzej: E. Starak-Czerniejewska, Z żałobnej karty. 30 rocznica śmier-
ci Jana Dzerżykraja Morawskiego. Twórca Biblioteki Głównej, „Głos Uczelni” 2007, nr 163 
[pismo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu], http://www.glos.up.wroc.pl/archiwu-
m/5695/nr_163_2007_z_zalobnej_karty.html [dostęp: 10 IX 2015].

39  IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Wyciąg z protokołu przesłucha-
nia świadka Turno Jerzego s. Stanisława i Barbary ur. 5 IV 1892 r., k. 135.
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W 1952 roku sporządzono wykaz ziemian znajdujących się w więzieniach pod-
ległych Wojewódzkiemu Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu. Wyli-
czono 15 osób z terenu całego kraju, w tym ziemian wielkopolskich: Lecha Pągow-
skiego, którego ojciec Stanisław posiadał majątek w Łubowicach w gminie Kiszko-
wo w powiecie gnieźnieńskim (315 ha – upaństwowiony40), wspomnianego wyżej 
Andrzeja Potworowskiego, posiadającego majątek Mroczki Małe w gminie Staw 
w powiecie kaliskim (190 ha – upaństwowiony) i stanowiący własność jego żony 
majątek Kobylniki w tej samej gminie (257 ha – upaństwowiony), Konrada Trepkę 
właściciela majątku Budzisław Górny w powiecie konińskim (120 ha – rozparcelo-
wany), Andrzeja Hulewicza41 posiadającego 300-hektarowy majątek w Młodziejo-
wicach w powiecie Września i Jerzego Turno, właściciela majątku Ustaszów w po-
wiecie żnińskim i Nieczajwa w powiecie obornickim (720 ha – rozparcelowany)42. 

W 1955 roku w wykazie aresztowanych byłych obszarników z Wielkopolski 
ujęto 16 osób, w tym: Jerzego Turno, Jana Taczanowskiego (1893-1959)43, Karola 
Twardowskiego, Jana Dąbrowskiego44 z Puszczykowa, Zdzisława Lechnickiego (ur. 
1890)45, Edwarda Morawskiego, Witolda Maringe, Andrzeja Potworowskiego, Hen-
ryka Czartoryskiego, Kazimierza Wybranowskiego (1917-1987)46, Andrzeja Hule-
wicza, Zbigniewa Unruga (1915-1982)47, Lecha Pągowskiego i Konrada Trepkę48. 
Sporządzono też wykaz ziemian przebywających zagranicą49. Opracowano „Plan 
operacyjnych przedsięwzięć dla ustalenia działalności b.[yłych – J.D.] obszarników 

40  Dane dotyczące wielkości wymienionych majątków autor podaje za materiałami wy-
tworzonymi przez aparat bezpieczeństwa.

41  Andrzej Hulewicz – syn Zygmunta i Kazimiery Sokolnickiej, vide: M. J. Minakowski, 
op. cit., http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.196636 [dostęp: 10 IX 2015].

42  IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Pismo Naczelnika Wydzia-
łu Więziennictwa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu 
do Zastępcy Szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu  
z 26 III 1952 r., k. 31-32.

43  Jan Taczanowski, właściciel majątku Taczanów w powiecie jarocińskim był synem 
Antoniego i Heleny Fundament-Karśnickiej, vide: M. J. Minakowski, op. cit., http://www.
sejm-wielki.pl/b/zi.6.133.probant [dostęp: 15 X 2015].

44  Jan Dąbrowski – aresztowany za szpiegostwo. Vide: IPN Po, sygn. 003/199  
t. 2, z. 6, „Prawica Ludowa” Obszarnicy, Spis obszarników województwa poznańskiego. 
Książka nr 1, k. 11.

45  Zdzisław Lechnicki – syn Felicjana. Vide: IPN Po, sygn. 003/199 t. 2, z. 6, „Prawica 
Ludowa” Obszarnicy, Spis obszarników województwa poznańskiego. Książka nr 1, k. 40.

46  Kazimierz Leon Wybranowski z Wybranowa, syn Jana Mikołaja i Elżbiety Świnar-
skiej, vide: M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.54942 [dostęp: 10 IX 
2015].

47  Zbigniew Unrug syn Wiktora Bolesława i Jadwigi Zielonackiej, vide: M. J. Minakow-
ski, op. cit., http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.15803 [dostęp: 10 IX 2015].

48  IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Wykaz aresztowanych byłych 
obszarników, Poznań 27 VIII 1955 r., k. 53.

49  Ibidem, Wykaz byłych obszarników, którzy są zagranicą, Poznań 27 VIII 1955 r., k. 54.
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zam.[ieszkałych – dop. J.D.] na terenie m.[iasta-dop. – J. D.] Poznania. Precyzo-
wano w nim, że do 1939 roku na terenie województwa poznańskiego istniało około 
1380 majątków ziemiańskich, które po wojnie przejęto na własność państwa. Część 
tych majątków rozparcelowano i albo już powstały tam spółdzielnie produkcyjne, 
albo przygotowywano się do ich utworzenia. Na terenie innych majątków powstały 
państwowe gospodarstwa rolne (PGR). Według autorów „Planu” dawni właściciele 
znaleźli się na emigracji lub wyjechali na teren innych województw. Część z nich za-
mieszkała w Poznaniu i według podejrzeń funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa 
prowadziła wrogą działalność poprzez sabotaż i utrzymanie kontaktów z przedsta-
wicielami państw kapitalistycznych z konsulatów znajdujących się w Poznaniu. Po-
nieważ nie wiedza na ten temat była niewystarczająca, to poznański Urząd Bezpie-
czeństwa planował zakończyć opracowania typowanych kandydatów ze środowiska 
ziemian i przystąpić do werbunku pięciu osób, celem stworzenia sieci agenturalnej, 
wytypować dalszych kandydatów do werbunku, wykorzystać zwerbowanych infor-
matorów ps. „Norad”, „74”, „Biały Motyl”, aby rozpracować kolejnych figurantów, 
pogłębić znajomości i pozyskać zaufanie. Ponadto planowano wykorzystać agenturę 
Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Poznaniu i Komendy Miejskiej 
Milicji Obywatelskiej w Poznaniu, jak np. informatorów „Młot” i „Włodek”, ma-
jących kontakty ze środowiskiem ziemian. Agenci ci mieli początkowo tylko po-
zyskać zaufanie poszczególnych osób, dopiero później przewidywano opracowanie 
szczegółowego planu ich działań. Chciano też wykorzystać, reaktywować, agenturę 
już wyeliminowaną wywodzącą się spośród ziemian. Planowano przeprowadzić roz-
mowy z tymi informatorami, aby podjąć decyzje co do dalszej współpracy. Wydano 
polecenie opracowania pism do powiatowych urzędów ds. bezpieczeństwa publicz-
nego i delegatur aby te ustaliły jacy ziemianie i ich rodziny mieszkają na ich terenie, 
czym te osoby obecnie się zajmują. Chciano też ustalić, czy powiatowe instytucje 
aparatu bezpieczeństwa posiadają agenturę w tym środowisku50.

Jeszcze w tym samym roku w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego zdecydo-
wano się na założenie specjalnej teczki zagadnieniowej, dotyczącej ziemian. Uza-
sadniając jej powstanie stwierdzono:

„Rozpatrzywszy materiały dot. [yczące – dop. J.D.] b.[yłych – dop. J.D.] obszar-
ników stwierdziłem: iż teren województwa poznańskiego ma swoją specyfikę pod 
względem nasilenia b. obszarników, do 1939 r. było około 1680 majątków obszar-
niczych. Po wyzwoleniu jak ustalono część b. obszarników  przebywa zagranicą na-
szego kraju, część wyjechała do innych miast. Na terenie miasta Poznania zamiesz-
kuje 186 osób pochodzenia obszarniczego, na terenie woj. około 70 osób, poza tym 
posiadamy dane na 200 osób lecz brak jest ich faktycznego miejsca zamieszkania. 

50  Ibidem, Plan operacyjnych przedsięwzięć dla ustalenia działalności b. obszarników 
zamieszkałych na terenie miasta Poznania z 8 XII 1955 r., k. 97-99.
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Mając na uwadze, że jest to element podatny na prowadzenie wrogiej działal-
ności na co wskazują materiały z lat ubiegłych iż prowadzili sabotaż w gospodarce 
narodowej czego dowodem był proces Witolda Maringe i innych, ponadto niektórzy 
utrzymywali kontakty z przedstawicielami państw kapitalistycznych, są też mate-
riały, które wskazują że  b. obszarnicy utrzymywali kontakty i utrzymują z ludźmi 
którzy pracowali na ich majątkach a teraz pracują w PGR lub Spółdz.[ielniach – dop. 
J.D.], lecz charakter tych kontaktów nie jest nam znany”51.

Po analizie materiałów z lat 1951-1952 powstały też plany operacyjnych przed-
sięwzięć w powiatach. Zachował się plan dla powiatu szamotulskiego, opracowany 
przez Ryszarda Pawlaczyka referenta Sekcji I-szej A Wydziału IV-tego Wojewódz-
kiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu. Po pierwsze zadaniem 
było ustalenie miejsca zamieszkania byłych właścicieli majątków ziemskich, sporzą-
dzenie szczegółowych charakterystyk poszczególnych osób. Po drugie bezpieka była 
zainteresowana ich postawą w miejscu pracy, ich stosunkiem do współzawodnictwa 
i norm pracy52, poglądami na ustrój PRL. Do działań tych chciano wykorzystać ist-
niejąca agenturę i pozyskać nową, celem rozpracowania środowiska ziemian53.

W marcu 1956 roku opracowano „Raport z wykonanych czynności operacyjnych 
po zagadnieniu b.[yłych – dop. J. D.] obszarników w Powiatowym Urzędzie ds. Bez-
pieczeństwa Publicznego w Ostrowie Wielkopolskim”54. Według tego dokumentu 
ostrowska bezpieka prowadziła sprawę ewidencyjno-obserwacyjną dotyczącą To-
masza Gila (ur. 1925)55, który był synem przedwojennego działacza Stronnictwa Na-
rodowego, posiadacza własnego gospodarstwa w Radłowie k. Ostrowa Wielkopol-

51  Ibidem, Postanowienie o założeniu teczki zagadnieniowej, Poznań 20 XII 1955 r.,  
k. 1. Fragment tego cytatu też w: A. Łuczak, op. cit., s. 279.

52  Na temat idei współzawodnictwa pracy m.in.: J. Durka, Współzawodnictwo pracy 
i jego propaganda w bibliotekach i domach kultury w okresie Polski Ludowej na przykładzie 
regionu częstochowskiego, [w:] Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno-
politycznym i propagandzie PRL, red. B. Tracz, Katowice 2008, s. 143-154; B. Brzostek, 
Współzawodnictwo pracy jako program społeczno-moralny, [w:] Współzawodnictwo pracy 
w życiu gospodarczym…, s. 51-68.

53  IPN Po, sygn. 003/199 t. 3, z. 6, Sprawa obiektowa 199/IV, Plan operacyjnych przed-
sięwzięć dotyczących rozpracowania byłych obszarników zamieszkałych na terenie powiatu 
Szamotuły z 1955 r., k. 114-115.

54  Vide: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Raport z wykonywa-
nych czynności operacyjnych po zagadnieniu b. obszarników w Powiatowym Urzędzie  
ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrowie Wielkopolskim z 5 III 1956 r., k. 55- 57.

55  Tomasz Gil – syn Stanisława i Heleny Sobańskiej, po wojnie zaczął prowadzić gospo-
darstwo po ojcu, jednak zostało ono przejęte przez Gminną Radę Narodową w Roszkowie 
i przekazane Oddziałowi Zaopatrzenia Kolejarza w Ostrowie Wielkopolskim. Vide: IPN Po, 
sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Raport z wykonywanych czynności operacyj-
nych po zagadnieniu b. obszarników…, k. 55.
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skiego (73 ha) i administratora dóbr Romana Czarneckiego (1920-2002)56. Tomasz 
Gil bronił się przed działaniami władz i próbował utrzymać gospodarstwo, cały czas 
utrzymywał kontakt z pracownikami majątku i agitował przeciwko powstaniu Spół-
dzielni Produkcyjnej w Radłowie. Dlatego też założono kolejne sprawy ewidencyj-
no-obserwacyjne na osoby z jego otoczenia i planowano rozszerzyć sieć agentów 
wokół niego. Prowadzono też sprawę agenturalnego sprawdzenia, dotyczącą Jana 
Żychlińskiego (ur. 1899)57, który przed wojną był właścicielem majątków: Twar-
dów, Raczew, Wola, Żychlin, Wyszki i Magnuszewo. Obecnie mieszkał w Ostrowie 
Wielkopolskim i pracował w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Przygodzi-
cach. Bezpieka podejrzewała go współpracę z gestapo w czasie wojny i w tym celu 
planowano przesłuchania oraz budowę sieci agenturalnej. Prowadzono też sprawę 
dotyczącą Jana Kubery (ur. 1907)58, którego ojciec posiadał majątek Chojęcin w po-
wiecie kępińskim. Jan Kubera, przed wojną zawodowy oficer, po wojnie zatrudniony 
w Powiatowym Zarządzie Ubezpieczeń Wzajemnych w Ostrowie Wielkopolskim, 
znany był ze swojego wrogiego stosunku do ustroju PRL. Inna sprawa dotyczyła 
Mieczysława Niemojowskiego (1884-1961)59, który był właścicielem majątku Bie-
dzianów i współwłaścicielem majątku Śliwniki k. Ostrowa Wielkopolskiego. Po 
wojnie mieszkał w Ostrowie Wielkopolskim i pracował w Spółdzielni „Stróż”. Ob-
serwowano go ze względu na prowadzoną korespondencję z kimś w USA. Obserwo-
wano też Mariana Świtałę (ur. 1897)60, zamieszkałego w Ostrowie Wielkopolskim 
i pracującego jak powiatowy inspektor kontraktacji nasion oleistych, przedwojen-
nego dzierżawcę majątków: Wysocko Małe i Radłów. W raporcie informowano, że 
w domu Świtały rozmawia się w języku niemieckim, a sam obserwowany przed 
wojną znęcał się na robotnikach zatrudnionymi w majątkach61. 

56  Roman Czarnecki – syn Stanisława i Eleonory Komierowskiej. Po wojnie przebywał 
na emigracji we Francji. Vide: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Wykaz 
byłych obszarników, którzy są zagranicą, Poznań 27 VIII 1955 r., k. 54; M. J. Minakowski, 
op. cit., http://www.sejm-wielki.pl/b/cz.I008688 [dostęp: 15 X 2015].

57  Jan Żychliński – syn Kazimierza i Haliny Brodowskiej. Vide: IPN Po, sygn. 003/199  
t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Raport z wykonywanych czynności operacyjnych po zagad-
nieniu b. obszarników..., k. 56-57; M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.pl/b/
sw.23277 [dostęp: 15 X 2015].

58  Jan Kubera – syn Jana i Pelagii Jankowskiej. Do 1939 r. był zawodowym podporucz-
nikiem w wojsku polskim. Vide: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Raport 
z wykonywanych czynności operacyjnych po zagadnieniu b. obszarników..., k. 57; ibidem, 
Wykaz prowadzonych spraw po linii Wydziału III-go przez Referat ds. Bezpieczeństwa Pu-
blicznego w Kępnie po zagadnieniu byłych obszarników z 6 VI 1957 r., k. 68.

59  Jan Niemojowski – syn Wincentego i Jadwigi Kwileckiej  (w dokumentach bezpieki 
podano nazwisko Niemojewski , a jako matkę wymieniono Józefę Kozlecką). Vide: IPN Po, 
sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Raport z wykonywanych czynności operacyj-
nych po zagadnieniu b. obszarników..., k. 57; M.J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-
wielki.pl/b/dw.61366 [dostęp: 10 IX 2015].

60  Marian Świtała – syn Jana i Elżbiety Szlachty. Vide: IPN Po, sygn. 003/199  
t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Raport z wykonywanych czynności operacyjnych po zagadnie-
niu b. obszarników..., k. 57.

61  Ibidem.
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Środowisko ziemiańskie szczególnie mocno zainteresowało funkcjonariuszy 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego po wydarzeniach z czerwca 1956 roku w Po-
znaniu62. Stanowili przecież potencjalne zagrożenie. W październiku 1956 roku po-
znańska bezpieka opracowała „Plan operacyjnych przedsięwzięć po zagadnieniu 
byłego obszarnictwa”63. Potwierdzono w nim, że na terenie Poznania mieszka około 
200 osób „łącznie z członkami rodzin”, które zaliczono do przedstawicieli tzw. gru-
py obszarników. Stwierdzono, że Wydział IV prowadzi jedną sprawę agenturalną na 
osobę, a także 53 sprawy ewidencyjno-obserwacyjne. Ponadto Wydział ten posiadał 
czternastu tajnych współpracowników wśród dawnych ziemian i dwóch pozostają-
cych w kontaktach z rodzinami ziemiańskimi. Do najbardziej wartościowych dla 
bezpieki informatorów, przekazujących cenne materiały dotyczące prowadzonych 
spraw należeli: „Samotna”, „Rysio”, „Biały Motyl” i „Zbych”. Z kolei „Wolski” 
i „74” należeli do grupy mniej wartościowej, gdyż ograniczali się do przekazywa-
nia materiałów na temat najbliższego otoczenia. Ponadto istnieli nowi informatorzy, 
którzy nie prezentowali jeszcze jakiejś dużej wartości operacyjnej, byli to: „Sta-
szek”, „Nowacki”, „Słowik” i „Jurek”.

Według naczelnika Wydziału IV Wojewódzkiego Urzędy Bezpieczeństwa Pu-
blicznego w Poznaniu, majora Kazimierza Modelewskiego64, autora „Planu ope-

62  Na temat wydarzeń poznańskich istnieje już obszerna literatura. Chociażby: P. Codo-
gni, Rok 1956, Warszawa 2006, s. 185-214; E. Makowski, Poznański Czerwiec 1956: pierw-
szy bunt społeczeństwa w PRL, Poznań 2001; Powstanie poznańskie 1956 roku: wspomnie-
nia rodzin zabitych, niektóre relacje manifestacji, walki i obrony, oprac. M. J. Potograbski, 
Poznań 1997; Poznański czerwiec 1956, red. J. Maciejewski, Z. Trojanowiczowa, Poznań 
1990; Poznański Czerwiec 1956, red. S. Jankowiak, A. Rogulska, Warszawa 2002.

63  IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Plan operacyjnych przedsięwzięć 
po zagadnieniu byłego obszarnictwa z 26 X 1956 r., k. 86-96. 

64  Kazimierz Modelewski od 1 września 1947 r. do 14 lutego 1949 r. pełnił obowiązki 
kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Turku, od 15 lutego 1949 r. 
do 31 sierpnia 1952 r. był kierownikiem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publiczne-
go w Kaliszu, od 1 kwietnia 1955 r. do 28 listopada 1956 r. był naczelnikiem Wydziału  
IV Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu, od 28 listopada 1956 r. 
do 9 lipca 1959 r. był naczelnikiem Wydziału III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywa-
telskiej w Poznaniu, od 1 sierpnia 1959 r. do 31 stycznia 1972 r. był I zastępcą komendanta 
ds. bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej MO w Białymstoku, od 1 lutego 1972 r. do  
31 maja 1975 r. był I zastępca komendanta ds. bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej 
MO w Opolu, a od 1 czerwca 1975 r. do 16 marca 1981 r. Komendantem Komendy Wo-
jewódzkiej MO w Jeleniej Górze , Vide: P. Piotrowski, Województwo jeleniogórskie. KW 
MO/WUSW w Jeleniej Górze. Terenowe jednostki SB w województwie jeleniogórskim, [w:] 
Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza. Tom III: 1975-1989, red. P. Piotrow-
ski, Warszawa 2008, s. 124; P. Łapiński, Województwo białostockie. KW MO w Białymsto-
ku. Komendy powiatowe MO w województwie białostockim, [w:] Aparat bezpieczeństwa 
w Polsce. Kadra kierownicza. Tom II: 1956-1975, red. P. Piotrowski, Warszawa 2006,  
s. 43; P. Piotrowski, B. Rogala, M. Stefanicki, Województwo opolskie. KW MO w Opolu. 
Komendy powiatowe MO w województwie opolskim, [w:] Aparat bezpieczeństwa w Polsce. 
Kadra kierownicza. Tom II..., s.  119; W. Chałupka, R. Kościański, R. Leśkiewicz, J. Mi-
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racyjnych przedsięwzięć po zagadnieniu byłego obszarnictwa”, cechą charaktery-
styczną rodzin ziemiańskich było to, że na terenie Poznania zamieszkiwali głównie 
w dzielnicy willowej Sołacz, a także w willach na Garbarach, Wildzie, Śródmieściu 
i Górczynie. Spora część ziemian utrzymywała się z udzielania lekcji języków ob-
cych i drobnego rzemiosła. Ponadto po kilka osób znalazło zatrudnienie na uczel-
niach wyższych, w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń, w bankach, w Centrali 
Nasiennej, czy innych instytucjach. Grupa około 20 osób podjęła studia na uczel-
niach wyższych. Jedenastu byłych ziemian i administratorów majątków rozpoczęła 
pracę w powstałym w latach pięćdziesiątych Biurze Urządzeń i Melioracji Rolnej. 
Byli to między innymi: Jan Taczanowski, Zdzisław Dembiński (1898-1981)65, Ka-
zimierz Ślaski (1912-1990)66. Obserwowano mieszkania Stanisława Turno (1924-
1996)67, przeciwko któremu prowadzono sprawę agenturalnego sprawdzenia o kryp-
tonimie „Obszarnik”68, Stanisława Kamockiego (1892-1985)69, Jana Taczanowskie-
go i Edwarda Morawskiego, u których dochodziło do spotkań byłych poznańskich 
ziemian i przemysłowców. Oficjalnym powodem tych spotkań była partyjka brydża, 
ale jak zauważali funkcjonariusze UB, przy kartach dyskutowano o bieżącej polityce 
partii i rządu, a także o dawnych majątkach ziemskich. Uczestnikami tych spotkań 
byli między innymi: Edward Morawski, Andrzej Potworowski (1887-1963)70, Adam 

łosz, H. Moryń, A. Piotrowski, A. Rychlik, P. Zwiernik, Województwo poznańskie. Komendy 
powiatowe MO w województwie poznańskim, [w:] Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra 
kierownicza. Tom II…,  s. 125; T. Rochatka, Województwo poznańskie. WUBP/WUdsBP 
w Poznaniu. Powiatowe i miejskie UBP/UdsBP w województwie poznańskim, [w:] Aparat 
bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza. Tom I: 1944-1956, red. K. Szwagrzyk, War-
szawa 2005, s. 354, 367, 378.

65  Zbigniew Zdzisław Dembiński syn Bronisława i Anieli Marii Thiel, w latach 1930-
1935 poseł na Sejm, vide: M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.pl/b/cz.I024343 
[dostęp: 10 X 2015].

66  Kazimierz Ślaski – brat Stanisława, polski historyk, profesor Polskiej Akademii 
Nauk, badacz dziejów Pomorza. Jego ojciec, Jerzy, był właścicielem majątku Orłowo na 
Pomorzu, vide: M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.pl/b/ut.48.4.89 [dostęp:  
15 X 2015].

67  Stanisław Turno – syn Jerzego i Kingi Marii Bal, właściciel majątku Objezierze, vide: 
T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziemian rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo 
poznańskie, Warszawa 1991, s. 50; M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.pl/b/
cz.I041037 [dostęp: 10 X 2015].

68  A. Łuczak, op. cit., s. 279.
69  Stanisław Kamocki – syn Antoniego i Karoliny Chwalibóg, właściciel majątku w Ust-

kowie powiat turecki. Vide: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, Teczka obiektowa krypt. „Pra-
wica Ludowa” Obszarnicy, Protokół przesłuchania podejrzanego Andrzeja Potworowskiego, 
Wronki 2 V 1952 r., k. 161-164; vide: M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.
pl/b/dw.39524 [dostęp: 10 X 2015].

70  Andrzej Adam Potworowski był ziemianinem i ekonomistą, więźniem obozu koncen-
tracyjnego Dachau i więźniem komunistycznym we Wronkach. Vide: Polski Serwis Gene-
alogiczny Grocholskiego, http://genealogia.grocholski.pl/gd/osoba.php?id=013325 [dostęp: 
10 IX 2015].
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Lossow (1906-1971)71, Andrzej Łubieński (ur. 1932)72, Feliks Kamocki (1922-
1991)73, Konstanty Bniński (1919-1996)74, Aleksandra Droste (1927-2007)75, Alek-
sander Turno (1929-1964)76, Piotr Krzysztoporski (1896-1961)77, Witold Szulczew-
ski78. Powodem zainteresowania bezpieki były też wieczorne spotkania towarzyskie 
w szerszym gronie. Odnotowano, że 15 września 1956 roku w mieszkaniu Dietlów 
przy ul. Grunwaldzkiej na wieczorek przybyli z żonami: Kazimierz Ślaski, Stani-
sław Ślaski (1914-1981)79, Kazimierz Kwilecki (1927-1998)80, Konstanty Bniń-
ski oraz inni ziemianie. Podczas wieczorku komentowano poznańskie wydarzenia 
z czerwca, przypadki wzywania osób od Urzędu Bezpieczeństwa i proponowanie 
im współpracy. Dysponowano też informacją, że najprawdopodobniej temat ten był 
poruszany podczas spotkania ziemian w Warszawie u Elżbiety Szołdrskiej (1885-
1970)81, którą odwiedzali przedstawiciele rodzin arystokratycznych i ziemiańskich, 

71  Adam Lossow syn Dobrogosta Ksawerego i Marii Felicji Sczanieckiej, vide:  
M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.pl/b/dw.45564 [dostęp: 10 IX 2015].

72  Andrzej Łubieński syn Mieczysława i Anieli Potockiej, vide: M. J. Minakowski, op. 
cit., http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.64016 [dostęp: 10 IX 2015].

73  Feliks Kamocki syn Stanisława i Marii Heleny Oppeln-Bronikowskiej, vide:  
M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.pl/b/cz.I031177 [dostęp: 10 IX 2015].

74  Konstanty Łukasz Bniński –syn Konstantego Łukasza Bnińskiego i Ireny Poniń-
skiej, vide: M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.pl/b/dw.40869 [dostęp:  
10 IX 2015].

75  Aleksandra Droste córka Stanisława i Heleny Liszkowskiej, vide: M. J. Minakowski, 
op. cit.,  http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.14431 [dostęp: 10 IX 2015].; The Geni Family Tree, 
http://www.geni.com/people/Aleksandra-Maria-Teresa-Droste/6000000023060360181 [do-
stęp: 10 IX 2015].

76  Aleksander Turno – syn Jerzego i Kingi Marii Bal; vide: M. J. Minakowski, op. cit., 
http://www.sejm-wielki.pl/b/cz.I041037 [dostęp: 10 IX 2015]. Po wojnie postrzegany przez 
aparat bezpieczeństwa jako zdecydowany wróg ustroju PRL. Założono na niego sprawę ewi-
dencyjno-obserwacyjną, vide: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Sprawoz-
danie starszego oficera operacyjnego Parzyńskiego I. za II kwartał 1957 r. z 25 VI 1957 r., 
k. 23.

77  Piotr Krzysztoporski – właściciel majątku Wieszczyczyn w powiecie śremskim. Vide: 
IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, Teczka obiektowa krypt. „Prawica Ludowa” Obszarni-
cy, Protokół przesłuchania podejrzanego Karola Twardowskiego, Poznań 20 VI 1951 r.,  
k. 154-160; M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.pl/b/13.78.127 [dostęp:  
10 IX 2015].

78  Witold Szulczewski właściciel majątku w Faliszewie k. Wągrowca. Vide: IPN Po, 
sygn. 003/199 t. 1, z. 6, Teczka obiektowa krypt. „Prawica Ludowa” Obszarnicy, Protokół 
przesłuchania podejrzanego Karola Twardowskiego, Poznań 20 VI 1951 r., k. 154-160.

79  Stanisław Slaski – brat Kazimierza Ślaskiego, jego ojciec Jerzy posiadał majątek Or-
łowo na Pomorzu, vide: M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.pl/b/zi.2.124.a2 
[dostęp: 10 IX 2015].

80  Kazimierz Kwilecki syn zamordowanego w Charkowie w 1940 r. Mieczysława Se-
weryna i Marii Róży Zamoyskiej, vide: M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.
pl/b/cz.I002396 [dostęp: 10 IX 2015].

81  Elżbieta Szołdrska – córka Zdzisława Aleksandra Czartoryskiego i Marii Heleny Za-
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m.in.: Platerów, Górskich, Bnińskich, Złotowskich. Bywali u niej: Adam Czartory-
ski (1909)82 i Halina Szołdrska (1909-1992)83, córka Elżbiety będąca według infor-
macji UB członkiem Delegatury Rządu na Kraj, pracująca w redakcji gazety mi-
kołajczykowskiej (nie wiedziano, że była żołnierzem Armii Krajowej – łączniczką 
w Komendzie Głównej AK podczas powstania warszawskiego). Elżbieta była zwo-
lennikiem tezy mówiącej, że gdyby wypadki poznańskie były lepiej zorganizowane 
i połączone z wystąpieniami w innych miastach kraju, w tym w Warszawie, to udało-
by się obalić rząd komunistyczny. Przeciwko niej aparat bezpieczeństwa prowadził 
sprawę agenturalnego sprawdzenia kryptonim „Przyjezdny”84. Funkcjonariusz UB 
odnotował też:

Starą meliną różnych schadzek elementów obszarniczych jest mieszkanie Droste Haliny 
[najprawdopodobniej chodzi o Helenę z Liszkowskich – dop. J. D.], Sołacz ul. Wielkopolska 
nr 29. Najczęściej mieszkanie Drostów odwiedzają obecnie zamieszkali w Warszawie i in-
nych miastach byli obszarnicy jak Morawscy z Warszawy i synowie Droste85, którzy z sobą 
przywożą różnych kolegów. Z miejscowych w mieszkaniu Droste przebywa rodzina Bniń-
skich86, Siemiątkowskich, Buchowski Andrzej87, Sumowski Andrzej i wielu innych88.

Ze środowiska tego pozyskano informatora ps. „Zbych”, który w swoich donie-
sieniach podkreślał wrogie nastawienie byłych ziemian do władz. Przeciwko Hele-
nie Droste prowadzono sprawę agenturalnego sprawdzenia kryptonim „Ziemba”89 

leskiej, w 1908 r. wyszła za mąż za Jana Wiktora Szołdrskiego (1881-1939) rozstrzelane-
go przez Niemców w Kościanie. Vide: M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.
pl/b/3.662.435 [dostęp: 10 IX 2015].

82  Adam Czartoryski – syn Zygmunta. Vide: IPN Po, sygn. 003/199 t. 2, z. 6, „Prawica 
Ludowa” Obszarnicy, Spis obszarników województwa poznańskiego. Książka nr 1, k. 7.

83  Halina (Halszka, Helena) Szołdrska – biogram na stronie Muzeum Powstania War-
szawskiego, 1944 Pamiętamy, http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Helena_
Szoldrska [dostęp: 10 IX 2015].

84  A. Łuczak, op. cit., s. 279.
85   Chodzi m.in. o Jacka Droste (ur. 1922) syna Zdzisława i Heleny Liszkowskiej. Vide: 

IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Prośba o udzielenie informacji na temat 
Jacka Droste z 17 II 1974 r. Pismo Komendy Wojewódzkiej MO w Poznaniu do naczelnika 
Wydziału VI i III Biura „C” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, k. 301/7. 
Materiały operacyjne UB dotyczące  Jacka Droste znajdują się w: IPN Po, sygn. 003/199/5,  
z. 6, Akta dotyczące Jacka Droste s. Zdzisława, k. 1-6.

86  Bnińscy to przed wojną właściciele majątku w Witaszycach.
87  Andrzej Buchowski (ur. 1920). Vide: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludo-

wa”, Prośba o udzielenie informacji na temat Andrzeja Buchowskiego z 6 II 1971 r. Pismo 
Komendy Wojewódzkiej MO w Poznaniu do naczelnika Wydziału VI i III Biura „C” Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, k. 301/19.

88  IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Plan operacyjnych przedsięwzięć 
po zagadnieniu byłego obszarnictwa z 26 X 1956 r., k. 88-89.

89  A. Łuczak, op. cit,. s. 279.
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i informatorzy tacy jak „Zbych” byli cenni. Obserwowany Andrzej Sumowski90 miał 
wyrażać opinię, że ogłoszenie przez rząd PRL amnestii dla emigrantów polskich 
przebywających na Zachodzie  miało na celu tylko pozyskanie ich dewiz, a po po-
wrocie do kraju w dowolnym momencie i tak zostaną pozamykani w więzieniach. 
Informator donosił, że Helena Droste (1896-1974)91 w rozmowie z nim bardzo na-
rzekała na warunki bytowe i twierdziła, że jedynym wyjściem z obecnej sytuacji 
byłaby wojna, ale do niej nie dojdzie. Uważała, że winę za ten stan rzeczy ponoszą 
rządy USA i Wielkiej Brytanii, gdyż pozwoliły Związkowi Sowieckiemu wygrać 
wojnę i zająć Polskę. Bardzo żałowała, że wystąpienie robotników w Poznaniu nie 
udało się. Była oburzona użyciem broni palnej, czołgów i samochodów pancernych 
przeciwko bezbronnym ludziom, a także torturowaniem aresztowanych. Cieszyła 
się, że w Poznaniu przebywali goście zagraniczni i filmowali zajścia z balkonów ho-
teli: „Bazar”, „Continental” i „Poznański”. Chociaż, jak uważała, na zmianę ustro-
ju nie ma co liczyć póki w Polsce będą stacjonowały wojska sowieckie, a bieda 
jest częściowo spowodowana wysyłaniem artykułów żywnościowych do Związku 
Sowieckiego za darmo. Uważała, że gdyby w Polsce rządzili Niemcy to nie było-
by bezprawia. W rozmowach odniosła się też do sprawy zabranego przez państwo 
majątku ziemskiego, twierdząc, że gdyby chciano jej wrócić jego połowę to by nie 
przyjęła, gdyż został zdewastowany. Z kolei August Morawski (ur. 1922)92, który 
przybył do Poznania z Warszawy mówił, że zmiany w polityce polskiego rządu do-
prowadzą do rozwoju wytwórczości prywatnej i spółdzielczej. Uważał, że zmiany 
upodobnią Polskę do Jugosławii poprzez wprowadzenie polskiej wersji „titoizmu”. 
Inny informator ps. „Samotna” w lipcu 1956 roku donosił, że Bolesława Żarnowska 
(ur. 1919)93 była zadowolona z wystąpienia robotników i uważała, że doprowadzi 
to zmian w rządzie i umożliwi powrót jej syna Zygmunta z Australii dokąd uciekł 
w 1946 roku. Z kolei Mieczysław Tarnopolski, według informatora „Biały Motyl” 

90  Andrzej Sumowski wraz Janem Kicińskim  – prawdopodobnie w czasie wojny walczyli 
w oddziale Narodowych Sił Zbrojnych na terenie Gór Świętokrzyskich, a po wojnie znaleźli 
się w kręgu przyjaciół Adolfa Koczorowskiego (1919-1989) – na temat Koczorowskiego:  
M. J., Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.14430  [dostęp: 10 IX 2015].

91  Helena z Liszkowskich Droste – żona Stanisława Zdzisława Droste, vide: Zarząd 
Geodezji i Katastru Miejskiego Poznana GEOPOZ, Cmentarze Miasta Poznania, Cmen-
tarz Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha http://sip.geopoz.pl/data/wizu-
alizacja/index.php?sciezka=../wizualizacja/cmentarze/cmentarz_zasluzonych/8/7/ [dostęp:  
10 IX 2015]; Baza Nekrologów, Nekrologi Warszawskie http://www.nekrologi-baza.pl/?pa-
ge_id=1149&paged=524  [dostęp: 10 IX 2015].

92  Prawdopodobnie Stanisław August Witold Dzierżykraj-Morawski syn Kazimierza 
Mariana i Ireny Mańkowskiej, w 1954 r. poślubił Marię Teresę Dembińską, córkę Zbignie-
wa Zdzisława Dembińskiego. Vide: M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.pl/b/
dw.65445 [dostęp: 10 IX 2015].

93  Bolesława Żarnowska – córka Franciszka. Vide: IPN Po, sygn. 003/199  
t. 2, z. 6, „Prawica Ludowa” Obszarnicy, Spis obszarników województwa poznańskiego. 
Książka nr 1, k. 95.
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miał twierdzić, że w Polsce będącej na usługach Związku Sowieckiego nastąpi pucz 
i władzę przejmie wojsko z marszałkiem Polski Konstantym Rokossowskim na cze-
le, a osobna partia wzorowana na „titowszczyźnie” już zaczęła się tworzyć, do jej 
liderów zaliczał właśnie Rokossowskiego i Wiesława Gomułkę. W opracowanym 
w październiku 1956 roku raporcie UB podkreślano, że przedstawiciele środowi-
ska ziemiańskiego raczej nie uczestniczyli w wydarzeniach w czerwcu 1956 roku 
w Poznaniu, gdyż uważali że protest był źle przygotowany i miał małe szanse po-
wodzenia. Ziemianie pozostali w swoich mieszkaniach. Z kolei UB czyniło starania 
aby pozyskać w tym środowisku większą ilość agentów. Było to dla funkcjonariuszy 
trudne, gdyż w większości ziemianie nie byli skorzy do kontaktów z bezpieką. Sto-
sowali bardzo podobną taktykę uniknięcia werbunku. Już na wstępie informowali 

że ogólnie mogą sobie porozmawiać z pracownikiem Urzędu, natomiast jeżeli mamy za-
miar jego angażować do współpracy, żeby od tego odstąpić, gdyż nigdy na to się nie zgodzą, 
że jest to niezgodne z ich sumieniem i zapatrywaniami politycznymi94.

Ponadto ziemianie starali się uzyskać od rozmówcy informacje co konkretnie 
interesuje pracowników UB, które osoby są w kręgu ich zainteresowań i skąd po-
chodzą pozyskane wiadomości. Część osób twierdziła, że nie utrzymuje kontaktów 
z przedstawicielami środowiska ziemiańskiego, że to już wymierająca klasa społecz-
na, której przedstawiciele nie prowadzą żadnej wrogiej działalności. Funkcjonariusz 
UB stwierdzał:

Przy prowadzonych werbunkach w pewnym okresie czasu nastawiano się aby z kandy-
datami kilkakrotnie się spotkać mając na uwadze stopniowe wiązanie ich z Urzędem oraz 
zorientowanie się o ich możliwościach. Próba ta nie zdała egzaminu gdyż po zorientowaniu 
się, że nie posiadamy na nich materiałów obciążających nawet nie wyrazili zgody ponow-
nego spotkania się. Były również wypadki, że kandydaci nie wyrażali zgody udania się na 
mieszkania werbunkowe – twierdząc, że o ile mamy z nimi do załatwienia sprawy służbowe 
żądali wezwania ich do Urzędu Bezpieczeństwa. Pomimo przekonywań ich o konieczności 
prowadzenia takiej rozmowy nie dało pozytywnych rezultatów95.

Adam Czartoryski (1906-1998)96 wspominał:

Pewnego razu na ulicy w Poznaniu spotykam jegomościa, pyta, czy Czartoryski, po-
twierdzam. Ja jestem z Urzędu Bezpieczeństwa, chcemy się z panem widzieć. Kiedy? On, że 

94  IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Plan operacyjnych przedsięwzięć 
po zagadnieniu byłego obszarnictwa z 26 X 1956 r., k. 91.

95  Ibidem, k. 92.
96  Adam Czartoryski  - Syn Witolda i Jadwigi Dzieduszyckiej, żołnierz Armii Krajowej, 

pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, vide: M. J. Minakowski, op. cit., 
http://www.sejm-wielki.pl/b/psb.31350.11  [dostęp: 10 IX 2015].
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może do mnie do mieszkania przyjść. O nie, do mieszkania pan nie przyjdzie, ja pana nie 
przyjmę! Przyszedł wobec tego do zakładu. My nic przeciwko panu nie mamy, pan świetnie 
wykłada, świetnie pracuje, ale jedno wiemy, że pan należał do AK i pan się nie ujawnił. Ja na 
to, że chyba głupi bym był, gdybym się ujawnił. Jechać na białe niedźwiedzie na Syberię? 
On: Proszę pana, tak nie wolno mówić. I zaczął mnie namawiać na współpracę, przyniósł 
ze sobą dwa pączki i szklankę piwa już nalaną. Przychodził potem kilka razy. Wreszcie się 
zdenerwowałem i wyrzuciłem go za drzwi, więcej się nie pokazał97.

Adam Czartoryski był jedną z czterech osób wytypowanych do werbunku przez 
oficera operacyjnego UB Ignacego Parzyńskiego. Żadnej z tych osób nie zwerbował. 
O Adamie Czartoryskim raportował:

Odnośnie opracowanego kandydata Czartoryskiego A. przeprowadzono z nim 3 rozmo-
wy i w czwartej rozmowie werbunkowej zrezygnowano z niego, ponieważ kategorycznie 
odmówił udzielenia pomocy naszemu aparatowi. W wyniku prowadzonych rozmów z nim 
nie uzyskano żadnych materiałów – nawet rozpoznawczych klasy obszarniczej98.

Mimo starań funkcjonariuszy, według stanu na 17 października 1956 roku, pro-
wadzenia 52 spraw ewidencyjno-obserwacyjnych, 1 sprawy agenturalnej na osobę 
i 1 agenturalnego sprawdzenia, prowadzonych w Poznaniu, a także 8 spraw ewiden-
cyjno-obserwacyjnych i 2 agenturalnego sprawdzenia prowadzonych przez powia-
towe urzędy ds. bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa poznańskie-
go99, nie udało się im zebrać materiału dotyczącego wrogiej działalności ziemian 
w Poznaniu. Udokumentowano jedynie fakt krytycznego komentowania przez nich 
aktualnych wydarzeń w kraju. W związku ze zmianami października 1956 roku wy-
rażali nadzieje na możliwość powrotu do dawnych majątków. Ze względu na zbyt 
małą sieć agenturalną środowisko dawnych ziemian w pewnym stopniu ciągle pozo-
stawało dla UB zagadką. Dlatego też planowano pozyskać drugiego agenta, zbliżo-
nego do kręgu towarzyskiego Stanisława Turno, aby móc weryfikować doniesienia 
należącego do tej grupy agenta ps. „Rysio”. Ponieważ w kręgu siedmiu ziemian, 
spotykających się regularnie w mieszkaniu Stanisława Kamockiego, nie posiadano 
żadnego agenta, to planowano zwerbować takiego. W tym celu chciano wykorzystać 
informatora ps. „Wolski”. Bezpiekę szczególnie interesowało rozpracowanie i zwer-
bowanie Jana Taczanowskiego i Lossowa. Miało to być na tyle przydatne, że w ten 

97  B. Caillot Dubus, M. Brzeziński, Adam i Jadwiga Czartoryscy. Fotografie i wspo-
mnienia, Warszawa 2013, s. 285.

98  IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Sprawozdanie  z pracy za  
II kwartał oficera operacyjnego Parzyńskiego Ignacego z 27 VI 1956 r., k. 8.

99  Ibidem, Wykaz spraw ewidencji operacyjnej po zagadnieniu obszarnictwa  
z 17 X 1956 r., k. 63-65; ibidem, Wykaz prowadzonych spraw ewidencji operacyjnej po 
zagadnieniu obszarnictwa w powiatowych urzędach i delegaturach województwa poznań-
skiego  [brak daty], k. 66-67.
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sposób pozyskano by do współpracy osoby mogące donosić na dwie pozostałe grupy 
towarzyskie: Jana Taczanowskiego i Morawskiego, zwłaszcza że w kręgach tych nie 
posiadano dotychczas agentów. Za wykonanie tych zadań odpowiadał podporucznik 
Krzeszowiec. Z kolei podporucznik Jan Marian Regulski100 miał zadanie przez infor-
matora ps. „Kanarek” rozpoznać grupę jedenastu ziemian zatrudnionych w Biurze 
Urządzeń i Melioracji Rolnej przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym, rozeznać 
możliwość prowadzenia przez nich „zorganizowanego szkodnictwa gospodarczego” 
i zwerbować agenta. Porucznik Perzyński otrzymał zadanie opracowania kandydata 
na werbunek w grupie spotykającej się u Elżbiety Szołdrskiej. Do rozeznania tej 
grupy postanowiono wykorzystać byłego informatora ps. „Jan”. Ponadto przewidy-
wano rozpracowanie rodzin ziemiańskich osiadłych w Poznaniu ale pochodzących 
z różnych części kraju. W związku z tym czyniono wysiłki aby zwerbować Jana Dą-
browskiego, który wykazywał się dużą aktywnością wśród ziemian z okolic Kutna, 
a także Witolda (w innych dokumentach podawano Wiesława) Kornobisa101 i Zbi-
gniewa Zarzyckiego (ur. 1928)102. Zwerbowano byłego sekretarza Wielkopolskiego 
Związku Ziemian, Wiktora Siemiątkowskiego (1908-1979)103, który był osobą bar-
dzo popularną wśród ziemian, a jako prawnik często udzielał im porad prawnych. 
Bezpiekę interesowało środowisko młodego pokolenia rodzin ziemiańskich. Roz-
pracowywano kontakty towarzyskie córek byłych ziemian, zwłaszcza Ireny Psar-

100  Jan Marian Regulski był od 1 marca 1953 r. do 31 marca 1955 r. zastępcą naczelni-
ka Wydziału Personalnego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Pozna-
niu, a od 1 kwietnia 1955 r. do 31 grudnia 1956 r. zastępcą naczelnika Wydziału IX. Vide:  
T. Rochatka, op. cit., s. 352, 356.

101  Wiesław Kornobis (1900-1969) – właściciel majątku Gogolewo koło Ksią-
ża Wielkopolskiego, po wojnie zamieszkał w Międzychodzie, a do Poznania przy-
jeżdżał podczas niedziel i świat. Vide: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludo-
wa”, Sprawozdanie starszego oficera operacyjnego Parzyńskiego I. za II kwartał 1957 r.  
z 25 VI 1957 r., k. 24; Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski. Zdjęcia i ryci-
ny. K. Biskup Walenty Dymek. Procesja – Gogolewo 1939 r., http://www.wir-ksiazwlkp.pl/
index.php?k=01fot&s=m&item=419&m=Gogolewo [dostęp: 10 IX 2015]; Zarząd Geodezji 
i Katastru Miejskiego Poznana GEOPOZ, Cmentarze Miasta Poznania, http://sip.geopoz.pl/
data/cmentarze/cmentarze.php [dostęp: 10 IX 2015].

102  Zbigniew Zarzycki – syn Henryka. Zamieszkały w Koninie. Vide: IPN Po, sygn. 
003/199 t. 2, z. 6, „Prawica Ludowa” Obszarnicy, Spis obszarników województwa poznań-
skiego. Książka nr 1, k. 95.

103  Wiktor Siemiątkowski – syn Kazimierza, były sekretarz Związku Ziemian w Wiel-
kopolsce. Po wojnie wrogo ustosunkowany do ustroju PRL. Założono na niego spra-
wę ewidencyjno-obserwacyjną, vide: IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludo-
wa”, Sprawozdanie starszego oficera operacyjnego Parzyńskiego I. za II kwartał 1957 r.  
z 25 VI 1957 r., k. 23; IPN Po, sygn. 003/199 t. 2, z. 6, „Prawica Ludowa” Obszarnicy, Spis 
obszarników województwa poznańskiego. Książka nr 1, k. 75 [tutaj figuruje jako kontakt]; 
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego Poznana GEOPOZ, Cmentarze Miasta Poznania, 
http://sip.geopoz.pl/data/cmentarze/cmentarze.php [dostęp: 10 IX 2015].
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skiej (ur. 1926)104, Elżbiety Krzysztoporskiej (ur. 1933)105 i Aliny Buszkiewicz (ur. 
1931)106, planowano też przystąpić do ich zwerbowania. W Planie UB podkreślono, 
że poszczególne Wydziały Operacyjne z różnych przyczyn wyeliminowały z czynnej 
sieci agenturalnej informatorów „Jan”, „Maria” i „Henryk”. Teraz ponownie przewi-
dywano przeprowadzić z nimi rozmowy na temat ewentualnego ich wykorzystania. 
Przewidywano też założenie podsłuchów telefonicznych u: Stanisława Kamockiego, 
Zygmunta Mielęckiego (1900-1992)107, Jana Taczanowskiego, Mariana Szymandery 
(1909-2014)108, Włodzimierza Donimirskiego (1919-1994)109, Witolda Jeske (1914-
1989)110, Zdzisława Orłowskiego111, Andrzeja Sumowskiego, Heleny Droste, Adama 
Szulczewskiego112 i Bolesława Buszkiewicza (ur. 1893-1982)113. 

W 1957 roku kontynuowano prowadzenie wcześniejszych działań. W Kaliszu 

104  Irena Psarska – córka poległego w powstaniu warszawskim Władysława Psarskiego 
„Jastrzębca”, posiadacza szybów naftowych w Borysławiu i majątku Piątek Wielki koło Kali-
sza, i Zofii Oppeln-Bronikowskiej, vide: M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.
pl/b/psb.24753.12; Muzeum Powstania Warszawskiego, 1944 Pamiętamy, http://www.1944.
pl/historia/powstancze-biogramy/Wladyslaw_Psarski [dostęp: 10 IX 2015].

105  Elżbieta Krzysztoporska córka Piotra Pawła Klemensa i Eweliny Zofii Lossow, vide: 
M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.pl/b/cz.I017446 [dostęp: 10 IX 2015].

106  Alina Buszkiewicz – córka Bronisława. Vide: IPN Po, sygn. 003/199  
t. 2, z. 6, „Prawica Ludowa” Obszarnicy, Spis obszarników województwa poznańskiego. 
Książka nr 1, k. 4.

107  Zygmunt Mielęcki syn Piotra i Marii Niegolewskiej, vide: M. J. Minakowski, op. cit., 
http://www.sejm-wielki.pl/b/dw.65574 [dostęp: 10 IX 2015].

108  Marian Szymandera po wojnie wybitny działacz kynologiczny, jeden z założycieli 
Związku Kynologicznego w Polsce, vide: Z. Jakubowski, Marian Szymandera – wspomnie-
nie, „Pies” 2015, nr 1, s. 38; G. Łukomik-Kaszuba, Chow-chow moja miłość,  „Pies” 2015,  
nr 1, s. 38-39.

109  Prawdopodobnie chodzi o Włodzimierza Donimirskiego  - syna Edwarda właściciela 
Buchwałdu i Ewy Kozłowskiej, vide: M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wielki.
pl/b/zi.4.31.a3 [dostęp: 10 IX 2015].

110  Witold Jeske – urodzony w Graboszewie, wybitny lekarz ortopeda (w niektórych 
materiałach aparatu bezpieczeństwa nazwisko podawane błędnie – Jesse). Syn Wojciecha 
i Magdaleny. Uczestnik powstania warszawskiego, jak lekarz w Szpitalu Polowym przy 
ul. Marszałkowskiej 81, ps. „Bakcyl”. Vide: Almanach ortopedów polskich, http://ptoitr.
pl/almanach-ortopedow/jeske-witold.html [dostęp: 10 IX 2015]; Muzeum Powstania War-
szawskiego…, http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Witold_Jeske [dostęp:  
10 IX 2015].

111  Zdzisław Orłowski – przed wojną posiadał majątek Stojkowo k. Czarnkowa i był 
członkiem BBWR. Major II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Po wojnie po-
wrócił do kraju. Prowadzono na niego sprawę ewidencyjno-obserwacyjną, vide: IPN Po, 
sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Notatka informacyjna z 8 IV 1957 r., k. 25.

112  Brak bliższych danych osobowych.
113  Bolesław Buszkiewicz – syn Klemensa. Vide:  Vide: IPN Po, sygn. 003/199  

t. 2, z. 6, „Prawica Ludowa” Obszarnicy, Spis obszarników województwa poznańskiego. 
Książka nr 1, k. 4; Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego Poznana GEOPOZ, Cmentarze 
Miasta Poznania, http://sip.geopoz.pl/data/cmentarze/cmentarze.php [dostęp: 11 IX 2015].
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aparat bezpieczeństwa prowadził sprawy ewidencyjno-obserwacyjne dotyczące 
Edwarda Linke (1897-1976)114 i Leszka Ramockiego. Edwarda Linke, który miał 
negatywny stosunek do ustroju PRL obserwował informator ps. „Izydor”, będący 
blisko z racji wspólnej pracy zawodowej. „Izydor” obserwował też Leszka Ramoc-
kiego, który szczególnie źle wypowiadał się o VIII Plenum Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej115. W Poznaniu, starszy oficer operacyjny Wydziału III Ignacy Pa-
rzyński informował, że mimo zajmowania się dwudziestoma sprawami ewidencyj-
no-obserwacyjnymi, koncentrował się przede wszystkim na trzech osobach: Andrze-
ju Sumowskim, Zdzisławie Orłowskim i Stanisławie Mycielskim (1891-1965)116. 
Na podstawie zebranych materiałów ustalono, że Andrzej Sumowski podejmował 
próby ucieczki z PRL, a w 1957 roku znalazł zatrudnienie na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich i utrzymuje kontakty z przedstawicielami firm zachodnich. 
Jak ustalił Parzyński, Zdzisław Orłowski prowadził korespondencję z przebywają-
cym w Argentynie Raczyńskim i przez swojego byłego szofera Szymoniaka z pra-
cującym w Sztokholmie oficerem przedwojennego wywiadu. Podobnie Mycielski 
miał utrzymywać kontakt z pracownikiem angielskiego ośrodka wywiadowczego 
w Sztokholmie117. Dodatkowym argumentem do obserwacji środowiska byłych wła-
ścicieli ziemskich był zamiar uzyskania przez nich od państwa polskiego tzw. resz-
tówek, czyli działek 15 ha, należnych im po przeprowadzeniu reformy rolnej w ich 
majątkach. Aparat bezpieczeństwa traktował to jako próbę odzyskania choćby części 
majątków – oczywiście przy wsparciu „popleczników zasiadających na wyższych 
stanowiskach”118. W trzecim kwartale oficer ten planował kontynuację podjętych 
wcześniej działań i opracowanie materiałów dotyczących Włodzimierza Donimir-
skiego pod kątem werbunku, miał być przydatny do prowadzenia sprawy na Jana 
Taczanowskiego119. 

Materiały archiwalne pozwalają na stwierdzenie, że funkcjonariusze aparatu 
bezpieczeństwa do 1956 roku ustalili miejsca zamieszkania i zatrudnienia większo-
ści przedstawicieli wielkopolskiego środowiska ziemiańskiego, którzy po drugiej 

114  Edward Linke – syn Adolfa. Vide: M. J. Minakowski, op. cit., http://www.sejm-wiel-
ki.pl/b/sw.77520 [dostęp: 11 IX 2015].

115  IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Wykaz spraw po linii  
b. obszarników, Kalisz, 7 VI 1957 r., k. 75.

116  Stanisław Mycielski – przed wojną właściciel majątku Kobylepole k. Poznania. Vide: 
S. Leitgeber, Stanisław Mycielski z Kobylepola (1891-1965), „Gazeta Wyborcza” Poznań,  
nr 262 z 9 XI 2000 r., s. 10; M. Boruta, Kobylepole – zarys dziejów, http://przystanekfol-
warczna.pl/historia-kobylepola [dostęp: 10 IX 2015].

117  IPN Po, sygn. 003/199 t. 1, z. 6, „Prawica Ludowa”, Sprawozdanie starszego oficera 
operacyjnego Parzyńskiego I. za II kwartał 1957 r. z 25 VI 1957 r., k. 21-22.

118  Ibidem, Pismo Komendy Milicji Obywatelskiej Województwa Poznańskiego do Na-
czelnika Wydziału II. Departamentu III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 2 V 1957 r.,  
k. 29-30.

119  Ibidem, Plan pracy starszego oficera operacyjnego Wydziału III Parzyńskiego I. na 
III-kwartał z 1 VII 1957 r., k. 104.
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wojnie światowej pozostali w Polsce. Ponieważ traktowano ich jako osoby mogące 
stanowić zagrożenie dla ustroju PRL, poddawano ich obserwacji i zbudowano sieć 
agenturalną inwigilującą wskazane jednostki. Po 1956 roku prowadzono jeszcze te 
sprawy, które w ocenie oficerów operacyjnych były bardziej istotne. W kolejnych 
latach środowisko ziemiańskie musiało być ciągle postrzegane jako potencjalnie 
niebezpieczne, gdyż od listopada 1970 roku przeprowadzono aktualizację danych 
osobowych większości osób figurujących w dokumentacji sprawy dotyczącej tzw. 
byłych obszarników120. Byli ziemianie stanowili w PRL-u grupę szczególną, repre-
zentowali tę warstwę społeczną, która na zawsze miała już przestać istnieć.
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APARAT BEZPIECZEŃSTWA WOBEC ZIEMIAN WIELKOPOLSKICH DO 1957 
ROKU

Słowa kluczowe: ziemianie, Wielkopolska, aparat bezpieczeństwa, służba bezpieczeń-
stwa, Poznań

Po drugiej wojnie światowej, w wyniku reformy rolnej polscy ziemianie utracili swoje 
majątki. Część z nich znalazła się na emigracji, a inni mimo wszystko pozostali w kraju i sta-
rali się ułożyć sobie życie w nowej rzeczywistości. Ta ostatnia grupa była postrzegana przez 
władze Polski Ludowej jako wrogowie ustroju socjalistycznego i poddano ją obserwacji apa-
ratu bezpieczeństwa. Artykuł prezentuje działania jakie funkcjonariusze bezpieki stosowali 
wobec poszczególnych ziemian w Wielkopolsce do 1957 roku, ale też reakcje poszczegól-
nych reprezentantów tej grupy społecznej w obliczu represji.

THE ACTIONS OF SECURITY APPARATUS TOWARDS THE GREATER POLAND 
LANDOWNERS UNTIL 1957

Key words: landowner, Security Service, Greater Poland, Poznan, Communism
After the Second World War, the Polish landowners lost their properties as a result of the 

land reform. Some of them decided to emigrate, while others, despite everything, stayed in 
the country and tried to cope with a new reality. The latter group was perceived as the enemies 
of the socialist system by the People’s Poland authorities. Therefore, it was put under the sur-
veillance of the security apparatus. This article not only illustrates the actions performed by 
the Security Service officers towards particular Greater Poland landowners until 1957, but 
also the reactions of the representatives of this social group in the face of repression. 
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Klas Lackschewitz, emerytowany (rocznik 1934), archiwista Związku Rycerstwa 
Kurlandzkiego (Kurländische Ritterschaft), odnalazł przed rokiem w niemieckich 
archiwach imienną listę/zestawienie władz III Rzeszy, dotyczącą danych osobo-
wych o urzędowym nadaniu 728 niemieckim ziemiańskim przesiedleńcom z krajów 
bałtyckich w latach 1941-1943 statusu powierników (Treuhänder) majątków ziem-
skich, będących własnością wysiedlonych i wywłaszczonych w okresie 1939-1940 
polskich ziemian w tzw. Kraju Warty (Wartheland, Warthegau). Piszący te słowa 
(rocznik 1937), zaprzyjaźniony od 10 lat z K. Lackschewitzem w ramach wspól-
nych prac genealogicznych o polskich koneksjach rycerstwa inflanckiego (publika-
cje o rodach: Dönhoff, Mohl, Neuhoff-Ley, Broel-Plater i Plater-Zyberk, Römer /
Roemer, Rummel/Rommel, Taube)1, dołączył się do projektu opublikowania danych 
osobowych i podwójnych losów, zarówno przesiedlonych w ramach paktu Ribben-
trop – Mołotow ziemian bałtyckich, jak i wysiedlonych ziemian polskich. Podział 
pracy w tandemie Lackschewitz – Niewiadomski jest prosty: ten pierwszy zbiera 
dane niemieckie, ten drugi polskie.

Niemiecka archiwalna lista zawierała tylko nowe, zmienione zniemczone nazwy 
miejscowości, a osobowe dane li tylko treuhänderów/powierników z Bałtyki. Nie 
ma na niej ani nazw polskich, ani nazwisk ostatnich polskich właścicieli w 1939 r. 
Wiele z nich udało nam się ustalić z różnych polskich źródeł, ale nie wszystkich. Bo 

1  Genealogien kurländisch-ritterschaftlicher Geschlechter: die bisher weder im gene-
alogischen Handbuch der Baltischen Ritterschaften, Teil Kurland, noch im genealogischen 
Handbuch des Adels erschienen sind. Bd 2, Ergänzungen, Korrekturen / bearb. von K. Lack-
schewitz, A. Prus-Niewiadomski, Sonderausgabe 2012; K. Lackschewitz, A. Prus-Niewia-
domski, Genealogischen Handbuch des Adels, Gräfliche Häuser (hrabiowie), XVII, 2003; 
K. Lackschewitz, A. Prus-Niewiadomski, T. Lenczewski , W. Buchholtz br., Genealogien 
kurlandisch-ritterschaftlicher Geschlechter, Kurlandiche Ritterschaft 2004.
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o ile istnieje szereg danych o znanych historycznych rodach ziemiańskich, o tyle 
zasadnicze trudności dotyczą małych, drobnoszlacheckich czy nawet chłopskich fol-
warków i gospodarstw. Oczywiście najpewniejszym źródłem byłby wgląd w księgi 
wieczyste i dane archiwalne powojennej reformy rolnej. Ale taka kwerenda jest dla 
dwóch „starszych” panów, z których jeden mieszka w Czarnym Lesie (Schwarz-
wald) nieopodal Szwajcarii, a drugi (ja) w Berlinie, działających społecznie i na wła-
sny koszt, przy ponad 700 miejscowościach, niewykonalna. Musimy więc zadowo-
lić się źródłami wtórnymi, jak np. księgami adresowymi lub relacjami/publikacjami 
o historii dworów szlacheckich. W naszych dotychczasowych staraniach bardzo 
życzliwe i pomocne były muzea regionalne np. w Szubinie, Wronkach, Krotoszynie 
i we Włocławku. Natomiast wszelkie konkretne zapytania skierowane do urzędów 
gminnych lub starostw pozostawały na ogół bez odpowiedzi, a archiwa państwowe 
jako odpowiedź przysyłały tylko zawiadomienia o godzinach i dniach otwarcia.

Już same, zebrane do tej pory, tzw. suche dane są nieraz wstrząsające. Po stronie 
polskiej daty i miejsca egzekucji z rąk niemieckich lub sowieckich, czy też polegli 
synowie we wrześniu 1939 r. i w Powstaniu Warszawskim. Po stronie bałtycko-nie-
mieckiej ofiary podczas styczniowej ucieczki 1945 r. przed Armią Czerwoną, czy 
polegli synowie na wszystkich frontach II wojny światowej. Tu dla ilustracji tylko 
dwa przykłady.

Aleksandra Horwatt•	  h. Pobóg, dziedziczka dóbr Gorzyce (330 ha) 
w powiecie kościańskim, żona senatora II RP Stanisława Wańkowicza h. Lis, 
a zarazem stryja pisarza Melchiora Wańkowicza. Małżeństwo Wańkowiczów 
wraz z córką Teresą zostało wysiedlone z rodzinnych Gorzyc i zamieszkało 
w GG u rodziny Horodyńskich h. Korczak we dworze w Zbydniowie. Tam 
odbywał się w Boże Ciało 24 czerwca 1943 r. ślub i przyjęcie weselne ich 
córki Teresy Wańkowicz. Gdy młoda para już odjechała, późnym wieczo-
rem wtargnął tam oddział grenadierów pancernych SS i wymordował pra-
wie wszystkich 19 mieszkańców i gości, w tym małżeństwo Wańkowiczów 
z Gorzyc.

Elisabeth baronowa von Schilling, •	 od 1927 r. wdowa, osadzona 
na kujawskim majątku Siniarzewo (311 ha) miała ośmioro dzieci, z których 
pięciu synów zginęło w czasie wojny: Klaus podczas ucieczki z Siniarze-
wa; Georg w niewoli sowieckiej; Benjamin poległ pod Kijowem; Hans-Otto 
poległ we fiordzie Nuos u wybrzeży Norwegii; Alexander, lotnik, poległ 
zestrzelony nad Sycylią.

Dlatego też chcemy dołączyć i zbieramy również osobiste relacje ówczesnych 
uczestników wydarzeń obu narodowości z tamtych lat, mieszkańców polskich dwor-
ków i dworów przed i po wrześniu 1939 r.

Mało znany jest w Polsce wojenny status przesiedleńców z Bałtyki w tzw. Kraju 
Warty. Od przybycia z krajów bałtyckich drogą morską na przełomie 1939/1940 r. 
otrzymywali oni polskie majątki w pierwszej fazie, jako „Wirtschaftsleiter”, czyli 
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zarządca/administrator majątku Rzeszy. Przesiedleńcy nie gospodarowali więc po-
czątkowo na własny rachunek, lecz pobierali pensję z wpływów uzyskanych przez 
działalność rolniczą majątku oraz deputat w naturaliach. Następnym krokiem było 
mianowanie ich, począwszy od 1 lipca 1941 r., jako „Treuhänder” – a więc po-
wiernik – z prawem samodzielnego gospodarowania, ale pod kontrolą aparatu pań-
stwowego Rzeszy. Prawo indywidualnej własności miało być rozstrzygnięte dopiero 
po zwycięskiej wojnie. Nie należy tego rozumieć, jako branie pod uwagę prawa 
własności polskich ziemian. Nie, element słowiański miał być na zawsze usunięty 
z tych ziem. Chodziło tylko o zapewnienie maksymalnej produkcji żywności na czas 
wojny oraz o sito eliminacyjne, kto jest godny według kryteriów narodowego socja-
lizmu ideologicznie i od strony fachowej (np. wykształcenie rolnicze) taki majątek 
otrzymać na własność dziedziczną. 

Tematyka osiedlenia i wysiedlenia w Kraju Warty nie miała dobrej aury ani po 
polskiej stronie po wojnie (wróg klasowy ziemiaństwo, a po 1989 r. lokalne władze 
gminne, jako właściciele nieraz kompletnie zrujnowanych dworków), ani po stro-
nie niemieckiej. Tu zaważyły inne względy. Coś w rodzaju politycznej poprawności 
niemieckich Bałtów, nakazującej milczeć o rzeczach wstydliwych dla dobra dzieci 
i wnuków, czyli przyszłych pokoleń. Ta cisza po stronie niemieckiej nie zawsze 
musiała być oznaką wyrzutów sumienia, ale wynikała na ogół z troski o reputację 
rodziny, jakże często szlacheckiej, nie rzadko baronowskiej, a nawet hrabiowskiej, 
o wielu setkach lat rodowodu. Po 1945 r. niełatwo było mówić dzieciom, że miało 
się udział w czymś, co nie było „w porządku”. Dotyczyło to także kurlandzkich 
rodziców inicjatora tego przedsięwzięcia, K. Lackschewitza, którzy także osiedleni 
zostali w jednym z polskich majątków w Poznańskiem. Oczywiście historycznie 
wiadomo, iż ani Wiaczesław Mołotow ani Joachim von Ribbentrop nie pytali żadne-
go z Bałtów czy chcą się przesiedlić. Teoretycznie było to dobrowolne. Praktycznie 
opcja za pozostaniem w Łotwie lub Estonii oznaczałaby przyjęcie sowieckiego oby-
watelstwa i jurysdykcji NKWD wobec byłych obszarników i arystokratów, których 
wielu służyło, jako oficerowie w armii carskiej i walczyli wraz z „białymi” podczas 
wojny domowej z bolszewikami. Gdyby zostali, skończyliby prędzej czy później 
w gułagu lub tak jak nasi oficerowie w 1940 r. 

Stosunek owych powierników do polskiego otoczenia był różny. Zarówno w ste-
reotypach negatywnych (okropna, despotyczna, okrutna łotewska Niemka, która 
w czasie „remontu” dworu, wyrzuciła do dołu po buraczanych wytłokach zdjęcia, 
dokumenty, cenne książki, sprzęty) jak i pozytywnych (pozostawił w styczniu 1945 
dwór jakby czas stanął, w takim samym idealnym stanie, w jakim go właściciel mu-
siał opuścić w 1939 r., wszystko na swoim miejscu, niczego nie brakowało z wyjąt-
kiem koni i wozu, niezbędnych do ucieczki).

Do Kraju Warty wcielono nie tylko tereny należące do Cesarstwa Niemieckiego 
przed I wojną, ale także zachodnie powiaty Kongresówki. Tu też mamy najwięcej 
kłopotów z ustaleniem polskich właścicieli z 1939 r., między innymi brakuje nam 
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danych z 1939 r. o właścicielach majątków, jak poniżej. Dlatego prosimy polskie 
instytucje i osoby prywatne o pomoc w uzupełnieniu danych lub umożliwienie kon-
taktu z rodzinami przedwojennych właścicieli. 

Lista majątków w ziemi kaliskiej i sąsiednich, gdzie brak danych o właści-
cielach w 1939 r.

Okupacyjny pow. Kalisz
Borczysko
Chabierów > tu zapewne Bolesław Wąsierski (Węsierski)?
Kociołki
Nacesławice
Osuchów
Skarszew
Żerniki (w gminie Blizanów)

Sąsiedni, okupacyjny pow. Turek
Kawęczyn
Korytków
Krąków
Psary
Świnice Kaliskie
Trzebienie Stare
Wola Miłkowska

Sąsiedni, okupacyjny pow. Sieradz
Kotliny
Lipki (pow. poddębicki)

Okupacyjny pow. Lodź
Bronowice
Cesarka
Gołygów
Nagawki
Osse
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NIEMCY BAŁTYCCY, JAKO „TREUHAENDERZY IN WARTHELAND”, A POLSCY 
WYSIEDLENI I WYWŁASZCZENI ZIEMIANIE (KOMUNIKAT)

Słowa kluczowe: Niemcy, Kraj Warty, osadnicy, ziemianie, II wojna światowa
Zagadnienie wysiedlenia polskich ziemian i osiedlania osadników niemieckich w cza-

sie II wojny światowej w Kraju Warty nie jest jeszcze dostatecznie dobrze poznane. Autor 
prezentuje badania, podjęte na rzecz ustalenia polskich właścicieli majątków sprzed 1939 r. i lo-
sów niemieckich osadników. Wraz z Klasem Lackschewitzem poszukuje on polskich i nie-
mieckich relacji, rodzinnych historii, mogących przybliżyć historię tamtych lat, zaprasza do 
współpracy.

BALTIC GERMANS AS “TREUHAENDERS IN WARTHELAND” AND POLISH DIS-
PLACED AND DISPOSSESSED LANDOWNERS (SHORT COMMUNICATION)

Key words: Germany, landowners, Wartheland, the Second World War, settlement
The issue of displacement of Polish landowners and settlement of German settlers in the 

Reichsgau Wartheland during the Second World War is still not well enough understood. The 
author presents the research undertaken to determine Polish property owners before 1939 and 
the fate of German settlers. Together with Klas Lackschewitz, he seeks for Polish and Ger-
man relations and family stories, which may shed some light on the history of those years, 
and invites to cooperation.
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RENATA SPODZIEJA, EWANGELICY W KALISZU W LATACH 1795 - 1945, 
WYDAWNICTWO BLACK UNICORN, JASTRZĘBIE - ZDRÓJ 2011, SS. 173.

Kalisz miasto mogące poszczycić się najstarszą metryką w Polsce, od wieków położone 
na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, zawsze było otwarte i przyjaźnie na-
stawione dla wielu mniejszości narodowych i religijnych. Obok katolików miasto zamiesz-
kiwali wyznawcy judaizmu, prawosławia czy mahometanie. W nadprośniańskim grodzie nie 
zabrakło miejsca również dla ewangelików. 

Opracowania dziejów Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Kaliszu podjęła się Renata 
Spodzieja. Autorka urodziła się w Godzieszach Wielkich. Po ukończeniu I Liceum Ogólno-
kształcącego w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęła studia na kierunku historia na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończyła w 1995 r. W 1999 r. ukończyła 
studia magisterskie filologii polskiej na UAM w Poznaniu, a w 2000 r. została absolwentką 
Politechniki Poznańskiej. W 2008 r. na Uniwersytecie Wrocławskim obroniła pracę doktor-
ską pt. „Ewangelicy w Kaliszu w latach 1795 - 1945”, otrzymując tytuł doktora nauk huma-
nistycznych. Promotorem dysertacji był prof. Wojciech Wrzesiński. 

Jak autorka zaznaczyła we Wstępie, monografia ma na celu zobrazowanie społeczno-
ści wyznaniowej i wzajemnych relacji, jakie zachodziły między ewangelickimi parafiana-
mi a życiem miasta, w którym protestanci odgrywali na przestrzeni wieków mniejszą bądź 
większą rolę, co uzasadnia celowość opracowania jej dziejów. Niniejsza praca bada dzia-
łalność głównie religijną, chociaż także społeczną, kulturalną i gospodarczą ewangelików. 
Ilustruje działalność parafian, ich kondycję społeczną i finansową, a także czynną obecność 
ewangelików w życiu kaliskiej społeczności. Inne zagadnienia zostały w pracy potrakto-
wane marginesowo, w takim stopniu, w jakim wydawało się to konieczne dla pełniejszego 
zobrazowania problemowych zagadnień (s. 10, 13). Pod względem chronologicznym praca 
obejmuje głównie lata 1795 - 1939. Jednak ze względu na przedstawienie ruchu ewange-
lickiego i usystematyzowanie w układzie chronologicznym monografia obejmuje również 
okres reformacji i obecny stan parafii.

Książka została podzielona na następujące rozdziały: Wstęp (s. 7 - 13); Sytuacja prawna 
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Polsce (s. 15 - 28); Struktura narodowościowa 
i wyznaniowa ludności Kalisza (s. 29 - 46); A wszystko zaczęło się od Lutra... (s. 47 - 67); 
Pod pruskim zaborem (s. 69 - 79); W carskim imperium (s. 81 - 112); Blaski i cienie wolno-
ści (s. 113 - 141); Pod hitlerowską okupacją (s. 143 - 149); Historia wspomnieniem pisana  
(s. 151 - 162); Zakończenie (s. 163 - 167); Bibliografia (s. 169 - 173). 

Pierwszy rozdział autorka poświęciła na przedstawienie sytuacji prawnej Kościoła Ewan-
gelicko - Augsburskiego w Polsce, przy czym główną uwagę zwróciła na zawiłości i zmiany 
natury prawnej na przestrzeni kilku wieków. W drugim rozdziale przedstawiła, posługując 
się wykresami i zwięzłymi komentarzami, strukturę narodowościową i wyznaniową ludności 
Kalisza. Trzeci rozdział traktuje o zagadnieniach doktrynalnych, które pozwalają zrozumieć 
różnice wyznaniowe między katolikami a ewangelikami. Ponadto autorka przedstawiła w za-
rysie dzieje reformacji w Kaliszu i okolicach. Czwarty rozdział przedstawia statystyczną 
analizę diecezji i parafii kaliskiej. W rozdziale piątym Renata Spodzieja zwróciła uwagę 
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na sytuację społeczno-religijną ewangelików w Kaliszu i początki kształtowania się parafii 
z uwzględnieniem zachodzących przemian związanych z sytuacją polityczną miasta. W roz-
dziale szóstym autorka omawia wkład gospodarczy i kulturalny ewangelików w życie Ka-
lisza. W rozdziale siódmym natomiast skupiła się na charakterystyce parafii w okresie mię-
dzywojennym. Przedstawiła w nim tworzenie się w tym okresie ewangelickich organizacji 
i stowarzyszeń oraz działalność charytatywną kaliskich ewangelików. Ósmy rozdział przed-
stawia historię parafii w okresie II wojny światowej. Ostatni, dziewiąty rozdział przedstawia 
rodzinne losy ewangelików związanych z Kaliszem.

Pierwsza uwaga, jaka nasuwa się po lekturze pracy, odnosi się do jej tytułu. Bardziej 
adekwatnie dla treści i celów, jakie postawiła przed sobą autorka, powinien brzmieć Parafia 
ewangelicka w Kaliszu w latach 1795 - 1945. 

Dużą zaletą monografii Renaty Spodzieji jest podstawa źródłowa. Autorka wykorzysta-
ła zespoły akt z archiwum w Kaliszu i Poznaniu. Na materiały z Archiwum Państwowego 
w Kaliszu składają się: akta Naczelnika Powiatu Kaliskiego z lat 1817 - 1847, akta Kaliskie-
go Zarządu Powiatowego z lat 1867 - 1914, Deutscher Kreischef in Kalisch z lat 1915 - 1919, 
akta Starostwa Powiatowego z lat 1918 - 1939, akta notariuszy kaliskich z lat 1808 - 1951 
oraz akta hipoteczne z lat 1821 - 1983. Z Archiwum Państwowego w Poznaniu wykorzystano 
akta Urzędu Województwa Poznańskiego z lat 1919 - 1939. Najistotniejsze jednak informa-
cje źródłowe autorka uzyskała w Archiwum Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Kaliszu.

Obok materiałów archiwalnych autorka wykorzystała informację zawarte w prasie: Zwia-
stunie Ewangelicznym, Kaliszaninie oraz Gazecie Kaliskiej.

Na opracowania składają się zarówno polsko jak i niemieckojęzyczne pozycje. Zabrakło 
wśród nich, niestety, takich prac kaliskich badaczy jak: Zalew Kazimierza Stefańskiego1, 
W dawnym Kaliszu Edwarda Polanowskiego2, Zabytkowe cmentarze przy Rogatce w Kaliszu 
Stanisława Małyszki3 czy Dziedzictwo przemysłowe Kalisza i regionu pod redakcją Tadeusza 
Krokosa4. Natomiast cennym uzupełnieniem materiałów archiwalnych i opracowań są wy-
wiady i rozmowy z rodzinami kaliskich ewangelików.

Sporym mankamentem monografii jest zupełne pominięcie tematu cmentarza, miejsca 
tak ważnego dla każdej wspólnoty. Kaliski cmentarz ewangelicko – augsburski, nazywa-
ny Górką Luterską, usytuowany jest przy tzw. Trakcie Wrocławskim. Najstarsza wzmianka 
o cmentarzu pochodzi z 1689 r., jednakże na tym terenie chowano zmarłych już od połowy 
XVI w. Obecnie istniejący cmentarz utworzony został w 1790 r. Jest on znakomitym pomni-
kiem sztuki sepulkralnej. Spoczywają tu prochy wielu zasłużonych kaliszan i Wielkopolan.

Wartość pozycji podnoszą skrupulatnie sporządzone tabele oraz wykresy. Brakuje nato-
miast ilustracji oraz indeksów. Zauważalne są również błędy literowe. Problemem jest także 
dostępność pozycji, egzemplarza nie posiada bodajże żadna z kaliskich bibliotek.      

Monografia autorstwa Renaty Spodzieji jest niewątpliwie pozycją wartościową, wnoszą-
cą wiele do stanu wiedzy na temat życia i działalności ewangelików w Kaliszu. Jest opra-
cowaniem obowiązkowym dla każdego, kogo interesuje historia Kalisza. Stać się powinna 
punktem wyjścia do dalszych badań nad przedstawioną w pracy mniejszością religijną, tak 
ściśle związaną z historią grodu nad Prosną.

Marcin Mikołajczyk  

1  Stefański K., Zalew, Kalisz 1924.
2  Polanowski E., W dawnym Kaliszu, Poznań 1979.
3  Małyszko S., Zabytkowe cmentarze przy Rogatce w Kaliszu, Kalisz 2003.
4  Dziedzictwo przemysłowe Kalisza i regionu, pod red. T. Krokosa, Kalisz 2003.



MARCIN CHORĄZKI, RELACJE WOJENNE ZIEMIAN. PERSPEKTYWA DWóCH 
POKOLEń. KRAKÓW 2013, SS. 358.

W 2013 r. w ramach Centralnego Projektu Badawczego „Ziemie polskie pod okupacją 
1939-1945” realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej, nakładem Wydawnictwa Wy-
soki Zamek, ukazała się książka „Relacje wojenne ziemian – perspektywa dwóch pokoleń”. 
Wyboru i opracowania relacji zamieszczonych w tej publikacji dokonał Marcin Chorązki, 
historyk krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Autor wyboru i opracowania 
już od kilku lat zajmuje się tematyką ziemiańską w okresie II wojny światowej. Spod jego 
pióra wychodziły dotąd głównie publikacje na temat środowiska ziemian małopolskich, np. 
„Ziemianie wobec wojny. Postawy właścicieli ziemskich województwa krakowskiego w la-
tach 1939-1945”. Podobnie jest i w tym przypadku. Jednak przy realizacji tego przedsięwzię-
cia wydawniczego z niezrozumiałych dla mnie względów, być może na poziomie wydawcy 
i ze względów marketingowych, zrezygnowano z zastosowania podtytułu informującego 
czytelnika, jakiego obszaru okupowanej Polski dotyczy ten konkretny tom. Może to sugero-
wać ogólnopolski (jeśli nie szerszy) charakter wydawnictwa, a o zastosowanych ramach geo-
graficznych czytelnik dowiaduje się dopiero czytając wstęp. Autor co prawda w sposób wy-
czerpujący wyjaśnił w nim z jakich powodów zastosował czynnik geograficzny, ograniczając 
się do ziemian mieszkańców dystryktu krakowskiego w czasie II wojny światowej oraz ich 
gości, ale nie każdy decydując się na wybór książki czyta wstęp aż do 16 strony. Należy 
też wziąć pod uwagę, że relacje ziemian z podkrakowskich majątków raczej nie mogą być 
reprezentatywne dla obszaru całej okupowanej Polski, choćby ze względu na oczywisty fakt 
istnienia dwóch różnych obszarów okupowanych: niemieckiego i sowieckiego. Dodatkowo, 
przecież już sam teren okupacji niemieckiej dzielił się na ziemie bezpośrednio włączone do 
Trzeciej Rzeszy i Generalne Gubernatorstwo. 

Mimo tej krytycznej uwagi, można powiedzieć że książka została wydana solidnie, 
z obszernym aparatem naukowym. Uzyskała też dwie naukowe recenzje wydawnicze. 
Publikacja przede wszystkim przedstawia niezwykle ciekawe, dotąd mało poznane wątki  
II wojny światowej. Zamysłem autora było podzielenie jej na dwie zasadnicze części. Pierw-
sza zawiera spisane przed kilkudziesięciu laty relacje pokolenia ziemian urodzonych jesz-
cze pod zaborami: Karola Tarnowskiego, Krzysztofa Morstina, Władysława Zakrzewskiego, 
Wacława Skarbek-Borowskiego, Elżbiety Skarbek-Borowskiej, Marii Tarnowskiej, Heleny 
Jabłonowskiej, Anny Gaszyńskiej, Krystyny Chełmickiej, Jerzego Sczanieckiego, Wojciecha 
Unruga i prawdopodobnie Ireny Chełmickiej (wspomnienie w oryginale zostało opatrzone 
pseudonimem „Helena”). W czasie II wojny światowej były to już osoby dojrzałe. Zachęca-
jąco wygląda zabieg Marcina Chorązkiego polegający na zestawieniu ich opowieści z rela-
cjami pokolenia młodszego. Gdyż druga część książki składa się z utrwalonych przez autora 
opowieści pokolenia urodzonego w II Rzeczypospolitej, którego przedstawiciele w czasie 
wojny zaliczali się do grupy młodzieży, czy też jeszcze byli w wieku dziecięcym. W części 
tej wydzielono podrozdziały porządkujące poruszane zagadnienia. Opisywane wydarzenia 
m.in. przez Józefa i Stanisława Deskurów, Stefana Konopkę, Jerzego Morstina, Stanisława 
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Antoniego Padlewskiego, Macieja Rudzińskiego i innych, w drugiej części książki dotyczą 
wydarzeń wrześniowych 1939 r., okupantów, codzienności okupacyjnej dworu, zmian na 
wsi, ludności żydowskiej i Holocaustu, konspiracji, problematyki związanej z końcem wojny 
i początkiem terroru instalujących się w Polsce władz komunistycznych. Całość drugiej czę-
ści kończy postscriptum, w postaci osobistej refleksji byłego prezesa krakowskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Macieja Rudzińskiego, na temat tamtych czasów. 
Autor zadbał o umieszczenie reprodukcji zdjęć, przedstawiających osoby będące autorami 
relacji. Książkę uzupełnia wykaz skrótów i spis ilustracji, a także bardzo przydatne indeksy: 
miejscowości i nazwisk.

Ważne jest, że we wstępie autor opracowania wyjaśnił jakie przyjął kryteria, kwalifikując 
poszczególne rodziny i osoby do warstwy ziemiańskiej. Słusznie zauważył, że nie zawsze 
należy brać pod uwagę przyjmowane czasem minimum 50 ha posiadanej ziemi. Należy zgo-
dzić się, że ważniejsze jest tutaj zjawisko powszechnej akceptacji przynależności kogoś do 
ziemiaństwa przez innych członków tej warstwy społecznej. Jest to istotne, wziąwszy pod 
uwagę administratorów, dzierżawców, członków rodzin ziemiańskich będących urzędnikami 
czy naukowcami. 

Marcin Chorązki podejmujący się zadania opracowania relacji ziemian na temat II woj-
ny światowej, korzystał zarówno w tradycyjny sposób z pisanych materiałów znajdujących 
się w zbiorach archiwalnych, jak też szeroko stosował metodę oral history podejmując się  
21 spotkań z osobami ze środowiska ziemiańskiego, którzy dzielili się z nim swoimi historia-
mi. Były to osoby urodzone między 1921 r. a 1939 r., wychowane we dworach często według 
wzorców, które dziś już uchodzą za nieaktualne, ale wtedy były nieodłącznym elementem 
kształtowania postaw w obrębie warstwy ziemiańskiej. Wśród rozmówców Chorązkiego była 
też jedna faktyczna właścicielka majątku ziemiańskiego, Krystyna Żuk-Skaraszewska, której 
relacja stanowi doskonałe uzupełnienie opowieści przedstawianych przez innych świadków 
historii. Autor miał więc sposobność wysłuchania opowiadań o czasach dzieciństwa i mło-
dości swoich rozmówców, o świecie coraz bardziej zapomnianym. 

Chorązki zaznaczył, że relacje w pierwszej części koncentrują się wokół losów członków 
konspiracyjnego zrzeszenia „Tarcza” – „Uprawa” – „Opieka” , paramilitarnej organizacji 
ziemiańskiej współpracującej z Armią Krajową.  Aktywność ziemiaństwa w tym zakresie 
była przez całe lata przemilczana, a później opracowywana tylko fragmentarycznie, często 
w sposób jedynie popularnonaukowy.  Nawet kiedy w PRL ukazywały się już książki o AK, 
to o działalności „Tarczy” – „Uprawy” – „Opieki” milczano. Dziś organizacja ta ciągle czeka 
na całościowe, syntetyczne opracowanie. Wydaje się to zabiegiem niezwykle trudnym z uwa-
gi na fakt, że wielu ziemian już nie żyje, pozostała dokumentacja jest niezwykle skromna, 
a przejmowane przez państwo polskie dwory ulegały rozgrabieniu i zniszczeniu. Pozostałe 
w nich rzeczy osobiste,  księgi gospodarcze, gromadzone przez lata prywatne archiwa czę-
sto przepadły bezpowrotnie. Zdarza się, że dziś trudne jest do ustalenia, kto w konkretnym 
dworze mieszkał w czasie wojny. Częste były przypadki, że ostatni właściciele majątków 
zaginęli bez wieści. Dlatego też zebrane i opublikowane w niniejszym tomie wspomnienia są 
niezwykle cennym dokumentem, w sposób istotny poszerzającym wiedzę na temat nie tylko 
„Tarczy” – „Uprawy” – „Opieki”, ale w ogóle warunków życia ziemian na terenie General-
nego Gubernatorstwa, na przykładzie dystryktu krakowskiego.

W części przedstawiającej relacje mówione, autor zaproponował działy tematyczne, co 
było podyktowane strukturą narracji. Jest to zabieg słuszny i niewątpliwie ułatwia czytelni-
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kowi poruszanie się w obrębie opowieści. Zwłaszcza, że jego intencją było zaproponowanie 
książki jako pomocy dla szerokiego grona wykładowców i nauczycieli, którzy mogliby wy-
korzystać te treści w pracy dydaktycznej. Uważam, że taki zamiar jest z dwóch powodów 
niezwykle trafny. W czasach kiedy postęp technologiczny pozwala na to żeby każdy stał się 
dziennikarzem, fotoreporterem, fotografem, czy wreszcie filmowcem amatorem, oral histo-
ry staje się bardzo pożądaną metodą poznania i dokumentowania przeszłości. Opracowane 
przez Chorązkiego materiały są świetnym wzorcem jak trzeba to robić i jak może wyglądać 
efekt finalny. Drugi powód to ogromna wartość poznawcza zamieszczonych relacji. Warto 
zaznaczyć, że opowieści te dotyczą całego okresu okupacji, a także czasu wywłaszczenia 
ziemian po wkroczeniu Armii Czerwonej, co z racji podejmowanej tematyki ziemiańskiej 
jest niezbędne. Należy pamiętać, że przez kilkadziesiąt lat istnienia państwa PRL ziemianie 
jako grupa pozbawiona majątków była traktowana wrogo, stanowili potencjalne zagrożenie 
dla ustroju socjalistycznego. Ich zaangażowanie w walce z okupantami było celowo pomi-
jane i niemal uległo zapomnieniu. Marcin Chorązki i jego rozmówcy przywracają część tej 
pamięci. Niewątpliwą zaletą książki jest staranne opracowanie relacji pod względem na-
ukowym. Liczne przypisy poszerzają wiedzę na temat konkretnych osób, „zakotwiczają” je 
w historii. W ten sposób nazwiska ziemian przestają być anonimowe i dotyczą konkretnego 
czasu i miejsca. Niestety okazało się, że nie we wszystkich przypadkach było to możliwe, 
choć autor sięgał do wielu słowników biograficznych, a nawet korzystał z internetowych 
portali, poświęconych genealogii, nie zawsze udało się pozyskać jakieś dokładniejsze in-
formacje.  Być może, jak to często bywa, publikacja relacji spowoduje odzew czytelników 
i przyczyni się do tego, ze niektóre osoby nie będą tylko i wyłącznie znane z imienia i nazwi-
ska, czy też pseudonimu.

Po lekturze książki śmiało można powiedzieć, że zaproponowane przez autora zderzenie 
dwóch narracji różnych pokoleń dostarcza niezwykle ciekawych refleksji, nie tylko doty-
czących dziedziny poznania historycznego, ale też różnego poziomu emocji. Są to bowiem 
opowieści o tym samym czasie i miejscu, jednak widziane i zapamiętane w nieco inny spo-
sób. Jako wspomnienia osób dorosłych i wspomnienia z dzieciństwa. Pierwsi przedstawia-
ją często zwięzłe relacje dotyczące swojej działalności konspiracyjnej, także problematykę 
trudnych wyborów postawy w obliczu okupanta. Drudzy świat widziany oczyma dziecka lub 
osoby jeszcze na tyle młodej, że tylko obserwującej poczynania rodziców. Obraz ten zapa-
miętany, może często zniekształcony w wyniku upływu czasu, jest jednak niezwykle cenny. 
Przybliżający nas do czasów minionych i ich atmosfery.

Niewątpliwie książka Marcina Chorązkiego jest ważną publikacją, uzupełniającą wie-
dzę na temat mało znanych części najnowszej historii Polski. Nikt kto zajmuje się tematyką  
II wojny światowej na ziemiach polskich, czy też dziejami ziemiaństwa w XX wieku nie 
może przejść obok zamieszczonych w tomie opowieści obojętnie.

Jarosław Durka



RENATA SUCHENEK, NIERZĄD W WOJEWóDZTWIE POZNAńSKIM 
W LATACH 1918-1939, POZNAŃ 2013, SS. 446.

W ostatnim czasie coraz bardziej widoczne jest zainteresowanie problematyką patologii 
społecznych i to zarówno w kontekście współczesnym, jak i historycznym, a okresem domi-
nującym staje się dwudziestolecie międzywojenne, zaś spośród zjawisk patologicznych na 
pierwsze miejsce wysuwa się problem prostytucji, być może z powodu tego, że światek ten 
należy do najbardziej „barwnych i pikantnych”. W tendencje te wpisuje się także książka 
Renaty Suchenek zatytułowana Nierząd w województwie poznańskim w latach 1918-1939, 
która wyszła w roku 2013 nakładem poznańskiego Wydawnictwa Astore.

Ta obszerna publikacja (licząca 446 s.) składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, za-
kończenia, wykazu skrótów, bibliografii i streszczenia w języku angielskim. Wstęp liczący 
54 strony (9-63) podzielony został na trzy podrozdziały, w których omówione zostały takie 
zagadnienia jak: artefakty a dyskurs historyczny, semantyka nierządu i wykluczenie poprzez 
nierząd. Rozdziałowi pierwszemu autorka nadała tytuł Zjawisko nierządu w perspektywie 
nauk (s. 64-108). W kolejnym rozdziale (s. 109-154) pod rozważanie poddane zostały kwe-
stie związane z regulacjami prawno-społecznymi wobec zjawiska nierządu. Rozdział trzeci 
należy do najbardziej obszernych (s. 155-261), a jego motywem przewodnim są uwarunko-
wania nierządu w województwie poznańskim. W kolejnych podrozdziałach autorka zajmuje 
się takimi problemami jak: rys historyczno-administracyjny, mieszkańcy województwa po-
znańskiego, pochodzenie nierządnic przebywających w województwie poznańskim (wg. na-
rodowości, wyznania, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego), uwarunkowania do uprawia-
nia nierządu (z perspektywy materialno-bytowej, struktury rodzinnej, wieku, zatrudniania, 
przesłanek obyczajowych czy używek), nierząd z chęci zysku (typy prostytutek, rajfurstwa, 
zapłaty, lat pracy w zawodzie), miejsca pracy prostytutek (ulice, lokale, itp.). W dalszej czę-
ści tego rozdziału omówione zostały także miejscowe (wojewódzkie?) przepisy regulujące 
nierząd oraz różne przestępstwa popełniane w kontekście prostytucji. W rozdziale czwartym 
(s. 262-387), dość różnorodnym tematycznie, znalazły się rozważania na temat walki z pro-
stytucją oraz różnego rodzaju przejawy zwalczania prostytucji. Omówiono także niektóre 
organizacje zwalczające nierząd. „Przyklejone” do powyższych rozważań zostały także za-
gadnienia łączące nierząd i pornografią. W zakończeniu (s. 388-424), podzielonym podobnie 
jak wstęp na trzy podrozdziały, znalazły się takie treści jak: odmiany nierządu, rezultaty 
walki z nierządem, nadzieje i perspektywy. Książkę kończą wykaz skrótów, bibliografia oraz 
streszczenie w języku angielskim.

Jakkolwiek temat omawianej tu publikacji wydaje się interesujący i ważny z punktu wi-
dzenia wielu dyscyplin naukowych, to jednak w niniejszej książce został dramatycznie spły-
cony, a wynika to przede wszystkim z wielu potknięć merytorycznych i prawdopodobnie ze 
zbyt pobieżnej analizy materiałów źródłowych (wynikających być może ze zbyt krótkiego 
czasu poświęconego badaniom nad tym skądinąd trudnym zagadnieniem).

Mimo, iż autorka wykazuje dużą liczbę archiwów, z zasobów których korzystała, są to 
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jednak archiwa o zasięgu lokalnym, oczywiście niezwykle istotne przy pisaniu pracy, która 
ma podobny charakter, ale jednak to za mało. Zadziwia fakt, że brakuje kwerendy w Archi-
wum Akt Nowych w Warszawie i związanej z tym analizy zawartości chociażby takich ze-
społów jak: Ministerstwo Opieki Społecznej czy Komenda Główna Policji Państwowej, które 
to zawierają wiele cennych informacji dotyczących omawianego tematu, a odnoszących się 
do Poznania i województwa poznańskiego. Autorka stawia również znak równości pomiędzy 
źródłami archiwalnymi, a prasą. Owszem prasa jest niezwykle istotna, ale powinna jedynie 
stanowić pewne uzupełnienie, biorąc pod uwagę chociażby jej proweniencje polityczne czy 
światopoglądowe. Analizując zapisy prasowe z okresu II RP dotyczące prostytucji nasuwa 
się nieodparte wrażenie, że pisane one były z dużą dozą „sensacyjności”, szczególnie jeśli 
weźmiemy pod uwagę prasę codzienną czy tygodniową. 

Dalej we wstępie autorka wspomina o działaniach resocjalizacyjnych (wówczas określa-
nych jako rehabilitacyjnych) i wymienia w tym miejscu „misje dworcowe”. De facto misje 
dworcowe prowadziły raczej działalność profilaktyczną, a nie resocjalizacyjną. Na stronie 
21 wymienia liczbę prostytutek warszawskich, przemilczając ich ilość w Poznaniu czy woje-
wództwie poznańskim (informacje takie znajdują się m.in. w aktach policyjnych). Wykazuje 
się także niestety brakiem obeznania w literaturze przedmiotu. Na stronie 29 w przypisie 
odwołuje się do Nickie Roberts, jako mężczyzny, gdy tym czasem jest to kobieta. We wstępie 
pojawiły się również błędy ortograficzne, co jest niezwykle zaskakujące z kilku względów 
i wzmaga przekonanie o braku korekty językowej tekstu. Przez ponad pięćdziesiąt stron 
wstępu czytelnik nie jest wstanie dowiedzieć się podstawowych kwestii. Nie określony został 
cel pracy, a obszar terytorialny nie został dokładnie sprecyzowany. Pojawia się Bydgoszcz, 
która była w województwie poznańskim do 1938 r., ale pojawia się także Kalisz, który w tym 
samym roku został do poznańskiego przyłączony. Być może warto było zaznaczyć, jak au-
torka definiuje pojęcie „województwo poznańskie” funkcjonujące na polskiej mapie admini-
stracyjnej w latach 1918-1939. W wielu bowiem publikacjach tego tupu autorzy podkreślają, 
że interesuje ich okres do kwietnia 1938 r.

Analiza zawartości pierwszego rozdziału dostarcza również potrzeby wyjaśnienia wielu 
nieścisłości. Otóż niezrozumiały jest duży passus tekstu poświęconego alkoholizmowi i jego 
zwalczaniu. Zjawisko to łączyło się z prostytucją, co zrozumiałe, ale czy należało poświęcać 
mu tyle uwagi, opuszczając wiele bardziej istotnych kwestii dotyczących samego nierządu. 
Widoczne jest powtarzanie sloganów typu: „prostytucja to najstarszy zawód świata”, gdy 
tym czasem nie jest to prawdą. Zjawisko nierządu pojawiło się wraz z rozwojem cywilizacji 
o czym wyraźnie pisał prof. Kazimierz Imieliński. Autorka wymienia również dwie święte 
Afrę i Magdalenę, jako patronki prostytutek. Owszem obie święte patronują prostytutkom 
ale nawróconym, a nie czynnie uprawiającym swój fach.

Niestety autorka wykazuje się również pobieżną znajomością taki zagadnień jak nadzór 
nad prostytucją, ale omawia je w sposób niedokładny. Wszak reglamentacja (reglamenta-
ryzm) nie była walką z domami publicznymi, a formą zamknięcia zjawiska właśnie w do-
mach publicznych (s. 116-117). Brak rozeznania w literaturze przedmiotu i źródłach archi-
walnych potwierdzają również zapisy ze strony 131. Autorka publikacji piszę iż „prawie we 
wszystkich powiatach Rzeczypospolitej zorganizowane były oddziały Polskiego Komitetu 
Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi”, co jest ewidentną nieprawdą. Owszem pod koniec 
lat dwudziestych XX. wieku był taki zamysł, były podejmowane w tym zakresie działania: 
spotkania w różnych miastach na terenie Polski, wydanie specjalnej instrukcji dla tych po-



Recenzje i omówienia242 

wiatowych oddziałów, jednakże akcja „spaliła na panewce” i poza Grudziądzem nie udało 
się utworzyć żadnego oddziału. Zagadnienia te zostały szeroko opisane w różnych publika-
cjach, do których autorka niestety nie dotarła. Zresztą na stronie 289 jest powtórzenie zapisu 
o oddziałach, a na stronie następnej jest pomieszanie kompetencji Polskiego Towarzystwa 
Eugenicznego z Polskim Komitetem Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi, z których de 
facto właśnie ten ostatni miał koordynować akcję związaną z szeroko pojętą profilaktyką 
wobec kobiet zagrożonych nierządem.

Na stronach 164 i 165 pojawiły się z kolei błędy obliczeniowe. A kilku miejscach autor-
ka neguje swoje wcześniejsze sądy i wypowiedzi. Dotyczy to między innymi prostytutek 
wyznania mojższowego. Na stronie 336-337 pomieszane są dwa spotkania odnoszące się do 
odrębnych zagadnień. To bowiem z 1937 r. dotyczy konsultacji nad dwoma projektami ustaw 
przygotowanych przez Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi dotyczących 
zwalczania nierządu i walki z chorobami wenerycznymi, o których autorka nie wspomina 
w żadnym miejscu swoje publikacji. Były to bardzo ważne projekty, bowiem prowadziły do 
wprowadzenia w Polsce abolicjonizmu, jako systemu nadzoru nad prostytucją.

Na stronie 344 i n. opisane są działania między inny, stowarzyszenia „Przystań”, ale 
w sposób tak chaotyczny i nierzetelny, że nie oddają prawdziwej istoty aktywności tej orga-
nizacji o charakterze profilaktycznym. A wystarczyło by przejrzeć dokładniej zasoby Archi-
wum Archidiecezjalnego w Poznaniu, gdzie istnieje osobny zespół poświęcony temu wła-
śnie stowarzyszeniu. Pisząc o poznańskiej misji dworcowej, autorka nie sięgnęła do dwóch 
podstawowych publikacji autorstwa kolejnych prezesek tej instytucji: Marii Kobylińskiej 
i Kazimiery Kłosowej. Zastanawia również fakt, czemu tak dużo uwagi poświęcone zostało 
misjom dworcowym działającym w Warszawie, a nie w Poznaniu, a przecież zachowały się 
sprawozdania z działalności misji dworcowych w Poznaniu i ich filii w Zbąszyniu, Rawiczu 
czy Ostrowie Wielkopolskim. Publikowane były między innymi na łamach „Przewodnika 
Miłosierdzia” wydawanego w Poznaniu (znajduje się w Archiwum Archidiecezjalnym w Po-
znaniu).

Równie wiele uwag można mieć do tej części książki, w której autorka opisuje działania 
resocjalizacyjne podejmowane na terenie Poznania i województwa na rzecz prostytutek. Nie 
wzięła pod uwagę wielu czynnych placówek, jak np. „Dom św. Elżbiety” założony przez 
ks. Stanisława Budaszewskiego, który był jedyną półotwartą placówką tego typu na terenie 
ówczesnej Polski. Nie ma większej informacji o zakładzie sióstr pasterek na Winiarach czy 
sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kiekrzu i Kaliszu (to ostatnie miasto zostało również włą-
czone do rozważań autorki jako cześć województwa poznańskiego). W przypadku ostatniego 
z wymienionych miast nie ma słowa o działalności na jego terenie misji dworcowych, a bo-
gate źródła na ten temat znajdują się we wspomnianym wcześniej Archiwum Akt Nowych. 
Tu rodzi się pytanie: dlaczego nie ma analizy stosunku wyznań i kościołów do prostytucji, 
wszak na terenie województwa poznańskiego działało kilka grup wyznaniowych. W samej 
Bydgoszczy aktywny był np. zakład resocjalizacji prostytutek prowadzony przez ewangeli-
ków, a zlokalizowany na Czyżkówku.

Niestety tych niedociągnięć można by wymieniać jeszcze długo. Na koniec zwrócić na-
leży uwagę jeszcze na stronę edytorską publikacji. O ile nie można mieć uwag do okładki, 
o tyle edycja i redakcja książki są „powalające”. W zasadzie lepiej byłoby napisać, że brakuje 
i jednego, i drugiego. Tekst został wydrukowany dokładnie tak samo, jak został napisany 
w zwykłym edytorze tekstów, który nie służy niestety do składu publikacji. Do tego celu 
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przeznaczone są profesjonalne programy komputerowe, które znaczące i cieszące się reno-
mą wydawnictwa posiadają. Brak jest przenoszenia wyrazów, adjustacji, korekty językowej. 
Światło pomiędzy wierszami jest zbyt duże, co w zdecydowanej mierze utrudnia czytanie. 
Zbyt dużo przypisów, niekiedy co drugi wyraz. To powoduje, że o wiele ciekawsze kwe-
stie dotyczące omawianego przez autorkę tematu znajdują się w przypisach, a nie w tekście 
głównym. Gdyby książka została odpowiednio złożona, byłaby bardziej czytelna i zapewne 
mniejsza objętościowo, a tym samym może nieco mniej trzeba by za nią zapłacić.

Z przykrością należy stwierdzić, że tak ciekawy temat został w recenzowanej publika-
cji „zabity” tak wieloma błędami, przede wszystkim natury merytorycznej. Zagadnienie nie 
zostało należycie rozpoznane i zgłębione. Żywić należy jednakże nadzieję, że bądź autorka, 
bądź zupełnie ktoś inny pochyli się nad tematem powtórnie i opracuje go w sposób należyty. 

Piotr Gołdyn





  III. Sprawozdania





SPRAWOZDANIE Z DNI POLSKICH I SYMPOZJUM PT. „POLSKA 
I RUMUNIA. WSPÓLNIE – OBOK – BLISKO” Suceava, 4-6 września 2014 r.

Już po raz 16. w pierwszej połowie września 2014 roku w Suczawie odbyły się 
Dni Polskie. W ramach cyklicznych imprez wchodzących w Dni Polskie prowadzo-
ne przez Związek Polaków w Rumunii1, w dniach 4-5 września zorganizowano Sympo-
zjum Międzynarodowe pod hasłem „Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko”, zaś  
6 września polonijne Dożynki. Sympozjum naukowe służy poznawaniu i pogłębianiu polsko-
rumuńskich relacji przeważanie w wymiarze historycznym i kulturalnym. Stąd dwudniowe 
obrady odbywały się w trzech sekcjach zatytułowanych: W kręgu historii, W kręgu kultury, 
W kręgu problematyki bukowińskiej.

Obrady poprzedzone zostały oficjalnym otwarciem Dni Polskich w Muzeum Przy-
rodniczym przez posła i jednocześnie prezesa Związku Polaków w Rumunii Ger-
wazego Longhera. W tej części głos zabierali goście z Polski i z Rumunii, m.in.: se-
nator RP Marek Konopka, marszałek okręgu Suczawa Cătălin Nechifor, wojewo-
da miasta Suczawa Florin Sinescu, burmistrz miasta Suczawa Ion Lungu, Ambasador  
RP w Rumunii, Minister Spraw Zagranicznych, zastępca burmistrza Zakopanego Mariusz 
Koperski. Bardzo ciepło przyjęte zostało świadectwo Stanisławy Jakimowskiej jako długo-
letniej działaczki Związku Polaków w Rumunii. 

Kolejnym punktem otwarcia było zaproszenie Elżbiety Wieruszewskiej-Cali-
stru ze Związku Polaków w Rumunii oraz Doiny Creanga z Muzeum Bukowiny do 
zwiedzania w Muzeum Przyrodniczym wystawy poświęconej „Życiu codzienne-
mu Polaków na wychodźstwie w Rumunii w latach 1939-1947”. Wystawę przygoto-
wał Instytut Kultury Rumuńskiej w Warszawie wraz z Ośrodkiem KARTA z okazji  
70. rocznicy wybuchu II wojny światowej i polskiego wychodźstwa do Rumunii oraz  
90. rocznicy ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Polską i Rumunią, w ra-
mach zainicjowanej przez Instytut kampanii dyplomacji publicznej „Geografia szlachetno-
ści”. Wystawa była prezentowana w Polsce w 2009 roku, teraz jest w Suczawie. Upamiętnia 
ona 75 lat uchodźctwa Polaków do Rumunii. 20 plansz oddaje ówczesną codzienność inter-
nowanych Polaków, poczynając od zabiegania o schronienie, żywność, pracę po różne for-
my życia kulturalnego, religijnego czy oświatowego przy ogromnej rumuńskiej gościnności 
i życzliwości. Warto wspomnieć, że tłumaczka Nicoleta Negreanu służyła pomocą nie tylko 
podczas części oficjalnej, ale także podczas obrad w sekcjach.

Pierwszego dnia obrad w Muzeum Przyrodniczym zgromadzili się uczestnicy sekcji 
„W kręgu historii / În lumea istoriei”. W części przedpołudniowej moderowanej przez prof. 
dr. Constantina Rezacheviciza z Bukaresztu wygłoszono 7 referatów. Jako pierwszy głos 

1  Związek Polaków w Rumunii jest to jedyna organizacja zrzeszająca mniejszość polską w Ru-
munii. Powstała ona w czerwcu 1990 roku. Jej obecna siedziba mieści się w Suczawie. Zrzesza ona  
14 filii, z których tylko w siedmiu działają Domy Polskie: w Bukareszcie, w Nowym Sołońcu, w Ka-
czyce, w Pleszy, w Pojanie Mikuli, w Paltinoasie i w Suczawie. 
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zabrał moderator na temat pochodzenia nazwy i ewolucji historycznej Bukowiny (Ce este 
Bucovina istorică: origine-nume, evoluție). Kolejny referent prof. dr hab. Grzegorz Jawor 
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprezentował etnikę mieszkańców 
osad na prawie wołoskim i jej przemiany w Polsce na przełomie średniowiecza i czasów no-
wożytnych (XIV-XVI w.). Wystąpienie dr Monica Dejan z Muzeum Bukowiny w Suczawie 
dotyczyło monet polskich ze średniowiecznych skarbców odkrytych na terenie Suczawy (Mo-
nede poloneze în tezaure monetare medievale descoperite la Suceava). Następna prelegentka  
dr Katarzyna Niemczyk z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wygłosiła referat nt. Przy-
czynek do wojen polsko-mołdawskich w XVI w. Nieznana bitwa z roku 1506. Dr Lidia 
Zabolotnaia z Instytutu Historii Mołdawskiej Akademii Nauk w Kiszyniowie przybliżyła 
tajemnice posagu Marii Radziwiłł. Reprezentant Biblioteki Mitropolitalnej w Bukareszcie 
dr Cristian Antim Bobicescu przedstawił wstępne uwagi na temat tyranii w relacjach pol-
sko-mołdawskich w okresie panowania rodu Mohyłów (Observaţii preliminare privind tira-
nia în raporturile polono-moldoveneşti în perioda familiei Movilă). Tę część obrad zamknął 
referat dr. Florina Pintescu z Uniwersytetu Stefana Wielkiego w Suczawie, który dotyczył 
analizy politycznej i wojskowej bitwy pod Chocimiem 10-11 listopada 1673 roku (Românii 
și bătălia de la Hotin, 10-11 noiembrie 1673. Analiză politică și militară). Po przerwie, 
w drugiej części obrad pod przewodnictwem moderatora dr Veniamina Ciobanu wysłuchano  
5 referatów. Referatem otwierającym było wystąpienie dr hab. Tomasza Ciesielskiego, prof. 
Uniwersytetu Opolskiego poświęcone granicy polsko-mołdawskiej w XVIII w., w którym 
prelegent zwrócił uwagę na przebieg, organizację i główne problemy stosunków pogranicz-
nych. Dr Alina Felea z Instytutu Historii Mołdawskiej Akademii Nauk w Kiszyniowie sku-
piła się na testatorach i sposobach sporządzania bukowińskich testamentów z XVIII wieku 
i początków XIX w. (Testamentele din Bucovina – testatori și elaborare (sec. XVIII-înc. 
sec. al XIX-lea)). Z kolei moderator reprezentujący Instytut Historii A.D. Xenopol Akademii 
Rumuńskiej w Jassach zabrał głos w sprawie wątków powstania listopadowego w szwedz-
kich raportach dyplomatycznych (Repercusiuni ale insurecţiei poloneze din noiembrie 1830 
consemnate în rapoarte diplomatice suedeze). Dr Sorin Marcel Colesniuc z Muzeum Callatis 
w ramach Kompleksu Kulturalnego w Mangalii omówił aspekty działalności polskiej emi-
gracji w Księstwach Rumuńskich w latach 1831-1848 (Aspecte ale activității emigrației po-
loneze în Princi patele Române (1831-1848)). Ostatnia prelegentka prof. dr. Nicoleta Ciachir 
z Chrześcijańskiego Uniwersytetu Dimitrie Cantemira w Bukareszcie podjęła się przybliże-
nia problematyki dotyczącej rumuńsko-polskich interferencji kulturalnych i rewolucyjnych 
w II połowie XIX w. (Interferențe cultural-revoluționare româno-polone din a doua jum. a sec. 
al XIX-lea).

W ostatniej części pierwszego dnia obrad sekcji W kręgu historii wygłoszono 7 re-
feratów. Tę część prowadził moderator prof. dr hab. Waldemar Rezmer z Uniwersyte-oderator prof. dr hab. Waldemar Rezmer z Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwszy referat poświęcony syberyjskim zesłańcom 
w osobach Rumuna - Constantina Stere i Polaka - Józefa Piłsudskiego (Constantin Stere 
și Józef Piłsudski – un român și un polonez exilați în Siberia) autorstwa dr. Nicolae Mareș 
z Bukaresztu został odczytany przez dra Iona Constantina. Kolejny prelegent dr Jan Wi-dr Jan Wi-
śniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawił polsko-rumuń- z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawił polsko-rumuń-z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawił polsko-rumuń- przedstawił polsko-rumuń-polsko-rumuń-
ską współpracę polityczno-wojskową w Rosji w okresie I wojny światowej. Moderator 
przybliżył postać Olgierda Górki jako żołnierza, polityka oraz polskiego attach� wojsko-Olgierda Górki jako żołnierza, polityka oraz polskiego attach� wojsko-
wego w Rumunii. Następny reprezentant Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  
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dr hab. Aleksander Smoliński, prof. UMK wygłosił referat pt. „Rumunia wobec wojny pol-
sko-sowieckiej w świetle polskich dokumentów z 1920 r.”. Członek Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk dr hab. Piotr Gołdyn skupił uwagę słuchaczy obrad na opisie miejsc i kultu-
ry rumuńskiej na łamach „Dziennika podróży po Rumunii” prowadzonego przez studentów 
Uniwersytetu Poznańskiego w 1928 roku. Mgr Robert Mieczkowski z Łomży przedstawił 
miejsce Rumunii w polskich koncepcjach zjednoczeniowych Europy Środkowo-Wschodniej. 
Natomiast mgr Tomasz Osuch z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie omówił proble-
matykę mniejszości polskiej i innych mniejszości narodowych w dwudziestoleciu między-
wojennym w regionie rumuńskiej Bukowiny.

W drugim dniu Dni Polskich obradowały trzy sekcje. W Muzeum Przyrodniczym wbrady 
w sekcji W kręgu historii rozpoczął moderator prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski z Uniwersy-
tetu Gdańskiego. W swoim referacie zwrócił uwagę na inicjatywy tworzenia konspiracji woj-
skowej prowadzone z terenu Rumunii w latach 1939-1940. Następnie głos zabrał dr Marek 
Sioma z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i przedstawił biografie paralelne 
na przykładzie piłsudczyków generałów Sławoja Składkowskiego i Kordiana Zamorskiego 
i ich pobytu w Rumunii w latach 1939-1940. Reprezentantka Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie dr Maria Radziszewska przedstawiając zagadnienie „Działalność hi-
storyka oświaty Łukasza Kurdybachy w Rumunii w latach 1939-1940” zwróciła też uwagę 
na organizację polskich szkół dla uchodźców w Królestwie Rumunii. Królestwo Rumunii, 
a dokładniej internowanie Józefa Becka, stało się przedmiotem zainteresowania dr. Daniela 
Hrenciuc (Internarea lui Józef Beck în Regatul Român. Unele considerații). Dr Radu Florian 
Bruja z Uniwersytetu Stefana Wielkiego w Suczawie omówił analizę wojskową kampanii 
niemieckiej przeciwko Polsce we wrześniu 1939 roku (O analiză militară a campaniei Ger-
maniei împotriva Poloniei din septembrie 1939). Ostatni w porannej częci obrad prelegent  
dr Jarosław Durka z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Często-
chowie zaprezentował wybrane wątki polsko-rumuńskiej współpracy wywiadowczej po 
II wojnie światowej, skupiając się głównie na dokumentach Instytutu Pamięci Narodowej 
w Warszawie. Po przerwie odbyło się piate i zarazem ostatnie spotkanie w sekcji W kręgu hi-
storii. Moderował je dr Adam Burakowski z Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warsza-
wie. W tej części wygłoszono 5 referatów. Jako pierwsza głos w dyskusji zabrała mieszkanka 
Rumunii Aldona Patras-Rey przestawiająca źródła ikonograficzne jako pamiątki po swoim 
polskim ojcu. Następnie dr Ion Constantin z Bukaresztu wygłosił referat pt. Rola kultury 
w polskiej opozycji przeciwko systemowi totalitarnemu w okresie „Solidarności” (Cultura 
în rezistenţa poloneză împotriva sistemului totalitar comunist din perioada „Solidarităţii”).  
Dr Adam Burakowski omawiając zagadnienie administracji w Rumunii zwrócił uwagę na jej 
lokalny wymiar. Z kolei dr Bartłomiej Zdaniuk z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił 
refleksje dotyczące zmiany nazwy języka państwowego Republiki Mołdawii w kontekście 
zarzutów o chęć zjednoczenia państwa z Rumunią. Na zakończenie spotkania moderator od-
czytał referat nieobecnego mgr. Krzysztofa Górskiego z Uniwersytetu Gdańskiego pt. „Ko-
ścioły większościowe w życiu politycznym w Rumunii i w Polsce – analiza porównawcza”. 
Obrady w sekcji W kręgu historii zakończono dyskusją.

5 września w Domu Polskim równolegle odbywały się obrady w sekcji “W krę-
gu kultury / În lumea culturii”. Pod przewodnictwem moderatora prof. dr hab. Zdzi-
sława Biegańskiego z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wysłuchano  
10 referatów. Jako pierwszy wystąpił dr hab. Krzysztof Walczak prof. Uniwersytetu Wro-
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cławskiego i zaprezentował zagadnienie dotyczące stanu zachowania edycji sprawozdań 
szkolnych gimnazjów dawnych Czerniowiec w bibliotekach polskich. Prof. dr Olimpia Mi-
tric z Uniwersytetu Stefana Wielkiego w Suczawie omówiła polskie ślady w Biskupstwie 
Romanu i Bakowa (Urme vechi poloneze în Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului). Z kolei 
mgr Zyta Monika Oksztul reprezentująca Uniwersytet Al. I. Cuza w Jassach przedstawiła 
nieznany podręcznik do nauki języka polskiego dla Rumunów (Un manual necunoscut de 
învăţare a limbii polone pentru români). Prof. Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Ewa Andry-
siak przedmiotem swoich dociekań naukowych uczyniła książkę, bibliotekę oraz prasę w Ru-
munii w świetle polskiej bibliografii lat 1990-2013. Moderator w swoim referacie odniósł 
się do tematyki recepcji kina rumuńskiego w polskiej prasie filmowej w latach 1945-1989. 
Następny prelegent z Olkusza mgr Olgerd Dziechciarz wygłosił referat na następujący temat: 
„Zachwycające piekło, czyli recepcja filozofii Ciorana w młodej poezji polskiej”. Wystąpie-
nie mgr Joanny Małgorzaty Banachowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego poświęcone było 
pochodzącej z Bukowiny żydowskiej poetce lirycznej Rose Ausländer i jej spojrzeniom na 
bukowiński krajobraz. Z kolei mgr Łukasz Woiński z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie omawiając powieść „Fortepian we mgle” rumuńskiego pisarza Eginalda Schlattnera 
skupił się na relacjach międzyetnicznych. Na zakończenie obrad w sekcji W kręgu kultury 
mgr Agnieszka Majewska z Warszawy wygłosiła referat dotyczący „Programu edukacyj-
nego poświęconego historii i kulturze Rumunii jako formy kształtowania postaw polskiej 
młodzieży”.

Trzecią sekcję „W kręgu problematyki bukowińskiej / În lumea problematicii bucovine-
ne” rozpoczęto po przerwie w sali Domu Polskiego w Suczawie. Funkcję moderatora pełnił 
dr hab. Krzysztof Nowak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W sekcji tej wygłoszono 
6 referatów. Spotkanie rozpoczął dr Jan Bujak z Krakowa i podjął on problematykę polsz-
czyzny Bukowińczyków. Następnie z Muzeum Bukowiny w Suczawie głos zabrał George 
Ostafi, który wygłosił referat pt. „Heroizm, wzorzec, moda” (Eroism, model, modă). Z ko-
lei mgr Adam Rossmanith z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zwrócił uwagę na 
strukturę społeczno-demograficzną mniejszości polskiej na Północnej Bukowinie (obwód 
czerniowiecki) na tle Południowej Bukowiny (okręg Suczawa) w świetle badań terenowych.  
Mgr Karina Stempel-Gancarczyk z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 
w referacie pt. „Kim jesteśmy?” skupiła się na uwagach o języku polskich mieszkańców Bu-
laju oraz ich „mazurskiej” autoidentyfikacji. Reprezentantka Uniwersytetu Zielonogórskiego  
dr Magdalena Pokrzyńska zaprezentowała bukowińskie wzory kultury w działalności Mu-
zeum Etnograficznego w Zielonej Górze. Obrady w sesji zakończył moderator, który wygłosił 
referat dotyczący bukowińskich badań dr. Mariana Gotkiewicza z dzisiejszej perspektywy. 

Popołudniu na trzygodzinnym spotkaniu w Muzeum Przyrodniczym dokonano podsu-
mowania obrad oraz promocji wydawnictw. Głos w dyskusji zabrali m.in. Gerwazy Longher,  
dr Jan Bujak, dr Ion Constantin, dr B. Zduniak, dr V. Ciobanu, który z 16. sympozjów opuścił 
tylko jedno. W dalszej części odbyła się prezentacja wydawnictw, związanych z tematyką 
relacji polsko-rumuńskich, jakie w ostatnim roku ukazały się w Polsce i Rumunii. Elżbieta 
Wieruszewska-Calistru reprezentująca Związek Polaków w Rumunii przedstawiła dwie po-
zycje wydane w 2014 r. w Suczawie: tom z zeszłorocznego sympozjum pt. „Wielkowiekowe 
bogactwo polsko-rumuńskich relacji historycznych i kulturowych” oraz monografię „Nowy 
Sołoniec. Dzieje wsi i parafii” autorstwa ks. Eugena-Alfonsa Zelionca. Zaprezentowano tak-
że książki dr. Andrzeja Dubickiego „System partyjny Królestwa Rumunii. Uwarunkowania 
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i funkcjonowanie” (Łódź 2013), ks. Stanislava Cucharca „Odrodzenie w Mołdawii życia 
religijnego i społecznego Kościoła katolickiego” (Kraków 2014) oraz album „Przez góry 
Rumunii” ze zdjęciami Radosława Kostuja (Kraków 2014).

W sobotę 6 września w drodze na dziewiąte polonijne Dożynki w Nowym Sołońcu 
uczestnicy sympozjum zwiedzili obronny monastyr z malowaną cerkwią pod wezwaniem 
św. Jerzego, znajdującą się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, w Voroneț. Następ-
nie uczestniczyli we Mszy Św. Dożynkowej w Nowym Sołońcu. Jak co roku stałym punktem 
ceremonii była uroczysta procesji z wieńcami i specjalnie upieczonym chlebem jako podzię-
kowanie Bogu za tegoroczne plony. Podczas Mszy św. powitano też nowego proboszcza  
ks. Stanisława Kucharka.

Po Mszy uczestnicy sympozjum wraz z mieszkańcami Nowego Sołońca uczestniczyli 
w dożynkach, które odbywały się na placu przed Domem Polskim. Stoiska z tegorocznymi 
plonami wystawili mieszkańcy z Nowego Sołońca i Złotnika, Pojany Mikuli, Pleszy, Păltino-
asy, Moary, Kaczyki, Jass, Ukraińcy z Kaczyki i Majdanu, Niemcy z Câmpulung Moldove-
nesc, Polacy z Bukaresztu, Wikszan, Pârtești de Sus, Siretu, Konstancy, Eugen Zielonka – ar-
tysta z Nowego Sołońca, Urząd Miasta Zakopane oraz sponsor – firma TYMBARK. W czę-
ści oficjalnej dożynek głos zabrali: prezes Związku Polaków w Rumunii Gerwazy Longher, 
senator RP Marek Konopka, zastępca burmistrza Zakopanego Mariusz Koperski, doradca 
marszałka Województwa Podkarpackiego Jan Bury, wójt gminy Kaczyka Elena Boloca oraz 
proboszcz z Nowego Sołońca ks. Stanisław Kucharek. Następnie część artystyczną rozpo-
czął polonez w wykonaniu zespołu „Sołonczanka” z Nowego Sołońca. W gronie młodych 
artystów znalazły się też występy dzieci i młodzieży z Pleszy (zespół „Pleszanka”), Ukraińcy 
z Majdanu, Niemcy z Câmpulung Moldovenesc, siostry Ana i Antonia Vătafu z Domu Pol-
skiego w Bukareszcie oraz zespół „Pădurețul” z Pârtești de Sus. Dożynki w Nowym Sołońcu 
były ostatnim punktem programu 16. Dni Polskich w Suczawie, które oprócz grona naukow-
ców zgromadziły też Polonię z różnych stron Rumunii.

Foto 2. Uczestnicy sympozjum przed monastyrem w Voroneț

Maria Radziszewska



KONFERENCJA NAUKOWA „(RE)CREATING HISTORICAL CITY: NATION, POLI-
TICS, SOCIETY IN POST-1914 URBAN RESTORATIONS / (OD)BUDOWA MIASTA 
HISTORYCZNEGO: NARÓD, POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO A REKONSTRUK-
CJE OŚRODKÓW ZNISZCZONYCH W CZASIE PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ”.  
Kalisz, 16-17 kwietnia 2015 r.

W dniach 16-17. kwietnia 2015 na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu 
imienia Adama Mickiewicza w Kaliszu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 
„(Re)creating Historical City: Nation, Politics, Society in post-1914 Urban Restorations/ 
(Od)budowa miasta historycznego: naród, polityka i społeczeństwo a rekonstrukcje ośrod-
ków zniszczonych w czasie pierwszej wojny światowej” zorganizowana przez Kaliskie To-
warzystwo Przyjaciół Nauk i Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM. Inicjatywa przygo-
towania sesji, której tematyka odnosiłaby się do kaliskich doświadczeń w międzywojennej 
odbudowie w szerokim kontekście europejskim, narodziła się w 2013 roku, w ramach dzia-
łań Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN, kierowanej przez dr Iwonę Ba-
rańską. Wspólny pomysł kaliskich badaczek i badaczy został wówczas skonkretyzowany 
w formie zarysu programowego i zaproszenia przez mgra Makarego Górzyńskiego. Celem 
sympozjum było przedyskutowanie społecznych, politycznych, kulturowych i technologicz-
nych uwarunkowań projektów odbudowy miast, które uległy zniszczeniu w czasie wojny 
europejskiej lat 1914-1918. Zagadnienia architektoniczne i urbanistyczne polskich, francu-
skich, włoskich czy niemieckich projektów miały być rozpatrywane właśnie na tym szero-
kim, społeczno-kulturowym tle. 

W ciągu dwóch lat pracy nad przygotowaniem konferencji Komitet Organizacyjny 
(w składzie: dr Iwona Barańska, mgr Maciej Błachowicz, dr Joanna Bruś-Kosińska, dr Bo-
gumiła Celer, mgr Makary Górzyński, mgr Mateusz Halak, mgr Dominika Płócienniczak, 
mgr Anna Tabaka) zyskał wiele cennych doświadczeń i rozwinął umiejętności długotermi-
nowej pracy w zespole nad wydarzeniem naukowym w dużej skali. Działania organizacyjne 
rozwijały się w rytmie etapów: przygotowawczego (ustalenie zasad i strategii pracy, sfor-
mułowanie tematyki sesji, rozesłanie ogłoszeń, rozpropagowanie informacji o konferencji), 
programowego (analiza zebranych zgłoszeń, program wstępny, konsultacje, program osta-
teczny) oraz realizacyjnego (przygotowanie sesji, prace organizacyjne, opracowanie dru-
ków, przewodników, logistyka i koordynacja). Prace merytoryczne, jak i rozpowszechnianie 
informacji o sympozjum wspierało grono Komitetu Honorowego w składzie: prof. Lecho-
sław Lameński, prof. Piotr Łuszczykiewicz, prof. Mirosław Śmiałek, prof. Beate Störtkuhl, 
prof. Jan Salm, prof. Marcel Smets, prof. Krzysztof Walczak, prof. Agnieszka Zabłocka-Kos. 
Nad koordynacją działań ze strony Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk czuwał prof. 
Krzysztof Walczak, a ze strony Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM dr Iwona Ba-
rańska. Finansowanie konferencji, którą od samego początku zaprojektowano jako wolną od 
opłat dla uczestników, zapewniły dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Samorządu miasta Kalisza. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak, Prezydent Miasta Kalisza Pan Grze-
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gorz Sapiński oraz Wielkopolski oddział Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Wsparcia konferencji w postaci patronatu medialnego udzieliły media kaliskie – portal 
Calisia.pl oraz Radio Centrum.

Po analizie przesłanych abstraktów Komitet Organizacyjny opracował wstępny program 
konferencji, poddany następnie konsultacji naukowej z Komitetem Honorowym. Docelowy 
program zawierał 6 bloków tematycznych, obejmujących zagadnienia odbudowy i przebu-
dowy miast europejskich po I wojnie światowej, a w ramach kontekstów porównawczych 
– także polityczne i społeczne wymiary przebudowy ośrodków europejskich w okresie mię-
dzywojennym i po II wojnie światowej. Łącznie w programie, liczącym około 30 referatów, 
znalazło się 8 sesji tematycznych, z czego 4 realizowane w układzie równoległym. Oddzielnie 
zaprojektowana została część wprowadzająca, która oprócz uroczystego powitania Uczest-
ników zawierała 2 referaty wprowadzające w tematykę konferencji. Obrady zaplanowano 
w nowym, nowoczesnym skrzydle Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu 
przy ulicy Nowy Świat. Organizację przedsięwzięcia, jak i prowadzenie obsługi rejestra-
cyjnej gości i wsparcie logistyczno-językowe oparliśmy na współpracy z wolontariuszami, 
studentkami i studentami kierunku Edukacja Plastyczna i Filologia angielska WPA UAM. 
Konferencji towarzyszyły wystawy obrazujące dawny i współczesny Kalisz, przygotowane 
przez studentów UAM, a także uczniów Liceum Plastycznego im. Kulisiewicza w Kaliszu 
pod kierunkiem dr Joanny Bruś-Kosińskiej. Wątki historyczne podejmowała natomiast ob-
szerna, bogato ilustrowana ekspozycja „Kalisz w odbudowie 1916-1939” opracowana przez 
mgr Annę Tabakę i Mariusza Hertmanna. Plakaty, atrakcyjny logotyp konferencji i identyfi-
katory przygotowali mgr Mateusz Halak oraz mgr Dominika Płócienniczak. Podczas sympo-
zjum prezentowane były kaliskie wydawnictwa, które można było obejrzeć i zakupić dzięki 
obecności m. in. mgr Ewy Obały z Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się trzy sesje referatowe i część wprowadzająca; 
tego dnia wygłoszono łącznie 13 referatów. Powitania Uczestników i Gości oraz otwarcia 
obrad dokonali Dziekan WPA UAM w Kaliszu prof. Mirosław Śmiałek, Prezydent miasta 
Kalisza Grzegorz Sapiński oraz Przewodniczący Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
prof. Krzysztof Walczak. Pierwsze wystąpienie wygłosił koordynator programowy konfe-
rencji, mgr Makary Górzyński (Uniwersytet Warszawski, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk) pod tytułem „Introduction: (Re)creating historical Towns and Cities: Nation, Poli-
tics, Society”. Celem wprowadzenia było zarysowanie tematyki konferencji w kontekście 
trzech tytułowych kategorii, jak i postawienie pytań badawczych do dyskusji podczas obrad. 
Kolejny z referatów anglojęzycznych wygłosiła prof. Beate Störtkuhl (Bundesinstitut für 
Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichenEuropa), – „Apologeten der Vernichtung 
oder „Kunstchutzer”? Kunsthistoriker det Mittelmachte im Ersten Weltkrieg”. Wystąpienie 
przedstawiało założenia oraz najnowsze ustalenia projektu „Geschichte bauen. Architektoni-
sche Rekonstruktion und Nationsbildung (19.–21. Jahrhundert)”,  realizowanego w Lipsku, 
w ramach prac Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas 
(GWZO), pod kierunkiem dra A. Bartetzkiego. Inicjatywa ta ma zasięg międzynarodowy, 
a jej celem jest  analiza związków między politykami państw narodowych a architektonicz-
nym „kreowaniem” przeszłości podczas odbudowy. Omawiany referat dotyczył natomiast 
wojennej aktywności badawczej historyków sztuki z Państw Centralnych w latach Wielkiej 
Wojny – i jej późniejszego znaczenia dla historiografii artystycznej i polityki. 

Bezpośrednio po wprowadzeniu rozpoczęła się złożona z 5 wystąpień sesja I – „(Re)
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creation of Historical Towns and Cities in Europe after 1914: Mapping the Field / (Od)bu-
dowa miast historycznych w Europie po 1914: obszary badawcze”. Obradom przewodniczył 
profesor Jan Salm (Politechnika Łódzka). Wobec nieobecności z pierwszego z prelegentów, 
dra Pierre’a Purseigle (Yale University, University of Warwick), referat „Rebuilding Euro-
pean Lives. The reconstitution of urban communities in interwar France and Belgium (1914-
1939)” został wygłoszony w zastępstwie przez mgra Makarego Górzyńskiego. Projekt badań 
dra Purseigle ma charakter interdyscyplinarny, jego celem jest przeanalizowanie międzyna-
rodowych podstaw ekonomicznych, technologicznych i organizacyjnych odbudowy poten-
cjału państw europejskich po wydarzeniach I wojny światowej. Szczególną rolę w tym ujęciu 
zajmują aspekty międzynarodowej współpracy firm, instytucji i rządów w odbudowie oraz 
aspekty socjokulturowe (np. przemiany tożsamości lokalnej w dobie odbudowy/przebudowy, 
wskutek zmian technologicznych i ekonomicznych). Przedmiotem drugiego wystąpienia, za-
prezentowanego przez dra Roberta Borna (GWZO, Universität Leipzig) – „French debates 
on reconstruction between 1914 and 1918 and their dissemination in South-Eastern Europe” 
–  było naświetlenie wpływów francuskich debat teoretycznych nad zasadami rekonstrukcji 
powojennej na przekształcanie miast w Europie południowej, szczególnie w międzywojennej 
Grecji. Po krótkiej przerwie kawowej zebrani wysłuchali trzeciego referatu w sesji – „Con-
trasting and Drawing Parallels from methods adopted in Rebuilding Historic Urban Areas 
in Belgium & region Nord/Pas-de-Calais after de First World War” wygłoszonego przez dra 
Petera Martyna (Instytut Sztuki PAN w Warszawie). Prelegent porównał szereg belgijskich 
i francuskich przykładów odbudowy zabytkowych ośrodków miejskich na terenach najbar-
dziej dotkniętych działaniami wojennymi frontu zachodniego, odnosząc się m. in. do sytuacji 
Arras czy Ypres. Autor wskazał na niejednoznaczny stosunek, cechujący planistów i decy-
dentów względem rekonstrukcji obiektów zabytkowych i historycznych, które w wielu wy-
padkach zastąpiono „ulepszonymi kopiami”. Z tym materiałem, jak i wnioskami o „budowie 
od nowa” miast „historycznych” interesująco korespondował przeglądowy referat prof. Paw-
ła Dettloffa (Instytut Sztuki PAN w Warszawie), zatytułowany „Problem odbudowy histo-
rycznych miast zniszczonych w  czasie I wojny światowej w Polsce w kontekście ówczesnej 
teorii i praktyki. Niestety, prof. Dettloff nie mógł przybyć do Kalisza, wobec czego przesłany 
referat wygłosiła w zastępstwie dr Iwona Barańska (WPA UAM, KTPN). Wystąpienie wy-
mieniało najważniejsze polskie projekty odbudowy miast w okresie międzywojennym i po-
ruszało zarys przemian myśli konserwatorskiej i urbanistycznej. Ostatnim tematem podjętym 
w sesji pierwszej były bogate doświadczenia architektoniczno-urbanistyczne w planowaniu 
odbudowy miast galicyjskich po 1914, zaprezentowane i skomentowane przez prof. Jakuba 
Lewickiego (Uniwersytet ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – „Projekty 
odbudowy miast Galicji jako źródło nowoczesnej teorii urbanistycznej w Europie Środko-
wej”. Prof. Lewicki zaprezentował nieznane do niedawna, kompleksowe projekty regulacji 
i rozbudowy małych miast galicyjskich, wykonywane w czasie wojny i po niej przez znanych 
architektów i urbanistów, związanych z ośrodkami lwowskim i krakowskim. Zaletą referatu 
było też wskazanie wpływu tych doświadczeń na międzywojenną myśl o planowaniu miast 
w Polsce. W trakcie dyskusji odniesiono się do większości z poruszonych w tej sesji proble-
mów. Bazując na obfitym materiale komparatystycznym zebrani dyskutowali nad metodami 
odtwarzania historycznej tkanki miejskiej w międzywojniu, rozpiętymi między „rekonstruk-
cją” a kreacją wizji historycznej na miejscu zabytków. Odniesiono się też w tym kontekście 
do sytuacji, jak i postulatów badawczych dotyczących międzywojennego Kalisza – temat ten 
będzie jeszcze wielokrotnie powracał w trakcie obrad. 
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Po przerwie obiadowej rozpoczęła się pierwsza część głównej sesji tematycznej (II) – 
„Nation, Politics, Society: Case Studies of post 1914 Reconstructions” / Naród, polityka, 
społeczeńśtwo: analizy przykładów odbudowy po 1914” – prowadzona przez prof. Agniesz-
kę Zabłocką-Kos (Uniwersytet Wrocławski). Niełatwemu problemowi zddefiniowania 
„polskiego stylu narodowego” w architekturze oraz wpływowi tego zjawiska na kształt 
odbudowy miast w odrodzonej Polsce poświęciła swój referat dr inż. s. Anna Tejszerska 
(Katolicki Uniwersytet Lubelski) – „Styl narodowy w odbudowie Polski po I wojnie świa-
towej – teoria i praktyka”. Prelegentka w zajmujący sposób przybliżyła zarówno refleksję 
teoretyczną ówczesnych architektów polskich i teoretyków architektury, wprowadzając też 
wątki politycznego wymiaru kolonizowania Kresów Wschodnich II RP za pomocą realiza-
cji architektonicznych w polskich „formach narodowych”. Rozwinięciem tego wątku było 
wystąpienie dra Marka Czapelskiego (Uniwersytet Warszawski), zatytułowane „Odbudowa 
polskiego miasteczka we wschodnich województwach II RP – między solidarystyczną wizją 
a elitarną kolonią”. Na przykładzie programu budowy państwowych kolonii urzędniczych 
na terenach obecnej Ukrainy i Białorusi referat przedstawił przykłady tworzenia „polskich” 
dzielnic w małych miastach „kresowych”, odbudowywanych lub przebudowywanych w no-
wej rzeczywistości. Prelegent zwrócił szczególną uwagę na  polityczno-etniczny wymiar 
form architektury i przestrzeni projektowanych zespołów, których wznoszenie było inte-
gralnie związane z ówczesną poltyką państwa polskiego wobec ziem wschodnich. Ostatnie 
wystąpienie tej sesji dotyczyło historii, struktury administracyjnej oraz zadań Rady Głównej 
Opiekuńczej w latach Wielkiej Wojny – „Rada Główna Opiekuńcza wobec problematyki od-
budowy miast polskich w okresie 1916-1918”; wygłosił je mgr Łukasz Faszcza (Uniwersytet 
w Białymstoku). Autor, wpisując się w administracyjno-organizacyjny wątek badania „tech-
nologii/technik odbudowy miast” przedstawił związane z budownictwem cele RGO, w któ-
rej czynni byli znani architekci polscy. W realiach kontrolowanych przez okupacyjne władze 
niemieckie środowisko skupione wokół RGO usiłowało prowadzić politykę planowania oraz 
wspomagania odbudowy i modernizacji kraju. Dyskusja ogniskowała się wokół tematyki po-
tencjalnie kolonialnego wymiaru międzywojennych akcji budowlanych II RP w miastach na 
wschodzie, a szczególniej roli koncepcji stylistyki architektonicznej w projektach politycz-
nych. W jej trakcie istotnymi narzędziami były rozwijające się w ostatnich latach w krajowej 
humanistyce tendencje badań postkolonialnych wobec nowoczesnej historii Polski. 

Celem ostatniej z czwartkowych sesji (III) było nakreślenie tematyki badawczej odbu-
dowy śródmieścia Kalisza po tragicznym sierpniu 1914 roku – „Reconstruction of Kalisz 
after the August of 1914: Sources and Materials / Odbudowa Kalisza po sierpniu 1914: źró-
dła i materiały”. Obradom przewodniczył prof. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Wrocław-
ski, KTPN). W pierwszym referacie, zatytułowanym „Prezentacja materiałów źródłwych 
związanych z odbudową Kalisza po sierpniu 1914” prelegentki – mgr Małgorzata Popiołek 
(Technische Universität w Berlinie) i mgr Monika Sobczak-Waliś (KTPN) – zaprezentowały 
zasoby archiwalne, źródła drukowane oraz dotychczasowe opracowania kaliskiej odbudo-
wy i rozbudowy miasta. Referat zawierał zarówno zarys działań i projektów, wyłaniających 
się z interpretacji akt okupacyjnej administracji niemieckiej z lat 1914-1918, przegląd mię-
dzywojennych wydawnictw informacyjnych i upamiętniających odbudowę, jak i pierw-
szych opracowań historycznych tego tematu. W kolejnym wystąpieniu p. t. „Konkurs 1915 
na odbudowę kaliskiej starówki i jego miejsce w dziejach konkursów architektonicznych 
na ziemiach polskich” mgr inż. Małgorzata Paszyn (SARP) podjęła się próby omówienia 
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miejsca konkursu architektoniczno-urbanistycznego na odbudowę i regulację Kalisza z lat  
1915-6 w kontekście podobnych inicjatyw polskich z lat międzywojennych. Natomiast celem 
ostatniego referatu sesji kaliskiej – „Kalisz architectural environment in the process of rebu-
ilding the city after 1914” – było ogólne scharakteryzowanie kaliskiego środowiska archi-
tektów, budowniczych i inżynierów w okresie odbudowy. Zadania tego podjęła się dr Joanna 
Bruś-Kosińska (KTPN, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Kaliszu). W ramach referatu 
Prelegentka zarysowała potrzeby badawcze w tym trudnym obszarze, wymagającym żmud-
nych badań biograficznych i socjologicznych. Szczególnie istotne wydaje się tu podkreśle-
nie nadal słabego rozpoznania organizacyjno-techniczno-prawnej strony pracy architektów 
w okresie odbudowy Kalisza, np. metod zatwierdzania i korygowania planów architektonicz-
nych. Dyskusja, jaka wywiązała się po sesji trzeciej dotyczyła zarówno technicznego „stanu 
badań” historycznych nad międzywojennym Kaliszem, ale i konieczności przestudiowania 
tego przypadku w świetle doświadczeń europejskich, prezentowanych i dyskutowanych 
podczas konferencji. Zwrócono uwagę na potrzebę stworzenia nowego, kompleksowego 
opracowania naukowego kaliskiej odbudowy, wychodzącego poza dotychczasowe ustalenia 
i najczęściej cytowane prace, w tym artykuły Teresy Zarębskiej z lat 70. minionego wieku. 
W założeniach Organizatorów integralną częścią sesji kaliskiej była krótka wycieczka po 
śródmieściu miasta. Jej poprowadzenia w trzech grupach – 2 polskich i jednej anglojęzycznej 
– podjęli się dr Joanna Bruś-Kosińska, mgr Maciej Błachowicz (WPA-UAM, KTPN) oraz 
mgr Makary Górzyński. Trasa oprowadzania i wspólnej dyskusji wiodła z Nowego Światu 
przez Wrocławskie Przedmieście, Aleję Wolności i park do centrum „starego”, międzywo-
jennego miasta. Tamże, po zakończeniu oprowadzania fotografująca obrady mgr Ewa Obała 
(KTPN) wykonała pamiątkowe zdjęcia grupy Uczestników i Organizatorów przed ratuszem. 
Zamknięciem pierwszego dnia sesji był uroczysty bankiet dla Uczestników i zaproszonych 
gości. 

W drugim dniu obrad przewidziano 5 sesji referatowych, z których 4 odbyły się w ukła-
dzie równoległym. Łącznie uczestnicy wysłuchali tego dnia 18 wystąpień. Dwa pierwsze 
bloki tematyczne były rozwinięciem problematyki dyskutowanej pierwszego dnia. Kontyn-
nującą wątki sesji drugiej sesję czwartą „Nation, Politics, Society in post 1914 Reconstruc-
tions. Naród, polityka, społeczeńśtwo: analizy przykładów odbudowy po 1914” prowadziła 
dr Iwona Barańska, zaś sesją V – „Interwar Politics of Identity in Poland: Orthodoz Churches 
and War Cementries/Międzywojenne polityki tożsamości w Polsce: cerkwie prawosławne 
i cmentarze wojenne” pokierowała prof. Beate Störtkuhl. 

Sesję czwartą otworzyła prof. Francescia Zanella (University of Parma) wystąpieniem 
„The church and the town: urban reconstruction in Veneto region after the First Great World 
War”. Celem referatu było zaprezentowanie działań rządu włoskiego oraz władz lokalnych, 
zmierzających do odbudowy regionów północnych Włoch, z uwzględnieniem projektów in-
żynierii wojskowej i cywilnej przy regulacji rzek, istotnie zmieniającej lokalne sieci osad-
nicze. Znaczenie we włoskich projektach węzłowych obiektów historycznych na prowin-
cji – takich jak kościoły, siedziby władz i pomniki – zostało wnikliwie zanalizowane przez 
Prelegentkę. Kolejny referat wygłosił prof. Jan Salm (Politechnika Łódzka), uznany badacz 
odbudowy Prus Wschodnich po rosyjskiej ofensywie 1914-1915. Tym razem celem była od-
budowa Ostrołęki i udział w niej planistów związanych z projektami w Prusach Wschodnich: 
„Nieznane projekty architekta Johannesa Wilhelma w zbiorach bydgoskich. Przyczynek do 
odbudowy Ostrołęki po 1914r.”. Tematykę doświadczeń niemieckich podjęła także lic. Sara 
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Szerszunowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) w monograficznej, przeglądo-
wej prelekcji historycznej o odbudowie Działdowa i obecnej pamięci o znaczeniu tego projek-
tu: „Działdowo jako zachowany przykład odbudowy miasta po I wojnie światowej”. Trzecie 
wystąpienie w tej sesji wygłosił mgr Kamil Ruszała (Uniwersytet Jagielloński) – „Gorlice: 
zniszczenia i odbudowa”. Prelegent także przyjął konwencję monograficzną, przedstawiając 
historyczny zarys odbudowy i regulacji Gorlic po zniszczeniach ofensywy gorlicko-tarnow-
skiej, a także stawiając pytania o modernizacyjny wymiar tego przedsięwzięcia. Ostatnie wy-
stąpienie tej części wygłosiła natomiast dr Małgorzata Korpała (Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Nysie): „Idealizowana przeszłość-rekonstrukcje malowideł w zabytkach archi-
tektury zniszczonych podczas Wielkiej Wojny”. Tematyka referatu dotyczyła podejścia kon-
serwatorów polskich do dekoracji malarskich w obiektach zabytkowych w latach odbudowy, 
a Autorka w interesujący sposób przedstawiła polityczno-narodowe cele wielu konserwacji 
i rekonstrukcji, idealizujących zabytki do aktualnych celów patriotycznych. W dyskusji ze-
brani odnieśli się do wszystkich referatów sesji, wskazując na dalsze perspektywy badań nad 
odbudowami mniejszych miast środkowoeuropejskich po I wojnie, zarówno w wymiarze 
nadal koniecznych ustaleń faktograficznych – ale i na płaszczyźnie studiów społecznych. 

Tymczasem, równoległa sesja piąta była poświęcona stosunkowi międzywojennego pań-
stwa polskiego do prawosławnych cerkwi, będących w większości efektem inwestycji wspie-
ranych przez władze Imperium Rosyjskiego w latach po powstaniu styczniowym. Tematykę 
otworzył syntetyczny zarys dr Elżbiety Błotnickiej-Mazur (Katolicki Uniwersytet Lubelski): 
„Budownie tożsamości narodowej przez negację – problem cerkwi w okresie II Rzeczypop-
solitej”. W zwarty i klarowny sposób prelegentka przedyskutowała stosunek władz, elit i ar-
chitektów II RP do „niechcianego dziedzictwa” architektonicznego w kontekście tworzenia 
polskiej tożsamości narodowej w dwudziestoleciu. Tematykę rozwinął mgr Piotr Zubowski 
(Uniwersytet Wrocławski) w referacie „ (…) wrzeszczą w środku miasta: patrzaj na mnie!” 
Zmiany w przestrzeni urbanistycznej centralnych województw II Rzeczyposopolitej po li-
kwidacji cerkwi prawosławnych”. Autor na kilkudziesiętciu przykładach zobrazował losy 
świątyń prawosławnych w II RP, które zarówno rozbierano, jak i adaptowano do nowych ce-
lów, często pod auspicjami wojska. Cechą tego wystąpienia były interesujące uwagi na temat 
roli wątków militarnych w funkcjonowaniu przestrzeni miejskiej w odrodzonej Polsce i „za-
stępowania” znaczeń w przestrzeni publicznej poprzez burzenie/przebudowę/przekształcenie 
dawnych cerkwi. Sytuacji kaliskiej w tym kontekście poświęcił swój wywód mgr Mateusz 
Halak (KTPN) – „Zakaz pamiętania przy jednoczesnym lęku przed zapomnieniem. „Odmo-
skwianie” miast II Rzeczypospolitej na przykładzie Kalisza, tytułem zmian w aksjologii spo-
łeczeństwa polskiego po roku 1918”. Przedmiotem tej ciekawej prezentacji, opartej zarówno 
na losach kaliskich budowli sakralnych obrządku wschodniego, jak i innych przykładów 
architektury „moskiewskiej” nad Prosną było prześledzenie związku między wartościami 
kluczowymi dla polityki odrodzonej Polski a stosunkiem do po-rosyjskiej architektury i jej 
oceny estetycznej i konserwatorskiej. Dowodem na to, ze wartości polityczne rozgrywano 
również w odniesieniu do projektowanych założeń cmentarnych był zamykający sesję refe-
rat dra Wojciecha Szymańskiego (Uniwersytet Wrocławski) – „Gorlickie miasto umarłych. 
Zniszczone Gorlice jako część założenia pomnikowo-krajobrazowego oraz element pejzażu 
kulturowego”. Analizując powstały w czasie I wojny światowej projekt cmentarza wojenne-
go w Gorlicach, związanego z bitwą gorlicką 1915 roku, prelegent zaproponował odczytanie 
semantyki architektonicznej i przestrzennej tego założenia przy użyciu metod inspirowanych 
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analizami Umberta Eco. Żywa dyskusja rozwijająca się na sali po tej części obrad dotyczyła 
zarówno szczegółowych wątków poszczególnych referatów, kontekstów badawczych, jak 
i porównywalnych ujęć polityk nacjonalistycznych wobec architektury i przestrzeni w re-
aliach międzywojennej Europy. 

Po przerwie rozpoczęły się obrady dwóch kolejnych sesji równoległych pod wspólnym 
tytułem „Interwar urban Reconstructions in Europe: Case Studies/Międzywojenne prze-
kształcenia miast w Europie: studia”. Anglojęzyczną sesję VIa prowadziła prof. Francesca 
Zanella (Uniwersytet w Parmie), a polską sesję VIb  prof. Lechosław Lameński (Katolic-
ki Uniwersytet Lubelski). Mimo nieobecności dwójki prelegentów sesji VIa Organizato-
rzy otrzymali referaty drogą elektroniczną i zdecydowali się je przedstawić w zastępstwie, 
zmieniając nieco kolejność wystąpień. Tym samym obrady otworzył mgr Guy Rak (Hebrew 
University of Jerusalem), przedstawiając interesującą historię modernizacji przez państwo 
tureckie Adrianopola w okresie wojen bałkańskich na początku XX wieku. Badacz wskazał 
na rolę w tej inicjatywie tureckiego „stylu narodowego”, jak i na samą specyfikę procesu jego 
wykształcenia w ówczesnej Turcji. W imieniu mgra Davora Stipana (First Gymnasium Split) 
referat „Architecture and Urban developement of the city of Split in the interwar period in the 
light of national and social turmoils” wygłosiła mgr Hanna Hadryś (WPA-UAM). Celem wy-
stąpienia było przedstawienie oraz zanalizowanie międzywojennego rozwoju architektonicz-
no-urbanistycznego Splitu i roli miasta w rozwoju ówczesnej Dalmacji. Natomiast w imieniu 
mgra Jakoba Hartmanna (University of Bremen) skróconą wersję referatu „The constitution 
of ideal citizenship? Visual politics of the “Estado Novo” realized on the Alameda Dom 
Alfonso Henriques in Lisbon” zaprezentował mgr Makary Górzyński. Referat ten zawierał 
analizę powstałego w latach międzywojennych w Lizbonie zespołu przestrzennego Alame-
da, prowadzoną z perspektywy teorii biopolityki i biowładzy, a więc na gruncie narzędzi 
rozwiniętych w humanistyce na bazie prac Michaela Foucault. Dyskusja po tej sesji, mającej 
charakter interesującego kontekstu dla głównego wątku obrad, ogniskowała się wokół refe-
ratu o Adrianopolu. Poruszano między innymi problem źródeł wzorców architektonicznych, 
a także specyfikę wykształcenia architektonicznego w Turcji w erze modernizacji kraju na 
początku XX wieku. 

Sesję VIb, której tematyka dotyczyła różnych przykładów międzywojennych akcji mo-
dernizacyjnych miast, otworzył referat dr hab. Hanny Grzeszczuk-Brendel i dra Piotra Mar-
ciniaka (Politechnika Poznańska), zatytułowany „Reforma miasta a „styl narodowy” – archi-
tektura Poznania w pierwszej połowie XX wieku”. Kategorią organizującą to wystąpienie 
było zagadnienie „reformy architektonicznej” na przykładzie Poznania, zapoczątkowanej 
na gruncie niemieckich doświadczeń urbanistycznych i mieszkaniowych, a kontynuowanej 
w okresie międzywojennym. Prelegenci odnieśli się też do znaczenia dzielnicy zabytkowej 
w procesach modernizacyjnych, szczególnie w kontekście odbudowy Poznania po 1945 
roku. W wystąpieniu mgra inż. Bogusława Małuseckiego (Archiwum Państwowe w Kato-
wicach) przewodnią tematykę stanowiły przeobrażenia miast na Górnym Śląsku, spowo-
dowane nowymi realiami politycznymi i gospodarczymi po 1918 roku, na przykładzie Gli-
wic, Bytomia i Zabrza: „Odbudowa i rozbudowa miast górnośląskich po I wojnie światowej 
na przykładzie Gliwic, Zabrza i Bytomia”. W zajmujący sposób Autor przedstawił analizę 
porównawczą sytuacji miast po polskiej i niemieckiej stronie granicy, realiów prawnych, 
ekonomicznych, demograficznych działań urbanizacyjnych i regulacji gospodarstwa miej-
skiego w tym kluczowym dla Górnego Śląska czasie. Ostatnie wystąpienie zaprezentowała 
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mgr Dominika Płócienniczak (KTPN): „Bolszewicko-socjalistyczna koncepcja rekonstruk-
cji miast i restauracji zabytków na przykładzie Moskwy”. Problematyka wielkiego projektu 
urbanistyczno-architektonicznego, jakim była regulacja i rozbudowa stalinowskiej Moskwy 
na stolicę ZSRR, została przez badaczkę przedstawiona wyczerpująco, z uwzględnieniem za-
równo zagadnień urbanistycznych, jak i społeczno-kulturowego wymiaru powstania „Wiel-
kiej Moskwy”, będącej później wzorem rozwiązań technicznych i administracyjnych, ale 
i architektonicznych dla innych miast radzieckich i stolic bloku wschodniego. Wielowątko-
wość tego panelu odzwierciedlała także dyskusja, ogniskująca się wokół zagadnień szczegó-
łowych zaprezentowanych przez uczestników, jak i możliwości porównania poszczególnych 
sytuacji historycznych przez badaczy. 

Po przerwie obiadowej rozpoczęła się ostatnia sesja kaliskiego sympozjum – 
„Post-19145 Practicies of Urban Reconstruction in Europe / Odbudowy miast euro-
pejskich po 1945”, prowadzona przez dr Joannę Bruś-Kosińską. W zamierzeniu Or-
ganizatorów ta część obrad była próbą refleksji nad związkami odbudowy miast po  
II wojnie światowej w Europie z doświadczeniami zebranymi w czasie analogicznych działań 
po I wojnie. Teoretycznym zagadnieniom planowania odbudowy Warszawy po 1939 i 1944 
roku był poświęcony referat mgr Małgorzaty Popiołek, zatytułowany „Między tradycją a no-
woczesnością. Powojenna odbudowa historycznego centrum Warszawy na tle rekonstrukcji 
i sanacji europejskich starówek w dwudziestoleciu międzywojennym”. Prelegentka przed-
stawiła ciągłość zamierzeń modernizacyjnych Warszawy z lat międzywojennych w polskich 
projektach z lat okupacji hitlerowskiej i w okresie powojennym, wskazując, że istotną rolę 
grały tu postawy konserwatorskie i stosunek do architektury XIX-wieku, wypracowany na 
wiele lat przed wojną i związany z „pożądanym” kształtem nowoczesnego miasta z dzielnicą 
historyczną. W kolejnym wystąpieniu mgr inż. Maciej Oleński (Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawy) omówił przykłady ahistorycznych replikacji całych fragmentów obiektów za-
bytkowych w powojennej Warszawie – „Reconstruction or creation? – The phenomenon of 
„replication” during reconstruction of the historical monuments of post-1945 Warsaw in the 
context of The Athens Charter”. Prelegent wskazał na fikcyjne kreowanie nowych, “ulep-
szonych” form stworzonych po wojnie “zabytków”. Próbą podsumowania tematyki europej-
skich doświadczen w odbudowie miast po ostatniej wojnie światowej był referat wygłoszony 
przed dr Kingę Racon-Leja (Politechnika Krakowska): „City rebuilt – between urban form 
and ideology, reflection after WWI and WWII”. Wystąpienie to stanowiło rekapitulację mię-
dzynarodowego projektu badawczego, dotyczącego porównania losów Oświęcimia, Drezna 
i Rotterdamu po 1945 w aspekcie urbanistycznym. Refleksja ta przyniosła zebranym inte-
resujący materiał porównawczy. Dyskusja podsumowująca toczyła się już dosć swobodnie 
wokół zagadnień powojennych projektów. Dominowały tu wątki złożonego procesu „eli-
minowania” starych miast czy ich zastępowania przez „idealne wyobrażenia” przeszłości, 
jak i stosunek między rekonstrukcją a „niechcianą przeszłością” zapisaną w architekturze, 
poddawaną korekcie czy eliminacji w celach politycznych. 

Po zamknięciu dyskusji rozpoczęło się podsumowanie konferencji. W imieniu KTPN 
resume obrad dokonała prof. Ewa Andrysiak (Uniwersytet Łódzki), a ze strony Organiza-
torów pożegnali zebranych dr Iwona Barańska i mgr Makary Górzyński. Zadaniem sesji 
kaliskiej było zaprezentowanie aktualnych badań oraz propozycji metodologicznych dla ba-
daczy, dotyczących politycznego i społecznego wymiaru odbudowy miast na kontynencie 
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europejskim po obu wojnach światowych. Ponad 30 naukowców z kraju i zagranicy zapre-
zentowało w ciągu 2 dni swoje badania i wzięło udział w wielu interesujących dyskusjach, 
istotnie dopełniających, rozszerzających czy korygujących omawiane ustalenia. Efektem 
sympozjum, poza naukowym i społecznym wymiarem spotkania będzie też publikacja, któ-
rej opracowanie zaplanowano na 2015 rok, a wydanie – na rok 2016. Organizatorzy mają 
nadzieję, że uczestnicy sesji podzielą pogląd, iż kaliskie spotkanie było znakomitą okazją 
do inspirujących naukowo, produktywnych dyskusji i przemyślenia własnych badań w świe-
tle wielu zaprezentowanych w Kaliszu podejść czy perspektyw naukowych. Szczególnie 
interesował nas „konstruktywizm” architektury z lat odbudowy, de facto „wytwarzający” 
krajobraz historyczny rekonstruowanych ośrodków. Należy mieć nadzieję, że konferencja 
kaliska zwróciła uwagę badaczy także i na potrzebę opracowania nowego, obszernego stu-
dium dotyczącego odbudowy i przebudowy Kalisza po 1914 roku. Kalisz bowiem stanowi 
znakomity przykład miasta wpisującego się w międzynarodowy wymiar debat o znaczeniu 
ośrodka historycznego dla dwudziestowiecznych polityk modernizacyjnych, narodowych, 
ale i zmian cywilizacyjnych i kulturowych. 

                   Makary Górzyński



KONFERENCJA NAUKOWA „PERSPEKTYWY REGIONALNYCH TOWARZYSTW  
NAUKOWYCH W POLSCE”. Płock, 12-13 czerwca 2015 r. 

W siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego, jednego z najstarszych towarzystw 
naukowych w Polsce (zał. 1820 r.), w dniach 12-13 czerwca 2015 r. odbyła się ogólnopol-
ska konferencja naukowa pt. „Perspektywy regionalnych towarzystw naukowych w Polsce”, 
która wpisana została w obchody 195-lecia powstania tego stowarzyszenia. Jej organizato-
rem było Towarzystwo Naukowe Płockie wspólnie z Radą Towarzystw Naukowych przy 
Prezydium Polskiej Akademii Nauk i Szkołą Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, 
a patronatem honorowym objął ją Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski. Inicja-
torem i gospodarzem konferencji, na którą przybyło ponad 80 osób z całej Polski, był prof. 
Zbigniew Kruszewski (polityk, senator IV i V kadencji, poseł VI kadencji, prezes TNP, prze-
wodniczący Rady Towarzystw Naukowych PAN i rektor Szkoły Wyższej im. P. Włodkowi-
ca w Płocku). Gości, poza gospodarzem, witał też sekretarz Rady Towarzystw Naukowych 
Tadeusz Majsterkiewicz.

Podczas otwarcia obrad na ręce prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego gratula-
cje i życzenia  z okazji jubileuszu złożyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji 
naukowych i kulturalnych oraz stowarzyszeń regionalnych, także dyrektorzy Muzeum Ma-
zowieckiego w Płocku i Archiwum Państwowego w tymże mieście, instytucji blisko współ-
pracujących z TNP. W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika 
Medal Pro Masovia i dyplom „za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz wo-
jewództwa mazowieckiego” wręczył prezesowi prof. Zbigniewowi Kruszewskiemu Michał 
Twardy (dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego), a  Medal Towarzystwa Nauko-
wego Warszawskiego przekazał prezes prof. Janusz Lipkowski. Odczytano również pisma 
okolicznościowe przesłane m.in. od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, od wicemi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Marka Ratajczaka, od posła Andrzeja Smirnowa, 
od prezes Naczelnej Organizacji Technicznej Ewy Mańkiewicz-Cudny. 

Referat wprowadzający zatytułowany „Regionalne towarzystwa naukowe w społeczeń-
stwie obywatelskim. Wolność i odpowiedzialność” wygłosił prof. Zbigniew Kruszewski; 
odniósł się w nim do misji społecznego ruchu naukowego i pól aktywności, jakie można 
zaobserwować w towarzystwach regionalnych działających w swoich środowiskach, które 
choć nie do końca doceniane, pokazują swoją siłę dzięki wytrwałej pracy. Dowodem tego 
jest m.in.  obecność prezesów regionalnych towarzystw naukowych z całej Polski (z Byd-
goszczy, Ciechanowa, Częstochowy, Gdańska, Gdyni, Kalisza, Legnicy, Lublina, Łodzi, 
Łomży, Olsztyna, Opola, Ostrołęki, Płocka, Poznania, Przemyśla, Radomska, Szczecina, 
Torunia, Warszawy, Włocławka i Wrocławia) w Komitecie Honorowym konferencji. Pre-
zes TNP omówił także genezę procesu powstawania towarzystw naukowych i potrzebę ich 
działalności. 
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Fot. 1. Prof. Zbigniew Kruszyński (z lewej) i prof. Henryk Samsonowicz

„Perspektywy regionalnych towarzystw naukowych” przedstawił członek honorowy 
TNP prof. Henryk Samsonowicz (historyk, w latach 1980-1982 rektor Uniwersytetu War-
szawskiego, minister edukacji narodowej w rządzie T. Mazowieckiego, kawaler Orderu Orła 
Białego). Profesor dowodził, że towarzystwa powstają jako wspólnoty zaspokajające natu-
ralne potrzeby człowieka, tworzą one więź która umożliwia krzewienie nauki i kultury na 
rzecz wiedzy w swoich środowiskach i budują dorobek naukowy tak cenny dla Polski. 

Wystąpienie prof. Andrzeja Chodubskiego (politolog, prof. zw. w Instytucie Politologii 
Uniwersytetu Gdańskiego, członek Komitetu Nauk Politycznych PAN i członek TNP) po-
przedziła laudacja wygłoszona przez prezesa TNP i wręczenie dyplomu Członka Honorowe-
go TNP profesorowi. Wyróżniony przedstawił następnie referat zatytułowany „Towarzystwa 
naukowe a unifikacja i jednoczesna dywersyfikacja lokalnej przestrzeni kulturowo-cywiliza-
cyjnej”, w którym stwierdził, że towarzystwa naukowe mają swoją misję, tworzą wspólnotę 
w społeczeństwie, gdyż zmieniający się świat i postęp stawia naukę pod pręgierzem pewnych 
zachowań. Obserwujemy zagrożenia pracoholizmem (choroba psychiczna), tolerancji, wol-
ności oraz lęku przed nauką. Media przedstawiają świat obrazkowy i uzależniają, rodzice nie 
uczą swoich dzieci; wręcz odwrotnie, to one rejestrują ich elektronicznie do lekarza i uczą 
posługiwania najnowszą technologią.    

Dalsze obrady odbyły się w trzech sesjach plenarnych. W pierwszej pod przewodnic-
twem prof. Marii Mendel i prof. Stanisława Kunikowskiego wystąpiło pięcioro prelegentów. 
Związany od 30 lat z TNP prof. Stanisław Kunikowski (rektor Wyższej Szkoły Humani-
styczno-Ekonomicznej we Włocławku) przedstawił referat zatytułowany „Regionalny ruch 
naukowy – zmierzch czy reaktywizacja?” Prelegent podjął próbę oceny stanu towarzystw nie 
tylko regionalnych, ale też specjalistycznych, by pokazać kondycję ruchu w przeszłości, jego 
stan obecny, a także przewidzieć kierunki rozwoju w przyszłości. Zaznaczył, że w chwili 
obecnej z różnych względów panuje stagnacja i trzeba podjąć działania, by stworzyć kolejnej 
generacji, czyli młodym badaczom, odpowiednie warunki pracy.
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Fot. 2. Prof. Krzysztof Walczak

O księgozbiorach regionalnych towarzystw naukowych i ich znaczeniu dla społeczne-
go ruchu naukowego mówił prof. UWr Krzysztof Walczak (prezes Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk) w swoim wystąpieniu przygotowanym we współpracy z prof. UŁ Ewą 
Andrysiak (wiceprezes KTPN).  Wyjaśnił, że do tradycji stowarzyszeń naukowych należy 
tworzenie i posiadanie księgozbiorów, śledząc historię dorobku intelektualnego towarzystw 
można spostrzec, że wiele z nich ma własną bibliotekę, niektóre oddają księgozbiory w de-
pozyt, inne przekazują książki na własność odpowiednim placówkom lub posiadają własny 
podręczny nieduży księgozbiór. Dorobek ten w jakiejś formie musi być zachowany i służyć 
innym jako dobro narodowe. Kolejny prelegent – prof. Andrzej Gulczyński (prezes Poznań-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk) przedstawił temat „Między przeszłością a przyszło-
ścią. Integracyjna rola Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. Dowodził w nim, że 
jako nowy prezes stawia na gremium i tradycję swojego towarzystwa, przedstawił jego histo-
rię połączoną z działalnością oraz zbiory uzupełniając wystąpienie pokazem multimedialnym. 
W wypowiedzi prof. Marii Mendel (Gdańskie Towarzystwo Naukowe) – „W stronę uczenia 
się przez całe życie. O nowych polach aktywności Gdańskiego Towarzystwa Naukowego” 
– zabrzmiała teza, że strategia polityki europejskiej, polegającej na uczeniu się całe życie po-
winna rozwijać się poprzez negocjacje, czy wspólne projekty społeczeństwa, uczelni i towa-
rzystw naukowych, by wykorzystać ich potencjał na rzecz badania i upowszechniania nauki. 
Ostatni w tym panelu wystąpił prof. Benon Dymek (Mazowieckie Towarzystwo Naukowe) 
mówiąc o roli Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych (1968-2004) i Mazowieckiego 
Towarzystwa Naukowego (od 1995) w badaniach regionalnych na Mazowszu. Profesor za-
znaczył, że ośrodek od początku związany był z Płockiem, od lat dobrze funkcjonuje i choć 
nie posiada własnego księgozbioru wydaje również publikacje. 

Po wypowiedziach prelegentów rozgorzała dyskusja, w której  podnoszono kwestie 
współdziałania towarzystw z uczelniami, pozyskiwania środków, prowadzenia seminarium 
doktoranckiego (TNP), podkreślano wolność naukową towarzystw i podejmowanie prób po-
zyskiwania młodych ludzi, którzy „chcą towarzystw w działaniu” (dr R. Lolo). Uwagę na 



Sprawozdania264 

przygotowywaną od szeregu lat ustawę o towarzystwach naukowych, finansowanie towa-
rzystw z grantów, możliwości dofinansowania przez samorządy zwrócił prof. Marek Kowal-
czyk (TNW). W dyskusji wzięli też udział prof. M. Mendel i prof. Z. Kruszewski. 

  

Fot. 3. Uczestnicy konferencji

Drugą sesję plenarną poprowadzili doc. dr Leszek Zygner i dr Radosław Lolo, a roz-
począł ją doc. dr Leszek Zygner (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie) 
referatem pt. „Udział duchowieństwa w powstaniu i reaktywowaniu Towarzystwa Nauko-
wego w Płocku i w Toruniu”. Mówca przedstawił rolę i wkład biskupów i księży wniesiony 
przez nich w powstanie i rozwój TNP i TN w Toruniu na przestrzeni dziejów, na co  miały 
wpływ m.in. organizowane zjazdy biskupów oraz inne prace duchowieństwa. Dr Radosław 
Lolo (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku) przybliżył słuchaczom dzia-
łalność Akademii Humanistycznej, jako ośrodka badań nad Mazowszem. Akademia mająca 
w swojej misji współpracę z różnymi organizacjami Mazowsza, prowadzi także badania nad 
świadomością Polaków na temat tego regionu, niestety – zdaniem referenta – ludzie naj-
częściej opierają swą znajomość na mitach, dlatego też na temat Mazowsza zorganizowano 
w 2014 r. I Forum Badaczy Mazowsza. Tematem wystąpienia dr Marty Milewskiej (Akade-
mia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku) był „Regionalizm a dydaktyka historii”. 
Referentka omówiła w nim pojęcie regionalizmu i jego oddziaływanie na uczniów, a zatem 
w jaki sposób idea regionalizmu przybliża młodym wiedzę, budzi szacunek do historii, roz-
wija patriotyzm, uczy odpowiedzialności i wzmacnia poczucie więzi z miejscem urodzenia 
i zamieszkania. Podkreśliła udział towarzystwa naukowego w nauczaniu historii i edukacji 
regionalnej metodą projektów pomagającej zrozumieć historię własnego regionu. Ostatni 
w tej sesji głos zabrał dr Tomasz Piekarski (Archiwum Państwowe w Płocku) przybliżając 
formy i możliwości współpracy archiwów państwowych i towarzystw naukowych, których 
cele i funkcje pozostają zbieżne. Według referenta archiwa i towarzystwa pełnią funkcję 
naukową, edukacyjną i promocyjną, a przy tym prowadzą popularyzację wiedzę naukową, 
badania nad historią regionalną i współdziałają w ramach ewidencjonowanego państwowego 
zasobu archiwalnego. 
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W dyskusji głos zabrali: dr Edward Karasiński z Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, 
który przybliżył działalność towarzystwa i zaprosił na jubileusz jego 80-lecia w 2016 r., prof. 
M. Kowalczyk, prof. M. Mendel, dr M. Milewska, dr R. Lolo oraz prezes TNP.

III sesji plenarnej (drugiego dnia konferencji) przewodniczyli prof. Daniela Żuk i prof. 
Ryszard Parzęcki. Pierwszy referat pt. „Oczekiwania wobec pracowników w pierwszym 
ćwierćwieczu XXI wieku” zaprezentował prof. Ryszard Parzęcki (Gdańska Wyższa Szkoła 
Humanistyczna) omawiając w nim potrzebę uczenia się przez całe życie, zaznaczył, że trwa-
ją prace nad Polską ramą pracy, w której to Rada Ministrów przyjęła założenia do ustawy 
(31 marca 2015 r.) o zintegrowanym systemie kwalifikacyjnym. Następnie głos zabrała prof. 
Daniela Żuk (Towarzystwo Naukowe Płockie), mówiła na temat uwarunkowań skutecznej 
działalności sekcji naukowych na przykładzie TNP, przyjmując za cel próbę określenia sku-
teczności działań tych sekcji i pokazanie ich pracy w odniesieniu do Płocka i regionu. Wykład 
kolejny przedstawił dr Zdzisław Jan Zasada (prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowe-
go) dzieląc się informacjami na temat Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, jako stymu-
latora życia naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. Prelegent przybli-
żył słuchaczom historię działalności Towarzystwa, podkreślając przy tym, jak wiele wydaw-
nictw ukazuje się dzięki jego pracy. Ostatnie wystąpienie dra Jerzego Kijowskiego (Ostro-
łęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika) poświęcone było charakterystyce dokonań 
i perspektywom Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w przeddzień  
30-lecia jego działalności z podkreśleniem związków i współpracy pomiędzy Ostrołęką 
i Płockiem. 

Konferencja zakończyła się ożywioną dyskusją; o wystosowaniu do ministerstwa ad-
resu dotyczącego problemów towarzystw regionalnych mówił prof. Janusz Gołota (prezes 
Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego), poruszano także kwestie statystyki działalności 
towarzystw naukowych i uczelni, czy TNP i Muzeum Mazowieckiego jako dwóch insty-
tucjach oddziałujących na społeczeństwo Płocka (Leonard Sobieraj, dyrektor Muz. Mazo-
wieckiego). W dyskusji udział wzięli także prof. R. Parzęcki, prof. E. Andrysiak (wiceprezes 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk) oraz prof. Z. Kruszewski. 

Celem płockiego spotkania naukowego było ukazanie działalności i znaczenia regio-
nalnych towarzystw naukowych w Polsce, także pokazanie form i metody ich pracy. Kon-
ferencja powinna się również przyczynić do doskonalenia działań na rzecz promocji nauki 
i edukacji oraz do popularyzacji wiedzy naukowej i rozwoju kapitału ludzkiego.   

Spotkaniu towarzyszyła wystawa wydawnictw Towarzystwa Naukowego Płockiego, 
przygotowana w sali wystawowej w zabytkowej siedzibie stowarzyszenia oraz wystawa gra-
fik Francisca Goi z cyklu „Kaprysy” ze zbiorów TNP w Muzeum Mazowieckim w Płocku. 
Uczestnicy mieli też okazję zwiedzić pozostałe ekspozycje Muzeum Mazowieckiego, Mu-
zeum Diecezjalne i płocką katedrę. Atrakcją było też zwiedzanie Liceum Ogólnokształcące-
go im. Marsz. Stanisława Małachowskiego z aulą z piękną polichromią, w murach którego 
w 1820 r. (działającego wówczas pod nazwą Szkoła Wojewódzka Płocka), zawiązało się 
Towarzystwo Naukowe Płockie.  

Ewa Andrysiak i Ewa Obała



RELACJA Z II KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. „DZIAŁALNOŚĆ OFICYN 
WYDAWNICZYCH NA RZECZ EDUKACJI, SZKOLNICTWA I OŚWIATY 
W XIX I XX WIEKU”. Łódź, 15-16 października 2015 r.

Organizatorem drugiej konferencji naukowej pod hasłem „Działalność oficyn wy-
dawniczych na rzecz edukacji, szkolnictwa i oświaty w XIX i XX wieku”, która odbyła się 
w dniach 15 i 16 października 2014 r., była Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii 
Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. To ogólnopolskie sympozjum mia-
ło miejsce w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, a patronat 
nad nim objęło Towarzystwo Historii i Edukacji. Tematyka wystąpień miała na celu ukaza-
nie ruchu wydawniczego XIX i XX wieku oraz jego dorobku edytorskiego, który powinien 
stać się podstawą do odtworzenia nieznanych dotąd obszarów dziejów szkolnictwa, oświaty 
i edukacji. 

Fot. Od lewej: prof. W. Jamrożek, prof. W. Szulakiewicz, 
prof. D. Urbaniak-Zając, prof. G. Michalski

Interdyscyplinarną debatę naukową otworzył organizator i gospodarz konferencji, prof. 
Grzegorz Michalski, kierownik Katedry Historii Wychowania i Pedeutologii UŁ, witając 
przybyłych gości i uczestników obrad oraz przedstawiając i zapraszając do stołu sesji preze-
sa Towarzystwa Historii Edukacji prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Wiesława Jamrożka. Następna przemawiała dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu, prof. 
Danuta Urbaniak-Zając podkreślając specjalizacyjny kierunek tematów konferencji oraz wy-
suwając hipotezę, że wydawnictwa w przeszłości pełniły wobec oświaty funkcję służebną, 
a nawet misyjną, czy posłannictwo. 
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Sesję plenarną poprowadziła prof. Władysława Szulakiewicz z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Zainaugurował ją prof. Adam Winiarz z Wszechnicy Świętokrzyskiej 
tematem „Działalność wydawnicza Polaków na Dalekim Wschodzie w pierwszej połowie 
XX wieku”. Prelegent omawiał środowiska wydawnicze, które działały na rzecz uchodźców 
na wschodzie Syberii i w innych krajach tego rejonu, drukując odezwy i podręczniki, po-
magając w ten sposób w edukacji dzieci znajdujących się tam Polaków. Kolejno wystąpiła 
prof. Stefania Walasek reprezentująca Uniwersytet Wrocławski z referatem „Wydawnictwa 
podręczników i książek dla dzieci i młodzieży na Bliskim Wschodzie w latach II wojny 
światowej”. Pani profesor poruszyła temat fenomenu kształtowania się szkolnictwa w czasie 
wojny. Jak stwierdziła, funkcjonowały wtedy szkoły wojskowe, wędrujące za przemiesz-
czającą się armią, a także szkoły cywilne o charakterze stacjonarnym. Uchodźcy znajdujący 
się w Palestynie, Rosji, Afryce, czy innych miejscach świata korzystali z trudno zdobytych 
podręczników, pisali je również ręcznie lub przepisywali treść z pojedynczych egzemplarzy. 
Interesujący wykład miała również prof. Eleonora Sapia-Drewniak z Uniwersytetu Opol-
skiego przybliżając słuchaczom działalność popularyzacyjną kultury polskiej Bronisława 
Koraszewskiego – wydawcy „Gazety Opolskiej” na Śląsku na przełomie XIX i XX wieku. 
Swoim wystąpieniem sesję zakończyła dr hab. Elżbieta Magiera z Uniwersytetu Szczeciń-
skiego wygłaszając referat pt. „Działalność polskich oficyn wydawniczych w zakresie pro-
pagowania oszczędności wśród dzieci i młodzieży w okresie międzywojennym”. Referentka 
nakreśliła obraz atmosfery oszczędzania, jaka panowała w czasie odbudowy Polski po refor-
mie gospodarczej 1924 r., pokazała różne środowiska, jakie działały w zakresie propagowa-
nia oszczędności na terenie placówek oświatowych oraz dała przykład wydawnictw takich 
jak: „Dziennik Urzędowy” i „Oświata i Wychowanie”, które przyczyniały się do propagandy 
takich poczynań, m.in. wspierając akcję organizowania w szkołach kas oszczędnościowych. 
Po tych wystąpieniach przyszedł czas na dyskusję i przerwę; po niej prelegenci kontynuowali 
dalsze obrady w kilku równoległych sekcjach problemowych.

  

Fot. Uczestnicy obrad
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Sekcja „A” prowadzona w pierwszej części przez prof. Stefanię Walasek z UWr, 
a w drugiej przez dr Anetę Bołdyrew z Uniwersytetu Łódzkiego, skupiła prelegentów z wy-
stąpieniami mówiącymi o działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku. Toczące 
się obrady w sekcji „B”, gdzie prowadzącą była dr hab. Elżbieta Magiera z US oraz dr Beata 
Szczepańska z UŁ, miały w programie tematy dotyczące produkcji oficyn wydawniczych 
w Drugiej Rzeczypospolitej. W sekcji „C” obrady prowadzone były przez prof. Adama Wi-
niarza oraz dr Joannę Falkowską i prof. Władysławę Szulakiewicz z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu; tu dominowały zagadnienia ruchu edytorskiego po drugiej wojnie 
światowej. 

W sekcji „C” warto przybliżyć wystąpienia: dr Justyny Gulczyńskiej z Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mówiącej o powołanym przez Ministerstwo Oświa-
ty Instytucie Programów Szkolnych, jako inicjatorze i koordynatorze edukacyjnej polityki 
wydawniczej lat 70 i 80 w Polsce, a także referat dr Joanny Król reprezentującej Uniwersy-
tet Szczeciński, pokazujący działalność wydawniczą „Czytelnika” i RSW „Prasa” na rzecz 
pracy instrukcyjnej aktywu Związku Młodzieży Polskiej (1948-1956). Prelegentka omawia-
jąc te powojenne czasopisma wskazała na wielokierunkowe oddziaływanie ich na społe-
czeństwo (wgląd i interpretacja rzeczywistości, wartościowanie zjawisk społeczno-politycz-
nych oraz kształtowanie postawy społecznej i strefy kulturalnej). Z kolei dr Jarosław Durka 
z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie przedstawił 
ciekawy materiał pt. „Władze PRL przeciw działalności wydawniczej Instytutu Prymasow-
skiego w Częstochowie”, w którym przybliżył cel założenia Instytutu przez Marię Okońską 
i ówczesnego ks. Stefana Wyszyńskiego oraz ideę działalności kulturalnej i wydawniczej 
tej instytucji. O innym rodzaju wydawniczych oficyn kreujących upodobania czytelnicze 
młodzieży mówiła mgr Urszula Kowalewska z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Refe-
rentka zrelacjonowała losy Państwowego Wydawnictwa „Iskry” (1952-1992), które zostało 
wyłonione z zespołu redakcyjnego książek dla młodzieży Spółdzielni Wydawniczej „Książ-
ka i Wiedza” stwierdzając, że działalność tej oficyny w ogromnej mierze była ograniczona 
przez zarządzenia, nakazy i plany narzucane przez ministerstwa, urzędy, komitety partyjne 
oraz cenzorów. Kolejna referentka dr Nella Stolińska-Pobralska z Uniwersytetu Łódzkiego 
zwróciła uwagę na postać Janiny Bajszczak-Maciaszkowej, redaktorki upowszechniającej 
dorobek pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w ukazującym się w latach 1978-1991 cza-
sopiśmie pt. „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze”, zaś mgr Paula Gamus z Uniwersyte-
tu Łódzkiego zreferowała dorobek edytorski twórców czasopiśmiennictwa adresowanego 
do miłośników mangi i anime, wydawanego najczęściej własnym nakładem, niezależnie, 
nieregularnie i często nieprofesjonalnie, ale cieszącego się coraz większą popularnością 
wśród zwolenników tego typu zainteresowań. Następnie dr Danuta Apanel, reprezentująca 
Akademię Pomorską w Słupsku, przedstawiła działalność wydawniczą, edukacyjną i opie-
kuńczą Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji w latach 1994-2014, czyli organizacji porząd-
ku publicznego, która powstała z inicjatywy Piotra Pawłowskiego, twórcy magazynu dla 
osób niepełnosprawnych „Integracja”. Z kolei mgr Ewa Obała z Książnicy Pedagogicznej  
im. A. Parczewskiego w Kaliszu opisała wydawnictwa współczesnego ruchu absolwenckie-
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go i miejsce w nim czasopisma „Asnykowiec” edycji Stowarzyszenia Wychowanków Gim-
nazjum i Liceum im. Adama Asnyka. Referentka zwróciła szczególną uwagę na kaliski biu-
letyn, gdyż uznała go za edytorski wzorzec pisma absolwenckiego, obfitującego w bogactwo 
artykułów i zdjęć, mówiących nie tylko o działalności stowarzyszenia, ale także nawiązują-
cych do historii szkoły, losów jej nauczycieli i uczniów oraz do dziejów ich bliskiego sercu 
miasta. Sesję zamknęła mgr Martyna Augustyniak z Uniwersytetu Łódzkiego mówiąc na 
temat łódzkiego wydawnictwa „Literatura” promującego polskich autorów oraz działającego 
na rzecz edukacji. 

Fot. prof. Krzysztof Walczak

Dzień drugi obrad dostarczył słuchaczom wielu kolejnych interesujących wystąpień. 
Przewodniczą sesji została prof. Eleonora Sapia-Drewniak, a rozpoczął ją prof. Witold Chmie-
lewski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 
omawiając rolę Funduszu Kultury Narodowej w rozwijaniu działalności wydawniczej na 
uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej.  Następnie prof. Krzysztof Walczak z Uni-
wersytetu Wrocławskiego przedstawił postać Teodora Wagi i edycje jego podręczników, jako 
przyczynek do dziejów polskich książek do nauczania historii. Jak stwierdził referent, twórca 
podręczników wyprzedził dokonania Komisji Edukacji Narodowej wprowadzając do użytku 
znakomity podręcznik, przygotowany w zakonie pijarów, którego był członkiem. Inny temat 
zaprezentowała prof. Ewa Andrysiak z Uniwersytetu Łódzkiego mówiąc o „Kalendarzu na 
Szkołę Rzemiosł w Kaliszu” (1907-1911) jako przykładzie inicjatywy edytorskiej wspiera-
jącej szkolnictwo polskie w latach zaborów. Referentka potwierdziła, że ten informacyjno-
literacki kalendarz, redagowany przez Kazimierza Rymarkiewicza i jego żonę Felicję, wyda-
wano z myślą o dochodach przeznaczonych dla uruchomionej w tym czasie Szkoły Rzemiosł 
w Kaliszu. Po tym referacie nastąpiła krótka przerwa.
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Fot. prof. Ewa Andrysiak

Wznowione obrady zainaugurował prof. Romuald Grzybowski z Uniwersytetu Gdań-
skiego mówiąc o Towarzystwie Szkoły Świeckiej, jako liderze komunistycznego ruchu laic-
kiego z lat 60. XX wieku i wydawcy czasopisma „Wychowanie”. Prof. Wiesława Leżańska 
z Uniwersytetu Łódzkiego przybliżyła postać Cecylii Niewiadomskiej, nauczycielki, pisarki, 
tłumaczki (głównie „Baśni” Hansa Christiana Andersena), działaczki oświatowej oraz autor-
ki podręczników do nauki języka polskiego, wydawanych nakładem Oficyny Wydawniczej 
Gebethner i Wolff. Z kolei prof. Piotr Gołdyn reprezentujący Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu omówił zagadnienie działalności wydawniczej Polskiego Towarzystwa 
Eugenicznego na rzecz oświaty i wychowania, przypominając jego założyciela oraz prezesa 
Leona Wernica (wybitnego lekarza i działacza społecznego, inicjatora powołania Minister-
stwa Zdrowia Publicznego), jak również zaprezentował wydawnictwa tegoż Stowarzyszenia. 
Na koniec swój referat przedstawiła prof. Ewa Danowska z Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach omawiając czasopismo „Reforma Szkolna” (1904, 1911) i jego twórcę 
Adama Szymańskiego, redaktora, pisarza, publicystę i prawnika.  

Podsumowując należy stwierdzić, że organizatorzy konferencji po raz kolejny stworzyli 
sprzyjającą atmosferę gromadząc doskonałych prelegentów i szerokie, interdyscyplinarne 
tematy debat. Zetknięcie problematyki oświatowej oraz historii ruchu wydawniczego na 
przestrzeni dwóch wieków sprzyjało wymianie poglądów i doświadczeń oraz inspirowało 
dyskusje otwierające nowe przestrzenie badawcze. Na zakończenie zwrócono się z prośbą 
do autorów wystąpień o nadsyłanie tekstów referatów do publikacji pokonferencyjnej oraz 
zaproszono do wzięcia udziału w kolejnej konferencji z tego cyklu.

Ewa Obała



  IV. Z żałobnej karty





PIOTR SUKIENNICZAK
(1963 – 2015)
Dr nauk prawnych, 
wykładowca akademicki, 
urzędnik miejski

20 października 2015 roku zmarł członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk  
dr Piotr Sukienniczak, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ka-
liszu, doktor prawa, wykładowca akademicki Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu.  

Urodził się 18 czerwca 1963 r. w Kaliszu, był synem Jana i Grażyny Sukienniczaków, 
miał również brata bliźniaka o imieniu Paweł. Edukację swą rozpoczął w 1970 r. w Szkole 
Podstawowej nr 5 w Kaliszu (dawna szkoła Repphana), następnie uczył się w czteroletnim 
kaliskim Technikum Samochodowym, a później studiował na Uniwersytecie Szczecińskim 
w Filii Wydziału Prawa i Administracji w Jarocinie składając tam licencjat i magisterium. Na 
tej samej uczelni w 2007 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, a rozprawę doktorską przygo-
towywał w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa pod kierownictwem naukowym prof. zw. dra 
hab. Macieja Zielińskiego, który dla Piotra Sukienniczaka był autorytetem. W 2011 roku 
ukończył podyplomowe studia pedagogiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Po-
znaniu WPA w Kaliszu, a w 2012 r. był adiunktem w Katedrze Ustroju Politycznego i Gospo-
darczego Państwa na Uniwersytecie Szczecińskim, Zamiejscowym Wydziale Administracji 
w Jarocinie.  

Zawodowo był związany z pracą w administracji publicznej, rozpoczął ją w latach 
90-tych w Urzędzie Wojewódzkim w Kaliszu, w 1992 przeszedł do Urzędu Rejonowego, 
a w 1994 r. został inspektorem w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Komunikacji. Od listopa-
da 2003 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Go-
spodarczej kaliskiego magistratu, a od 2005 kierował Zarządem Dróg Miejskich w Kaliszu. 
W 2008 r. zaczął pracę, jako zastępca naczelnika Urzędu Sanu Cywilnego, a następnie został 
ponownie wybrany na stanowisko naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalno-
ści Gospodarczej. Po reorganizacji wydziału, objął stanowisko naczelnika Wydziału Spraw 
Obywatelskich. 

Oprócz pracy w samorządzie, był związany ze środowiskiem naukowym, wykładał na 
Uniwersytecie Szczecińskim w zakresie prawa i współpracował z Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu WPA w Kaliszu. Przekazywał studentom wiedzę z zakresu postę-
powania administracyjnego i prowadził przedmioty takie jak: logika prawnicza, wykładnia 
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i stosowanie prawa, fundusze strukturalne i system finansowania Unii Europejskiej, samorząd 
terytorialny w Polsce, podstawy prawne i organizacyjne funkcjonowania oświaty, samorząd 
terytorialny w Unii Europejskiej, ustrój i polityka Unii Europejskiej, rozwiązywanie proble-
mów społecznych w środowisku samorządu terytorialnego, marketing usług edukacyjnych, 
teoria pomocy i praktyka pomagania, warsztat pracy pracownika socjalnego, rozwiązywanie 
problemów socjalnych w środowisku samorządu terytorialnego, czy prawo rodzinne i opie-
kuńcze. Brał również udział w konferencjach naukowych organizowanych przez UAM WPA 
w Kaliszu. Wystąpił na konferencji pt. „Ochrona dokumentów bibliotecznych i archiwalnych 
w społecznościach regionalnych i lokalnych” z referatem „Problem eksponowania kanonów 
etyki zawodowej na przykładzie kodeksów etycznych archiwistów, bibliotekarzy i pracow-
ników informacji” w lutym 2010 r., a także wziął udział w sesji naukowej zatytułowanej 
„Wielokulturowość w dziedzictwie kulturowym polskich społeczności regionalnych i lokal-
nych” w 2011 r. omawiając „Problem edukacyjnej funkcji dóbr kultury w kontekście praw-
nych realiów udostępniania zasobów archiwalnych, bibliotecznych i zabytków w Polsce”. 
Angażował się również w działalność stowarzyszeń i był członkiem Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk (od 2008), jak również Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. 

Doktor Piotr Sukienniczak był także autorem wielu publikacji z zakresu prawa admini-
stracyjnego i problemów regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego, takich jak: Błę-
dy organów administracji publicznej w stosowaniu zasady prawdy obiektywnej – w świetle 
orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Admi-
nistracyjnego” 2008, nr 2(17) ; Zasada prawdy obiektywnej a inne zasady postępowania ad-
ministracyjnego – w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. „Administra-
cja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka”, 2009, nr 1(14) ; Zakres przedmiotowy i podmiotowy zasady 
prawdy obiektywnej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze” 2009, nr 21 ; Aspekty nadrzęd-
ności zasady prawdy obiektywnej w relacji do innych norm postępowania administracyjnego 
w świetle orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Wiedza Prawnicza” 2009, nr 4 ; 
Problemy eksponowania kanonów etyki zawodowej na przykładzie kodeksów etycznych archi-
wistów, bibliotekarzy i pracowników informacji, [w:] Wybrane aspekty ochrony polskiego dzie-
dzictwa kulturowego, red. S. Kowalska (Poznań-Kalisz 2010) ; Problem edukacyjnej funkcji 
dóbr kultury w kontekście prawnych realiów udostępniania zasobów archiwalnych, bibliotecznych 
i zabytków w Polsce, [w:] Wielokulturowość w dziedzictwie kulturowym polskich społeczno-
ści regionalnych i lokalnych, red. S. Kowalska (Poznań-Kalisz 2011) ; Zasady oceny i kwali-
fikowania urzędników Starostwa Powiatowego w Kaliszu u schyłku okresu międzywojennego, 
jako niematerialny składnik lokalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego, [w:] Nieznane 
aspekty regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego, red. S. Kowalska (Poznań 2011) 
; Normatywne mechanizmy oceny urzędników Starostwa Powiatowego w Kaliszu w 1937 r.,  
[w:] Dziedzictwo kulturowe Miasta Kalisza i Regionu Południowej Wielkopolski, red. S. Ko-
walska (Poznań-Kalisz 2011) ; Funkcjonalna przestrzeń dla „sacrum” w rodzinnym syste-
mie prawa powszechnego – zarys problemu. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go. Studia Administracyjne” 2013 nr 4 ; Problem luzu decyzyjnego w procesie stanowienia 
prawa. „Zeszyty Naukowa Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne” 2015,  
nr 4 ; Funkcja doręczenia a obowiązek zachowania terminów maksymalnych w postępowa-
niu administracyjnym. „Zeszyty Naukowa Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administra-
cyjne” 2015, nr 6.    
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Ś.p. Piotr był także osobą aktywną i pozytywnie nastawioną do życia, należał do Harcerskie-
go Klubu Żeglarskiego „Odkrywca” w Kaliszu oraz był współzałożycielem i członkiem zarządu 
Kaliskiego Klubu Wodnego „Fala” przy Kaliskim Okręgowym Związku Żeglarskim, który 
powstał 17 lipca 2012 roku mając m.in. propagować turystykę i sporty wodne na rzece Pro-
śnie. Swoją pasję do żeglarstwa odziedziczył po ojcu, który w wojsku służył w Marynarce 
Wojennej. Miłość do morza i żeglugi zaszczepiona była tak mocno, że z przyjemnością od-
bywał rejsy po Bałtyku z przyjaciółmi i próbował podzielić się swoją pasją z innymi. 

W Internecie prowadził własną witrynę, na której umieścił dorobek naukowy, aktualne 
i planowane działania, była też ona poświęconą prywatnej stronie życia w tym: pasjom, za-
miłowaniom, czy światopoglądowi. Intencją tej witryny był również szybki kontakt i prze-
pływ informacji ze studentami, współpracownikami, przyjaciółmi i znajomymi. Na stronie 
tej można było odnaleźć i podziwiać jeszcze jedną pasję jaką uprawiał, a była to fotografia. 
Wszystko to powoduje, że zapamiętamy Piotra Sukienniczaka nie tylko jako doktora prawa, 
nauczyciela akademickiego, pracownika samorządowego, dyrektora i naczelnika, ale rów-
nież jako cieszącego się życiem fotografa i żeglarza śródlądowego i morskiego.      

Piotr Sukienniczak był osobą lubianą i szanowaną, bardzo życzliwie wyrażali się o nim 
współpracownicy, znajomi z różnych środowisk oraz studenci. Zmagając się z ciężką choro-
bą, do końca był aktywny zawodowo. Zmarł nagle mając 52 lata, pozostawiając żonę Bożenę 
i córkę Katarzynę. Pogrzeb odbył się 24 października 2015 r. na starym cmentarzu miejskim 
przy ul. Górnośląskiej.

Ewa Obała



WŁADYSŁAW KOŚCIELNIAK (1916 – 2015) 

W smutny, listopadowy dzień 2015 r. pożegnaliśmy Władysława Kościelniaka – artystę 
grafika, rysownika i malarza, publicystę i historyka Kalisza.

Artysta największą część swojej twórczości poświęcił rodzinnemu miastu. Jego prace 
spotyka się w Kaliszu niemal na każdym kroku: na elewacjach budynków, we wnętrzach 
kościołów, urzędów, instytucji, w domach prywatnych. Trudno wyobrazić sobie kaliszanina 
– regionalistę, artystę, historyka, czy po prostu miłośnika własnego miasta, który choć raz 
nie odwiedziłby pracowni Pana Władysława na piątym piętrze kamienicy przy ulicy Górno-
śląskiej, z której rozciągał się widok na Kalisz i niebo nad miastem. Każdy odwiedzający 
zastawał Mistrza pochłoniętego pracą przy biurku pełnym rysunków, przyborów malarskich, 
książek i notatek, wśród księgozbioru gromadzonego latami, w tym cennych calisianów, 
i wielu prac własnych oraz autorstwa starszych braci. Atmosfery pomieszczenia dopełniały 
fotografie rodzinne, pamiątki z licznych podróży po Polsce i świecie oraz dźwięki muzyki 
klasycznej, której był miłośnikiem. Jednak na widok gościa Mistrz odrywał się od pracy i po 
serdecznym powitaniu zapraszał na rozmowę o Kaliszu, o sztuce, o życiu. Zawsze zaangażo-
wany w sprawy rodzinnego miasta, nie tylko te dawne, które odkrywał i upowszechniał, ale 
także aktualne, które działy się na Jego oczach.  

Urodził się w 1916 r. w Kaliszu w rodzinie Tadeusza i Agnieszki z Siarkiewiczów. Jed-
nym z pierwszych zapamiętanych przez Niego obrazów było pożegnanie ojca, który jako 
ochotnik wyruszał na wojnę polsko-bolszewicką. Miał siedmioro rodzeństwa. Jego dwaj 
starsi bracia: Tadeusz i Mieczysław Kościelniakowie byli artystami. To dzięki nim, a zwłasz-
cza Mieczysławowi, już w dzieciństwie zaczął interesować się historią i sztuką oraz pokochał 
góry. W 1935 r. ukończył Szkołę Handlową w Kaliszu, później odbywał służbę wojskową 
w 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Lesznie. Jako ułan uczestniczył w wojnie obronnej 
1939 r. Walczył nad Bzurą i w obronie Belwederu. W czasie okupacji niemieckiej pracował 
w Urzędzie Melioracyjnym w Ostrowie Wielkopolskim jako kreślarz. W niezwykły sposób 
kontaktował się wraz z siostrą Jolantą z bratem Mieczysławem – więźniem obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz.

Po wojnie ukończył Studium Handlu Morskiego w Gdyni i rozpoczął naukę w Wyższej 
Szkole Nauk Administracyjnych w Łodzi. Zrozumiał jednak, że nie jest to Jego droga ży-
ciowa. Rzucił naukę w łódzkiej uczelni i poświęcił się sztuce. W 1947 r. rozpoczął samodzielną 
działalność artystyczną. Należał do grona artystów, którzy w 1947 r. założyli Kaliskie Koło 
Plastyków. W 1951 r., po przedstawieniu własnego dorobku artystycznego, został przyjęty do 
Związku Polskich Artystów Plastyków. Do momentu ogłoszenia stanu wojennego aktywnie 
działał w zarządzie ZPAP w Poznaniu i był prezesem oddziału kalisko-konińskiego. W uzna-
niu zasług dla tej organizacji przyznano Mu  Złotą Odznakę ZPAP. 

Jego pierwsze prace powstały w 1946 r. Był przede wszystkim grafikiem. Uprawiał głów-
nie linoryt, ale także drzeworyt i inne techniki, takie jak: akwaforta, sucha igła, litografia, 
miedzioryt i monotypia. Stworzył nieprzeliczone ilości prac od małych form graficznych 
poprzez cykle tematyczne grafik i pojedyncze prace, aż po olbrzymie formy sgraffito na ścia-
nach kaliskich budowli. Był jednym z najbardziej znanych twórców ekslibrisów w Polsce. 
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Tworzył je dla bliskich, przyjaciół, znajomych, bibliofilów i pracowników książki. W swoim 
dorobku ma ich ponad 700. Był autorem znaków firmowych. Stworzył logo Kaliskiego To-
warzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Przyjaciół Książki, Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Braci Gillerów w Opatówku i wiele innych. 

Był wspaniałym rysownikiem. Niemal nie rozstawał się ze szkicownikiem. Za pomocą 
rysunków, szkiców i notatek artystycznych rejestrował chwilę, przekazywał wrażenia ze spa-
cerów po ulicach Kalisza i odwiedzin we wnętrzach zabytkowych budowli. Ocalił od zapo-
mnienia znikające zaułki i podwórka, atmosferę dawnego miasta. Przez lata zilustrował oko-
ło 1000 własnych felietonów zatytułowanych Wędrówki ze szkicownikiem publikowanych 
co tydzień w „Ziemi Kaliskiej”. Ilustrował książki, Jego prace znalazły się na okładkach 
wielu kaliskich publikacji. Był także twórcą folderów, katalogów, informatorów, programów 
imprez i zaproszeń. 

Osobne miejsce w twórczości Władysława Kościelniaka zajmowało malarstwo. W Jego 
dorobku znalazły się akwarele, tempery, obrazy olejne. Na obrazach uwiecznił wszystkie 
drewniane kościoły diecezji kaliskiej oraz nieprzeliczone obiekty architektury świeckiej 
i sakralnej, a także pejzaże. Był twórcą 16 plakatów, w większości dla Kaliskich Spotkań 
Teatralnych. 

Zainteresowanie historią zaowocowało stworzeniem licznych rekonstrukcji i makiet 
dawnego Kalisza oraz nieistniejących budowli miasta. Szczególnie niezwykła jest znajdu-
jąca się w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej makieta dawnego Kalisza wykonana na 
podstawie pierwszej panoramy miasta z 1715 r. i licznych materiałów źródłowych. Dzięki 
rekonstrukcjom kaliszanie mogą wyobrazić sobie kolejne kaliskie ratusze, kaliski zamek, 
dawne kościoły, zamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Opatówku i inne ważne budowle. 
Na kaliskich plantach znajduje się zaprojektowany przez Władysława Kościelniaka Pomnik 
Książki ufundowany dla upamiętnienia kaliskich księgozbiorów zniszczonych przez oku-
pantów niemieckich w zasypanym kanale Babinki.

Najwięcej prac Artysta poświęcił Kaliszowi, regionowi kaliskiemu i innym częściom 
Wielkopolski. Były one wynikiem Jego fascynacji architekturą i bliską przyrodą oraz dzie-
jami grodu nad Prosną. Wiele miejscowości w Wielkopolsce szczyci się posiadaniem jego 
prac, zwłaszcza w postaci tek rysunków, graficznych i malarskich wyobrażeń zabytków i pej-
zaży czy projektów herbów. 

Nieobce były Mu także problemy naszej planety związane z ochroną przyrody i przy-
szłością ludzkości oraz tematyka morska i sportowa. Poprzez sztukę Artysta dokumentował 
również wrażenia z licznych podróży po świecie, szczególnie z półrocznego pobytu w In-
diach, z rejsów statkami handlowymi po basenie Morza Śródziemnego, z wyprawy do Izraela 
i wycieczek do różnych krajów europejskich.

Prace Władysława Kościelniaka były eksponowane na ponad dwustu wystawach zbioro-
wych krajowych i zagranicznych oraz ponad czterdziestu indywidualnych. W 2007 r. została 
otwarta wystawa ekslibrisów Władysława Kościelniaka w Muzeum Polskim w Rapperswilu 
w Szwajcarii. Prace Artysty można oglądać w zbiorach muzealnych w Kaliszu, Warszawie 
i Poznaniu i innych oraz w kolekcjach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Ministerstwa Obrony Narodowej, Polskiej Akademii Nauk, Biblioteki Narodowej w Warsza-
wie i innych. Znajdują się także w zbiorach instytucji zagranicznych: w Indiach, Kanadzie, 
Macedonii, Niemczech, Libii, Brazylii, Holandii i USA.

Rodzinnemu miastu Artysta poświęcał nie tylko grafiki, rysunki i inne prace plastyczne. 
Praca w Komitecie Obchodów XVIII Wieków Kalisza w latach 1959-1961 wzbudziła w Nim 
zainteresowanie dziejami swojego miasta i pozwoliła na nawiązanie  kontaktów z wybitnymi 
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przedstawicielami kultury i nauki w Polsce. Zdobywana wiedza zaowocowała licznymi pu-
blikacjami o Kaliszu, o jego zabytkach, historii i teraźniejszości, takich jak: Kronika miasta 
Kalisza (wspólnie z Krzysztofem Walczakiem) (1989 i 2002); Kalisz – przewodnik (2002), 
W ramionach Prosny. Kalisz i jego rzeka (2006), Leksykon kaliski (2008), Wędrówki po moim 
Kaliszu (2010). Władysław Kościelniak był pomysłodawcą cyklu i autorem kilku opracowań 
dotyczących Kalisza, które ukazywały się w latach 80. XX w. Wiedzę o kaliskim grodzie 
popularyzował także w licznych artykułach i felietonach prasowych, programach radiowych 
i telewizyjnych oraz w czasie spotkań autorskich. Angażował się w prace organizacji kultu-
ralnych, był jednym z założycieli czasopisma „Ziemia Kaliska” w 1957 r., a także Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół  Nauk i Towarzystwa Przyjaciół Książki. Aktywnie pracował w tych 
stowarzyszeniach.

Od 1945 r. towarzyszyła Artyście żona Janina. Przeżył z Nią 70 lat i w tym okresie była 
Jego największym Przyjacielem, pierwszym recenzentem Jego prac, a pod koniec życia od-
daną opiekunką, która z niezwykłym poświęceniem starała się jak najdłużej stwarzać Mu 
warunki do twórczej pracy. Artystyczne zdolności odziedziczyli po Nim: syn Cyprian, wy-
kładowca na uniwersytetach holenderskich, autor prac graficznych i ilustracji prasowych 
w znanych europejskich gazetach, a także wnuk Patryk.

Władze miasta wysoko ceniły twórczość i działalność Władysława Kościelniaka. Dostą-
pił wielu wyróżnień i odznaczeń, z których najważniejszy był tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Kalisza przyznany Mu przez Radę Miejską Kalisza w 2006 r. Artysta posiadał wiele 
odznaczeń państwowych, między innymi Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Komandorski Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyż z Mieczami za Zasługi dla ZHP. Bibliografię Jego twórczości pu-
blicystycznej, popularyzatorskiej i częściowo ilustracyjnej autorstwa Ewy Andrysiak wydało 
z okazji jubileuszu 80. lecia Artysty Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu. Twórczość 
Władysława Kościelniaka była także tematem trzech prac magisterskich powstałych na uni-
wersytetach w Poznaniu i Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Pod 
koniec życia Artysta przekazał swoją pracownię rodzinnemu miastu, prosząc o powierzenie 
opieki nad nią Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu.

Trudno jest w niewielu słowach napisać o Człowieku, który był nie tylko Artystą. Kochał 
swoje miasto, znał każdy jego zakątek, walczył o zachowanie jego piękna i tożsamości. Był 
w Kaliszu osobą znaną i lubianą, zarażającą innych swoją pasją poznawania świata, zgłę-
biania przeszłości, dążenia do prawdy. Odznaczał się wielką solidnością i punktualnością, 
a przede wszystkim pracowitością. Mówił, że zawdzięczał to w znacznej mierze organizacji 
harcerskiej, której był aktywnym członkiem w młodości. Miał dużą wiedzę zdobywaną po-
przez liczne lektury, publikacje naukowe i kwerendy archiwalne. Był zawsze otwarty i po-
mocny dla innych, którzy poszukiwali wiedzy o swoich „małych ojczyznach”. Potrafił być 
przyjacielem. 

Jeszcze 15 kwietnia 2015 r. państwo Janina i Władysław Kościelniakowie obchodzili ka-
mienne gody – 70 lat pożycia małżeńskiego, a 21 września Artysta ukończył 99 lat. Cieszył 
się gośćmi, wyrazami pamięci i hejnałem zagranym dla Niego przez ułanów. 

Zmarł 13 listopada 2015 r. w Kaliszu. Przeżył niemal 100 lat, z których większość spędził 
w rodzinnym mieście. 

Został pochowany w Kaliszu na cmentarzu miejskim przy ul. Górnośląskiej widocznym 
z okien Jego pracowni. W ostatniej drodze hołd oddali Mu najbliżsi, przyjaciele, władze 
miasta, przedstawiciele kultury i ułani. 

Jadwiga Miluśka-Stasiak



  V. Z życia towarzystwa





PROF. ARTUR KIJAS HONOROWY CZŁONEK 
KALISKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze KTPN 
w dniu 25 marca 2015 r. przyznało godność człon-
ka honorowego Towarzystwa uczniowi wybitnego 
mediewisty Henryka Łowmiańskiego, historykowi 
i nauczycielowi akademickiemu prof. Arturowi Ki-
jasowi.

Uroczyste wręczenie dyplomu Honorowego 
Członkostwa KTPN Panu Profesorowi Kijasowi 
miało miejsce w Kaliszu18 maja 2015 r. podczas 
otwarcia konferencji „Strajki szkolne na ziemiach 
polskich w pierwszej dekadzie XX wieku”, zorga-
nizowanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, kaliski Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Książ-
nicę Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kaliszu. 
Działalność naukową Pana Profesora, autora szere-
gu prac naukowych przedstawiła Ewa Andrysiak, pod-
kreślając również jego związki z Kaliszem i KTPN.

Profesor Artur Kijas urodził się dnia 7 września 
1940 r. w Częstochowie, gdzie ukończył Szkołę 
Podstawową nr 16, następnie IV Liceum Ogólno-
kształcące im. Henryka Sienkiewicza, w którym rozpoczęła się jego fascynacja historią. 
W latach 1960-1965 studiował na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, uzyskał stopień magistra historii, obronił pracę Podskarbi nadworny 
litewski Antoni Tyzenhaus w świadomości szlachty polskiej i litewskiej przygotowaną pod 
kierunkiem prof. Henryka Łowmiańskiego. Równolegle z historią studiował pedagogikę, 
którą ukończył w 1966 r.

Po studiach przez rok był asystentem stażystą, następnie stażystą w Katedrze Historii 
Narodów ZSRR (działającej później pod nazwą: Zakład Historii Narodów ZSRR i od 1990 r. 
– Zakład Historii Europy Wschodniej), w 1968 został starszym asystentem. Przez rok (1968-
1969) przebywał na rocznym stażu naukowym na Uniwersytecie im. Michaiła Łomonosowa 
w Moskwie, później, na przełomie 1979/1980 na trzymiesięcznym stażu w tymże uniwersy-
tecie, pracując w Centralnym Archiwum Akt Dawnych w Moskwie (CGADA).

Na podstawie rozprawy pt. Gospodarstwo własne feudała na Wielkorusi od XIV do po-
łowy XVI wieku przygotowanej pod kierunkiem prof. H. Łowmiańskiego w 1971 r. uzyskał 
stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, w 1983 r. – stopień 

Prof. dr hab. Artur Kijas
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naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie 
rozprawy habilitacyjnej pt. System pomiestny w państwie moskiewskim w XV-pierwszej po-
łowie XVI wieku. W roku 1994 został mianowany profesorem nadzwyczajnym w Instytucie 
Historii UAM, a w 2005 został profesorem zwyczajnym. 

Od 2002 r. kierował Zakładem Historii Europy Wschodniej w Instytucie Historii, który 
w 2009 przeniesiono – na mocy decyzji Rektora – do Instytutu Wschodniego.

Dorobek naukowy Profesora obejmuje kilka setek prac opublikowanych w latach 1969-
2010, w tym monografie: Gospodarstwo własne feudała na Wielkorusi od XIV do połowy 
XVI wieku (Poznań 1973 – rozprawa doktorska), System pomiestny w państwie moskiewskim 
w XV - pierwszej połowie XVI wieku. Historiografia i problematyka (Poznań 1984 – rozprawa 
habilitacyjna), Polacy w Kazachstanie. Przeszłość i teraźniejszość (Poznań 1993), Polacy 
w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Słownik biograficzny (Warszawa-Poznań 2000), za 
którą otrzymał nagrodę im. Ireny i Franciszka Skowyrów, Petersburg. Kartki z dziejów mia-
sta (Poznań 2003), Polacy na Uniwersytecie Charkowskim, 1805-1917 (Poznań 2005, wyd.  
2 popr. uzup. - 2008) i broszury: Chrzest Rusi (2006), Podpoznańska wieś Skórzewo. Kartki 
z dziejów wsi i kościoła (Skórzewo 2006), Martyrologia ludności polskiej zachodnich gmin 
powiatu poznańskiego w II wojnie światowej (1939-1945) (Dopiewo 2009).

Profesor A. Kijas opublikował ponad 100 artykułów naukowych i popularnonau-
kowych o różnej tematyce oraz ponad 300 haseł zamieszczonych w słownikach (Słownik 
starożytności słowiańskich, t. 5-6, 1975-1977; Polski Słownik Biograficzny, 2003) i encyklo-
pediach (Leksykon historii powszechnej 1900-1945, 1996; Encyklopedia polskiej emigracji 
i Polonii, t.1-4, 2003-2005). Profesor jest także autorem 44 recenzji wydawnictw rosyjskich 
i polskich, prac litewsko- i niemieckojęzycznych. 

Osobną grupę publikacji w dorobku Profesora stanowią przedmowy i wstępy, przeglądy 
historiograficzne i nekrologi, także prace poświęcone prof. H. Łowmiańskiemu. Profesor 
Kijas był współredaktorem i redaktorem oraz konsultantem naukowym 10 książek, m.in. re-
daktorem (razem z prof. Jerzym Ochmańskim) dzieła prof. Henryka Łowmiańskiego Studia 
nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich (Poznań 1986). 

Prof. Alicja Pihan-Kijasowa i prof. Artur Kijas
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Zainteresowania Profesora Kijasa koncentrowały się najpierw na dziejach Rusi Mo-
skiewskiej i Rosji, później doszła problematyka dotycząca obecności i wkładu Polaków 
w cywilizacyjny i kulturalny rozwój Rosji Romanowów (do 1917 roku). W dorobku autora 
są też artykuły popularnonaukowe i recenzje dotyczące Wielkopolski w XIX i XX w. Jest też 
akcent kaliski, czyli artykuł pt. Rosjanie w Kaliszu i guberni kaliskiej na przełomie XIX/XX 
wieku (do 1914 roku) opublikowany w pracy Kalisz – miasto otwarte. Mniejszości narodowe 
i religijne w dziejach Kalisza i ziemi kaliskiej (Kalisz 2006). 

Profesor jest (lub był) członkiem: Komisji Bałkanistycznej PAN w Poznaniu, Komisji 
Historycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Rosyjskiej Akademii Nauk oraz Rady 
Naukowej Zakładu Badań Narodowościowych PAN, Polskiego Towarzystwa Historycznego, 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ponadto od 1994 roku jest prezesem Poznań-
skiego (od 2000 r. Wielkopolskiego) Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, 
członkiem Prezydium i wiceprzewodniczącym Komisji do spraw Polaków na Wschodzie 
tego Stowarzyszenia, członek zarządu Fundacji Historycznej im. Profesora Henryka Łow-
miańskiego, a w latach 1997-1999 był członkiem Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamię-
ci Walk i Męczeństwa przy Wojewodzie Poznańskim. 

Za prace naukowe dwukrotnie uzyskał indywidualną nagrodę III stopnia Ministra Edu-
kacji Narodowej, w 1975 r. i w 1985 r. Z tytułu osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych 
otrzymał nagrodę zespołową III stopnia w 1985 r. oraz indywidualną III stopnia w 1987 r.

Z ważniejszych odznaczeń państwowych posiada: Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż 
Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Poza dorobkiem naukowym należy podkreślić dokonania dydaktyczne Pana Profesora 
w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i w filii Uniwersytetu w Kaliszu. Prof. A. Kijas 
wypromował ośmiu doktorów, był promotorem 170 prac magisterskich, recenzował rozpra-
wy doktorskie (11) i habilitacyjne (14). Pod jego kierunkiem powstawały prace  magisterskie 
związane z miastem i regionem, np. „Życie i działalność naukowa, kulturalna i społeczno-po-
lityczna Alfonsa Parczewskiego”, 2007; „Problematyka żydowska na łamach „Kaliszanina” 
w XIX wieku”, 2009; „Kolegium Jezuickie w Kaliszu. Rektorzy, nauczyciele, wychowan-
kowie”. 

Od roku 2001 prof. Kijas jest członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
w latach 2008-2012 był członkiem jego zarządu. Jest przewodniczącym Komisji Naukowej 
KTPN, od 2007 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Redakcyjnej „Zeszytów Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk”.

Pan Profesor brał udział w konferencjach współorganizowanych przez Towarzystwo. 
W październiku 2001 r. na konferencji „Kalisz – miasto otwarte. Mniejszości narodowe i re-
ligijne w dziejach Kalisza i ziemi kaliskiej” mówił na temat „Rosjanie w Kaliszu i guberni 
kaliskiej na przełomie XIX/XX wieku (do 1914 roku)”, w listopadzie 2002 r. z kolei na kon-
ferencji „Kamieniec Podolski. Przeszłość i teraźniejszość” przedstawił „Kamieniec Podolski 
– dzieje miasta i twierdzy do końca XVIII w.”

Mimo, że w Kaliszu jest obecnie rzadziej, śledzi z zainteresowaniem działania KTPN 
i ukazujące się wydawnictwa dotyczące miasta. Zawsze z ogromną sympatią wspomina 
przyjazdy do Kalisza i spotkania z ludźmi, także z bibliotekarzami Książnicy Pedagogicznej 
gdzie zatrzymywał się przed wykładami ze studentami. 

Profesor Artur Kijas dołączył do grona sześciu członków honorowych Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Odbierając dyplom członka honorowego KTPN powiedział, 
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że nadal chce służyć radą i pomocą, a z KTPN połączyły go nie tylko spotkania z ludź-
mi i udział w posiedzeniach zarządu ale także wspólne wycieczki organizowane przez 
Towarzystwo, np. na Ukrainę, na których jej uczestnicy poznawali polskie ślady. 

Artur Kijas http://pl.wikipedia.org/wiki/Artur_Kijas 
Błaszczyk Grzegorz, Słowo o Jubilacie. W: Studia z dziejów Europy Wschodniej. Księga 

pamiątkowa dedykowana Profesorowi Arturowi Kijasowi w 70. Rocznicę urodzin, pod red. 
Grzegorza Błaszczyka i Piotra Kraszewskiego, Poznań 2010, s. 5-12.

Pihan-Kijasowa Alicja, Wykaz publikacji Profesora Artura Kijasa z lat 1969-2010. W: 
Studia z dziejów Europy Wschodniej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Arturowi 
Kijasowi w 70. Rocznicę urodzin, pod red. Grzegorza Błaszczyka i Piotra Kraszewskiego, 
Poznań 2010, s. 13-29.

Oprac. Ewa Andrysiak
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MiluśKa-sTasiaK jadwiga

Stefan January Giller (1833-1918) : poeta, nauczyciel i działacz społeczny / Jadwiga 
Miluśka-Stasiak. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2015 (Kalisz : Dangraf). 
– 109, [1] s., il. ; 20 cm. – (Kaliszanie ; nr 10). – Bibliogr. – ISBN 978-83-62689-20-0.

Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy w Opatówku
Sto pięćdziesiąte trzecie wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Rec.: Celer Bogumiła, Polonia Maior Orientalis. – 2015, t. 2, s. 169-170.
Kurzajczyk Mariusz, Nauczyciel Parczewskiego i prezydenta // Ziemia Kaliska. – 2015, nr 16,  

s. 19 : fot.
Kowalczyk Juliusz, Stefan z Opatówka // Kalisia Nowa. – 2015, nr 1-3, s. 49 : fot. 1.

PańsTwo – religia : instytucje państwowe i obywatele wobec religii w Europie Środkowo-
Wschodniej w XX wieku. T. 1 / pod red. Jarosława Durki. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk, 2014 (Konin : LeonStudio, 2015). – 298 s. ; 21 cm. – Bibliogr. przy poszcz. 
artykułach. – ISBN 978-83-62689-33-0

Sto sześćdziesiąte siódme wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

PoloNia Maior orieNTalis : sTudia z dziejów wielKoPolsKi wschodNiej. T. 1 / red. Piotr 
Gołdyn. - Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014 (Kalisz :Wydawnictwo 
„Witanet”). - 188 s. : fot. ; 24 cm. – (Polonia Maior Orientalis ISSN 2392-0106 ; nr 1). 

Sto sześćdziesiąte szóste wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
 
Treść: Od redakcji (Piotr Gołdyn). STUDIA. Krzysztof Witkowski, Parafia Dębno Królewskie 

w świetle wizytacji kanonicznych z okresu przedrozbiorowego; Mieczysław Arkadiusz Woźniak, 
Kalisz – Leuven. Pogrom miast w 1914 roku; Mateusz Halak, Pominięte przez czas. Materialne 
dziedzictwo Żydów w Kaliszu na przykładzie szyldów sklepowych, mezuz i kuczek; Gabriela 
Matuszkiewicz, Działalność Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej w Koninie w latach 1931-
1939 na podstawie protokołów Rady Pedagogicznej, Rafał Sierchuła, Obóz Narodowy w powiecie 
kolskim w latach 1919-1945; S. Laurencja M. Jędrzejczak ZSNM, Represje władz komunistycznych 
wobec Sióstr „Wspólnej Pracy” na terenie Wielkopolski Wschodniej w latach 1945-1970; Dariusz 
Racinowski, Represje władz komunistycznych wobec o. Wincentego Cykowskiego za zorganizowanie 
obchodów 100. rocznicy bitwy pod Brdowem w świetle dostępnych dokumentów archiwum klasztoru 
brdowskiego. MATERIAŁY. Jarosław Wąsowicz SDB, Sprawozdanie Wydziału do Spraw Wyznań 
Urzędu Wojewódzkiego w Koninie dotyczące działalności Ruchu „Światło – Życie” w latach 1977-1980; 
Jarosław Durka, Sprawozdania oraz plan pracy Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego  
w Koninie z okresu stanu wojennego; BIOGRAFIE. Małgorzata Grzanka, Z Kresów do Kłodawy. Adam 
Pieńkiewicz – romantyk, doktór poeta, niestrudzony propagator rodzimej twórczości literackiej; Marcin 
Mikołajczyk, Dymitr Simo Szymanowski – Grek z urodzenia, Kaliszanin z wyboru; Piotr Gołdyn, 
Czesław Maciejewski (1881-1976) – nauczyciel i działacz społeczny. RECENZJE I OMÓWIENIA.  
P. Gołdyn, Obrazki z dziejów oświaty w Wielkopolsce Wschodniej. Zeszyt 1, Kalisz 2014, ss. 152 
(Maria Radziszewska); Ks. Mariusz Budkiewicz, Dzieje parafii Wyszyna, Wyszyna 2013, ss. 304, il. 
(Piotr Gołdyn); NOTY O AUTORACH.
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PoloNia Maior orieNTalis : sTudia z dziejów wielKoPolsKi wschodNiej. T. 2 / red. Piotr 
Gołdyn. - Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2015 (Kalisz :Wydawnictwo 
„Witanet”). - 176 s. : fot. ; 24 cm. – (Polonia Maior Orientalis ISSN 2392-0106 ; nr 2). 

Sto siedemdziesiąte pierwsze wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

Treść: Od redakcji (Piotr Gołdyn). STUDIA. Krzysztof Witkowski, Dzieje „fundacji dobrowskiej” 
w średniowieczu; Paweł Dudziński, Barwa kaliszan na tle narodowej tradycji munduru wojewódzkiego; 
Ewa Andrysiak, Biblioteka kanoników laterańskich regularnych w Kaliszu i jej losy po likwidacji 
klasztoru w 1810 roku; Krzysztof Walczak, Edycje organizacji politycznych, społecznych i kulturalnych 
w produkcji wydawniczej dziewiętnastowiecznego Kalisza; Barbara Gańczyk, Amt Kłodawa  
w dokumentach Archiwum Państwowego w Łodzi; Piotr Gołdyn, Działalność społeczna i wychowawcza 
sióstr służek w północnych powiatach Wielkopolski Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku; 
Gabriela Matuszkiewicz, Organizacje religijne w dekanatach kolskim, konińskim, tuliszkowskim  
i tureckim w II RP; Bartłomiej Grzanka, Parafia pod Wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Kłodawie w latach 1939-1958 w świetle źródeł proweniencji kościelnej; MATERIAŁY, 
Jarosław Durka, Wydział do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Koninie i sytuacja Kościoła 
katolickiego w województwie konińskim w pierwszych latach po zniesieniu stanu wojennego w świetle 
materiałów Urzędu do spraw wyznań w Warszawie ; Jarosław Wąsowicz SDB, Udział Kardynała 
Szczepana Trochty SDB w uroczystościach dziękczynnych w 25. rocznicę wyzwolenia KL Dachau  
w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu; BIOGRAFIE, Krzysztof Żabierek, Stanisław Sztuba (1916-1942). 
Z wielkopolskiej ziemi ku brytyjskiemu przeznaczeniu; Jarosław Wąsowicz SDB, Ksiądz Mikołaj 
Kamiński (1911-1986), salezjanin, wykładowca, autor opracowań historycznych, miłośnik dziejów 
– Wielkopolski Wschodniej; RECENZJE I OMÓWIENIA, Jadwiga Miluśka-Stasiak, Stefan January 
Giller (1833-1918). Poeta, nauczyciel i działacz społeczny, Kalisz 2015, 109 s., il. (Bogumiła Celer); 
Adam Grabowski, Krzyże przydrożne, kapliczki i figury wolnostojące na terenie gminy Dąbie, Dąbie 
2014, s. 140, il. (Piotr Gołdyn); Ks. Leon Poprawa, Okruchy wojennych wspomnień, Kalisz 2014,  
s. 136. (Jarosław Wąsowicz SDB); NOTY O AUTORACH.

(Re)cReating

(Re)creating historical towns and cities : nation, politics, society in post 1914 urban 
restorations : international conference, Kalisz, 16-17 April 2015 : conference guide = 
(Od)budowa miasta historycznego : naród, polityka, społeczeństwo a rekonstrukcje miast 
zniszczonych w czasie I wojny światowej : konferencja międzynarodowa, Kalisz, 16-17 
kwietnia 2015 : przewodnik konferencyjny / [red. Makary Górzyński, Dominika Płócienniczak 
; tł. Iwona Barańska, Joanna Bruś-Kosińska, Makary Górzyński, Agnieszka Słupianek]. – 
Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, [2015]. – 75, [1] s. : il. ; 30 cm. – isBN 
978-83-62689-38-5.

woźNiaK Mieczysław arKadiusz

Kalisz 1914 : pogrom miasta / Mieczysław Arkadiusz Woźniak. – Wyd. 2 uzup. – Kalisz 
: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2015 (Kalisz : Dangraf). – 194, [1] s. : fot. ; 18 cm 
+ Reprint planu Kalisza z 1910 r. : 1 k. tabl. złoż. – (Kalisz w ilustracji). – Bibliogr. – ISBN 
978-83-62689-25-5.

Sto pięćdziesiąte ósme wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

z zagadNień heraldyKi i NauK PoKrewNych / red. Piotr Gołdyn. – Kalisz : Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014 (Kalisz : Edytor). – 262, [1] s. : fot. – (Zeszyty Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk ISSN 1426-6547 ; nr 14). 

Sto sześćdziesiąte pierwsze wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
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Treść: Od redakcji. ARTYKUŁY. Marek Adamczewski, Orzeł Biały – herb  królów Polski – na 
pieczęciach ziemskich kaliskich z XVI–XVIII w.; Mariusz Kulik, Mundury oddziałów rosyjskich 
stacjonujących w Kaliszu w XIX i na początku XX wieku; Paweł Dudziński, Refleksje nad heraldyką 
kościelną – herby biskupów kaliskich; Wojciech Tutak, 27. Pułk Ułanów im. Stefana Batorego i jego 
symbole; Andrij Greczylo, Символи Кам’янця-Подільського; Bogumiła Celer, Ekslibrisy heraldyczne 
z kolekcji Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu; Mateusz Halak, Herby 
w przestrzeni miejskiej. Sztuka  nośnikiem tożsamości; Tomasz Rosiński, Staropolskie inskrypcje 
na zabytkach związanych z kultem błogosławionego z Dobrowa i Uniejowa; Jarosław Wąsowicz 
SDB, Sztandar Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta przy Gimnazjum Księży Salezjanów  
w Aleksandrowie Kujawskim z 1933 r. i jego symbolika. Z zagadnień weksylologii; Paweł Dudziński, 
Herby   uczestników przewrotu pałacowego Elżbiety Pietrowny 1741 r. Przyczynek do historii polskich 
rodów szlacheckich. 

RECENZJE I OMÓWIENIA. Heraldická Ročenka 2014, Heraldická Společnost v Praze, Praha 
2014 (Jarosław Wąsowicz SDB); Brdów w dobie powstania styczniowego, pod redakcją Piotra 
Gołdyna, wydana przez, Brdów, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej 2013, ss. 160. (Jarosław 
Durka); A. Cordero Lanza di Montezemolo, A. Pompili, Manuale di Araldica Ecclesiastica nella Chiesa 
Cattolica, Liberia Editrice Vaticana 2014 (Jarosław Wąsowicz SDB). 

SPRAWOZDANIA. Konferencja naukowa „Powstanie styczniowe we Wschodniej Wielkopolsce. 
150-lecie narodowego zrywu i tragedii” Kalisz, 2 października 2013 r. (Aldona Zimna); Ogólnopolska 
konferencja „Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Portret kobiecy – Polki w realiach XIX wieku” 
Olsztyn 24–25 marca 2014 r. (Maria Radziszewska); Konferencja Naukowa „Sławomir Czerwiński  
i wychowanie państwowe” Kalisz, 14 – 15 kwietnia 2014 r. (Anna Wojtynka); Konferencja naukowa 
„Zakony i zgromadzenia zakonne na ziemi kolskiej – ich dzieje, rola i znaczenie” Koło, 6 maja 2014 r. 
(Bartosz Kiełbasa); Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Carla Gustafa Mannenrheima w Kaliszu (Jadwiga 
Miluśka-Stasiak); II Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych „Kolekcje w zbiorach bibliotek 
pedagogicznych” Kraków, 12 – 13 czerwca 2014 r. (Ewa Obała). 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY. Zbigniew Kledecki (1921–2014) (Ewa Andrysiak). 
Z ŻYCIA TOWARZYSTWA. Prof. Dzierżymir Jankowski Honorowy Członek Kaliskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Ewa Andrysiak); Wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk (Henryka Karolewska); Bibliografia Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Henryka 
Karolewska); Kronika KTPN (Ewa Obała); Lista członków Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
(Ewa Obała); Noty o autorach; Oferta wydawnicza KTPN. 

Henryka Karolewska
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(ab) „Kalisz 1914. Pogrom miasta” // Życie Kalisza. – 2015, nr 40, s. 12.
Informacja o treści książki Kalisz 1914 pogrom miasta Mieczysława Arkadiusza Woźniaka wydanej 

przez KTPN.

[Burchacka Agnieszka], (ab) Kolejna nagroda dla KTPN // Życie Kalisza. – 2015, nr 49, 
s. 16 : fot.

Informacja o uhonorowaniu monografii Makarego Górzyńskiego Dziewiętnastowieczny ratusz 
w Kaliszu. Architektura i niezrealizowany projekt nowoczesności wydanej przez KTPN w 2014 r. 
nagrodą w konkursie im ks. dr Szczęsnego Dettloffa dla młodych naukowców podczas Ogólnopolskiej 
Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Poznaniu.

(ab) Profesor Walczak ekspertem // Życie Kalisza. – 2015, nr 27, s. 9 : fot.
Informacja o delegowaniu prezesa KTPN K. Walczaka przez Radę Towarzystw Naukowych Polskiej 

Akademii Nauk do pełnienia funkcji eksperta w procesie oceny jakości czasopism naukowych.

(AND) Kiermasz książki przy „Parkowym” // Ziemia Kaliska. – 2015, nr 26, s. 22 : fot.
Informacja o kiermaszu książki w ramach V Kaliskiego festiwalu smaków” i udziale w nim 

członków KTPN z wydawnictwami.    

Celer Bogumiła, Konferencja naukowa Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe, 
Kalisz, 14-15 kwietnia 2014 roku // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2014, nr 3-4,  
s. 187-191.

Sprawozdanie z przebiegu konferencji przygotowanej przez KTPN, Wydział Pedagogiczno-
Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Książnicę Pedagogiczną 
im. A. Parczewskiego w Kaliszu.

Cieślak Iwona, Rok Rodziny Wiłkomirskich // Kalisia Nowa. – 2015, nr 1-3, s. 4-7 : fot. 
4. 

Relacja z inauguracji obchodów Roku Rodziny Wiłkomirskich, realizowanego przy udziale m.in. KTPN. 

Drewicz Maciej, Wypadki kaliskie 1914 : reinterpretacja obrazu zdarzeń. – Kalisz : 
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014.

Rec. Woźniak Arkadiusz Mieczysław // Rocznik Kaliski. – T. 41 (2015), s. 257-263.

(eb) Laur dla KTPN // Życie Kalisza. – 2015, nr 13, s. 12.
Informacja o powołaniu prezesa KTPN K. Walczaka w skład Rady Towarzystw Naukowych 

Polskiej Akademii Nauk.

(eb) Spotkanie z poetką // Życie Kalisza. – 2015, nr 10, s. 16.
Zaproszenie na promocję książki Jadwigi Miluśkiej-Stasiak Stefan January Giller (1833-1918) 

poeta, nauczyciel i działacz społeczny wydanej przez KTPN.
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(EBI) Profesor w Radzie // Ziemia Kaliska. – 2015, nr 14, s. 25 : fot.
Informacja o powołaniu prezesa KTPN K. Walczaka w skład trzydziestopięcioosobowej Rady 

Towarzystw Naukowych przy Polskiej Akademii Nauk.

Górzyński Makary. Dziewiętnastowieczny ratusz w Kaliszu : architektura i niezrealizowany 
projekt nowoczesności. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014.

Rec. Bruś-Kosińska Joanna // Rocznik Kaliski. – T. 41 (2015), s. 275-277.

Halak Mateusz, Feniksy z Europy : intro do kaliskiej międzynarodowej konferencji 
naukowej // Życie Kalisza. – 2015, nr 12, s. 33.

Zapowiedź konferencji (Od)budowa miasta historycznego. Naród, polityka, społeczeństwo 
a rekonstrukcje miast zniszczonych w czasie I wojny światowej organizowanej przez KTPN oraz 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu w dniach 16-17 kwietnia 2015 r. 

Katastrofa kaliska 1914 : materiały źródłowe : wybór / Ryszard Bieniecki, Bogumiła 
Celer. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014.

Rec. Pawlak Karol // Rocznik Kaliski. – T. 41 (2015), s. 264-266.

[Kordes Robert], Zagłada Kalisza – próba rekonstrukcji wydarzeń // Życie Kalisza. – 
2014, nr 50, s. 17 : fot. 1.

Recenzja książki Macieja Drewicza Wypadki kaliskie 1914 : reinterpretacja obrazu zdarzeń 
wydanej przez KTPN.   

Kordes Robert, Kalisz po 1914 r. – wzorcowa odbudowa miasta // Życie Kalisza. – 2015, 
nr 16, s. 23 : fot. 1.

Relacja z przebiegu konferencji (Od)budowa miasta historycznego… , organizowanej przy 
współudziale KTPN, która odbywała się w dniach 16-17 kwietnia 2015 r.

Kordes Robert (kord), Życie i śmierć Stefana z Opatówka // Życie Kalisza. – 2015, nr 12, 
s. 11 : fot. 3.

Relacja z promocji książki J. Miluśkiej-Stasiak Stefan January Giller (1833-1918) : poeta, 
nauczyciel i działacz społeczny, która odbyła się 17 marca 2015 r. w Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. A. Asnyka w Kaliszu.

Kubiak Daria, Taki jubileusz nieczęsto się zdarza – łączy ich 70 wspólnych lat // Życie 
Kalisza. – 2015, nr 17, s. 07 : fot. 1.

Informacja o świętowaniu 15 kwietnia 2015 r. jubileuszu 70-lecia pożycia małżeńskiego Janiny 
i Władysława Kościelniaków, m. in. o wizycie u jubilatów prezesa KTPN K. Walczaka.   

Kurzajczyk Mariusz, Preusker Kalisza nie spalił, ale na miano kata kaliszan zasłużył // 
Ziemia Kaliska. – 2014, nr 51, s. 15 : fot. 1.

Recenzje książek Wypadki kaliskie 1914. Reinterpretacja obrazu zdarzeń M. Drewicza oraz 
Katastrofa kaliska 1914. Materiały źródłowe. Wybór R. Bienieckiego i B. Celer wydanych przez 
KTPN.

Kurzyński, Andrzej, Książka o Kaliszu doceniona przez historyków // Ziemia Kaliska. – 
2015, nr 49, s. 16 : fot. 1.

Informacja o uhonorowaniu monografii Makarego Górzyńskiego Dziewiętnastowieczny ratusz 
w Kaliszu. Architektura i niezrealizowany projekt nowoczesności wydanej przez KTPN w 2014 r. 
nagrodą w konkursie im ks. dr Szczęsnego Dettloffa dla młodych naukowców podczas Ogólnopolskiej 
Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Poznaniu.
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Kurzyński, Andrzej, Profesor Krzysztof Walczak ekspertem PAN // Ziemia Kaliska. – 
2015, nr 28, s. 6 : fot. 1.

Informacja o delegowaniu prezesa KTPN K. Walczaka przez Radę Towarzystw Naukowych Polskiej 
Akademii Nauk do pełnienia funkcji eksperta w procesie oceny jakości czasopism naukowych.

Miluśka-Stasiak Jadwiga, Jadwiga z miasteczka róży wiatrów / rozmawia Jolanta Delura 
// Kalisia Nowa. – 2015, nr 1-3, s. 25-27 : fot. 2.

Wywiad z J. Miluśką-Stasiak, m.in. o jej książce Stefan January Giller… wydanej w serii 
„Kaliszanie”. 

Szal-Truszkowska Bożena, „Wypadki” przypadkowego historyka // 7 dni Kalisza. – 2015, 
nr 29, s. 15 : fot.

Recenzja książki Macieja Drewicza Wypadki kaliskie 1914 : reinterpretacja obrazu zdarzeń 
wydanej przez KTPN.   

[Szal-Truszkowska Bożena] BS, Dobra passa prof. Walczaka // 7 dni Kalisza. – 2015,  
nr 27, s. 14 : fot.

Informacja o powołaniu prezesa KTPN K. Walczaka w skład trzydziestopięcioosobowej Rady 
Towarzystw Naukowych przy Polskiej Akademii Nauk oraz o delegowaniu go przez nią do pełnienia 
funkcji eksperta w procesie oceny jakości czasopism naukowych oraz o dorobku KTPN.

[Szal-Truszkowska Bożena] BS, Polskie groby nad Sekwaną // 7 dni Kalisza. – 2015,  
nr 46, s. 14 : fot.2.

Relacja z posiedzenia naukowego poświęconego wykładowi Barbary Kłosowicz-Krzywickiej „170 
lat opieki nad polskimi grobami we Francji”, które miało miejsce 12 listopada b.r. w siedzibie KTPN. 
Prelegentka jest prezesem Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi 
we Francji. Za swoje dokonania została odznaczona przez Ambasadora RP we Francji medalem PRO 
MEMORIA i Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne zasługi na 
rzecz Polonii we Francji przyznanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

[Szal-Truszkowska Bożena] BS, I apetyt na …książki // 7 dni Kalisza. – 2015, nr 25,  
s. 14 : fot.2.

Relacja z kiermaszu książki, odbywającego się w ramach V Kaliskiego festiwalu smaków” i udziale 
w nim członków KTPN z wydawnictwami.

[Szal-Truszkowska Bożena] BS, Jak rozwijał się Kalisz? // 7 dni Kalisza. – 2014, nr 49 
(820), s. 14 : fot.1.

Relacja z wystąpienia Makarego Górzyńskiego „Działalność inwestycyjna Kalisza za rządów 
gubernatora Daragana, a problemy rozwoju miasta u progu Wielkiej Wojny” zorganizowanego 
przez Pracownię Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN, które odbyło się 27 listopada 2014 r. 
w siedzibie KTPN połączonego z promocją książki prelegenta Dziewiętnastowieczny Ratusz w Kaliszu. 
Architektura i niezrealizowany projekt nowoczesności autorstwa.

[Szal-Truszkowska Bożena] BS, Kalisz poza rogatkami // 7 dni Kalisza. – 2015,  
nr 4 (826), s. 14 : fot.1.

Relacja z wykładu Makarego Górzyńskiego „Wczasy kaliskie” 1911-1913, albo obrazy z czasów 
transformacji” zaprezentowanego w cyklu popularno-naukowym „Fotoplastikon. Kalisz na fotografiach 
XIX i XX w.” organizowanym przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, które odbyło się 27 listopada 
2014 r. w 
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Szal-Truszkowska Bożena, Dziś powstaje rodzinne muzeum // 7 Dni Kalisza. – 2015,  
nr 2, s. 15 : fot.

Omówienie rodzącego się w Kaliszu projektu Wirtualnego Muzeum Rodziny Wiłkomirskich, 
realizowanego przy udziale m.in. KTPN.    

Szal-Truszkowska Bożena, Spóźnione lektury // 7 Dni Kalisza. – 2015, nr 12, s. 16.
Recenzja książki Katastrofa kaliska 1914 : materiały źródłowe. Wybór Ryszarda Bienieckiego 

i Bogumiły Celer.

Szal-Truszkowska Bożena, Gadulstwo, młotki i wiertarki // 7 Dni Kalisza. – 2014, nr 46, 
s. 15 : fot. 2.

Relacja z sesji historycznej „Przyodziany klęski chmurą i ognia purpurą – kaliski sierpień 1914” 
odbywającej się 14 listopada 2014 r. w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza. Przy tej okazji autorka 
ocenia obchody setnej rocznicy zburzenia Kalisza w kontekście wydawnictw jej poświęconych, także 
wydanych przez KTPN.

Walczak Krzysztof, Oddany sprawie : rozmowa z prof. Krzysztofem Walczakiem – 
dyrektorem książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu / rozm. przepr. 
Bogumiła Celer // Bliżęj Biblioteki. – 2014, nr 2 (3), s. 47-49 : fot. 1.

Wywiad z prof. K. Walczakiem z okazji jubileuszu 65. lecia działalności biblioteki, także o postaniu 
KTPN.   

Weiss Marek, Kaliszanie mogą być dumni z Szolca-Rogozińkiego // Ziemia Kaliska. – 
2015, nr 40, s. 14 : fot. 2.

M. in. informacja o włączeniu się KTPN i prezesa K. Walczaka w promocję postaci S. Szolca-
Rogozińkiego.

Henryka Karolewska



KRONIKA 
KALISKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK 

ROK 2015

14 stycznia – w siedzibie KTPN miało miejsce zebranie członków Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, na którym omawiano sprawy towarzystwa oraz 
zaplanowane na rok 2015 organizowane konferencje oraz przygotowywane wydawnictwa, 
które są firmowane przez KTPN. W szeregi członków zwyczajnych towarzystwa przyjęto  
dr Gabrielę Matuszkiewicz z Konina. 

18 stycznia – w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na cyklicznie organizowanym przez 
Annę Tabakę i Macieja Błachowicza (członków KTPN) „FOTOPLASTIKONIE. Kalisz na 
fotografiach XIX i XX wieku” swój występ miał Makary Górzyński (również członek KTPN) 
z tematem „Wczasy Kaliskie. 1911-1913, albo obrazy z czasów transformacji”. Omawiana 
seria felietonów publikowanych w „Gazecie Kaliskiej” zainteresowała wielu historyków 
i miłośników starej fotografii.   

28 stycznia – ukazał się kolejny, dziesiąty tomik z serii „Kaliszanie”, przedstawiający 
postać Stefana Gillera powieściopisarza, dramaturga, poety, tłumacza, ucznia kaliskiego 
gimnazjum, później nauczyciela kaliskich szkół, a także brata działacza politycznego 
i historyka Agatona Gillera. Autorką książki pt. „Stefan January Giller (1833-1918) Poeta, 
nauczyciel i działacz społeczny” jest Jadwiga Miluśka-Stasiak, bibliotekarka i regionalistka, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku. Jak pisze autorka, 
S. Giller znany był w świecie literackim pod pseudonimem Stefan z Opatówka, gdyż stąd 
pochodził, ale jako wieloletni ceniony pedagog zapamiętany został również jako kaliszanin. 

12 lutego – w siedzibie KTPN odbyło się spotkanie Pracowni Historii Sztuki i Kultury 
Materialnej z przewodniczącą dr Iwoną Barańską, na którym omawiano sprawy organizacyjne 
związane z międzynarodową konferencją pt. „Odbudowa miasta historycznego: naród, 
polityka, społeczeństwo, a rekonstrukcje miast zniszczonych w czasie I wojny światowej”.  

17 marca – w gościnnych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu 
miało miejsce spotkanie z Jadwigą Miluśką-Stasiak, autorką książki pt. „Stefan January 
Giller (1833-1918). Poeta, nauczyciel i działacz społeczny”. Przypomniany na nim został 
bohater dziesiątego tomiku serii „Kaliszanie”, profesor kaliskich szkół średnich, a zarazem 
twórca, podpisujący się pseudonimem Stefan z Opatówka, czym podkreślał miejsce swojego 
pochodzenia. Jego życie pokazane zostało na tle rodziny, przyjaciół, znajomych i uczniów 
przez gospodynię spotkania, znakomitą znawczynię dziejów rodziny Gillerów. Autorka 
publikacji jest bibliotekarką, regionalistką i dyrektorką Gminnej Biblioteki Publicznej  
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im. Braci Gillerów w Opatówku, a także współzałożycielką Towarzystwa Przyjaciół 
Opatówka, członkinią zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Towarzystwa 
Przyjaciół Książki oraz autorką i redaktorką książek i czasopism o charakterze regionalnym, 
naukowym i popularnonaukowym. 

W wieczorze promocyjnym wzięło udział wielu gości i sympatyków tej tematyki. Laureat 
konkursu recytatorskiego organizowanego przez bibliotekę w Opatówku Mateusz Sieradzki 
recytował urywek z twórczości bohatera książki, a postać przedstawiona w ciekawy 
i sympatyczny sposób przez panią Jadwigę przywołała również wspomnienia, m.in. o udziale 
Stefana Gillera w zaproszeniu do Kalisza Heleny Modrzejewskiej, czy o jednym z uczniów 
kaliskiego nauczyciela, doktorze Adamie Pałęckim. 

Na koniec autorka obdarowana została tradycyjnym w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
bochenkiem chleba i kwiatami, po czym na kartach swojej nowo wydanej książki dokonywała 
wpisów dedykacji oczekującym na to czytelnikom.  

20 marca – pojawiło się nowe czasopismo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
pt. „Polonia Maior Orientalis. Studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej” pod red. Piotra 
Gołdyna. Tom pierwszy periodyku rozpoczyna ukazywanie się nowego wydawnictwa, 
które pojawiać się będzie w cyklu rocznym i ma przynosić artykuły dotyczące historii 
wschodniej Wielkopolski w rozumieniu terenów historycznego województwa i guberni 
kaliskiej. W piśmie przewidziane jest miejsce na publikacje związane z dziejami oświaty 
i szkolnictwa, wojskowości i przemysłu, historię gospodarczą i społeczną itp. Na łamach 
nowego czasopisma można podzielić się rezultatami swoich badań naukowych dotyczących 
tego terenu, dołączając do grona autorów pierwszego wydania.

Tom pierwszy zawiera: studia (artykuły), materiały, biografie oraz omówienia i recenzje. 
Można w nim znaleźć m.in. artykuły: „Kalisz – Leuven. Pogrom miast w 1914 roku”  
M. A. Woźniaka, „Pominięte przez czas. Materialne dziedzictwo Żydów w Kaliszu na 
przykładzie szyldów sklepowych, mezuz i kuczek” M. Halaka, czy recenzję książki pt. 
„Obrazki z dziejów oświaty...” P. Gołdyna.

23 marca – w Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku odbyła się druga 
część promocji książki pt. „Stefan January Giller (1833-1918). Poeta, nauczyciel i działacz 
społeczny” i spotkanie z jej autorką Jadwigą Miluśką-Stasiak, dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku i członkinią Zarządu Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. 

24 marca – odbyło się zebranie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu 
Koleżeńskiego w siedzibie KTPN. Omawiano na nim sprawy związane z XVII Walnym 
Zgromadzeniem oraz organizacją międzynarodowej konferencji  „(Od)budowa miasta 
historycznego: naród, polityka, społeczeństwo a rekonstrukcje ośrodków zniszczonych 
w czasie drugiej wojny światowej”. Na zebraniu przyjęto także w poczet członków 
rzeczywistych Joannę Montelatic i Marcina Mikołajczyka. 

24 marca – wyszły z druku i swoją premierę miały podczas Walnego Zgromadzenia 
KTPN „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” tom 14 (czasopismo posiadające 
punktację naukową), zatytułowane „Z zagadnień heraldyki i nauk pokrewnych” i przygotowane 
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pod red. Piotra Gołdyna. Jest to sto sześćdziesiąte pierwsze wydawnictwo KTPN, w którym 
zamieszczono jedenaście artykułów (w tym jeden w języku ukraińskim) poświęconych pracom 
badawczym w obszarze heraldyki i nauk pokrewnych, takim jak: epigrafika, ekslibrisologia 
czy mundurologia łączących się z szeroko rozumianą ziemią kaliską. W tomie tym znajdują 
się również recenzje i omówienia, sprawozdania, wspomnienie o zmarłym członku KTPN 
dr. med. Zbigniewie Kledeckim oraz wiadomości związane z działalnością Towarzystwa. 
Wśród autorów znajdują się członkowie KTPN: E. Andrysiak, B. Celer, J. Durka, M. Halak, 
H. Karolewska, M. Kulik, J. Miluśka-Stasiak, E. Obała, A. Wojtynka, A. Zimna.  

25 marca – odbyło się XXVII Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które zorganizowano dzięki przychylności władz uczelni 
w Collegium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego w Kaliszu. Na wstępie zebrania uczczono minutą ciszy pamięć niedawno 
zmarłego członka Towarzystwa śp. doktora medycyny Zbigniewa Kledeckiego, a podczas 
dalszych obrad, które prowadziła wiceprezes KTPN prof. Ewa Andrysiak, prezes towarzystwa 
prof. Krzysztof Walczak złożył sprawozdanie z działalności stowarzyszenia i zaproponował 
działania, jakie kaliskie towarzystwo naukowe podejmie w roku bieżącym.

Walne Zgromadzenie, na wniosek zarządu, uchwaliło przyznanie członkostwa honorowego 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr. hab. Arturowi Kijasowi, wybitnemu 
historykowi, znanemu wielu kaliszanom z pracy dydaktycznej w tym mieście, działającemu 
od lat na rzecz KTPN. Projekt treści laudacji został odczytany przez prof. Ewę Andrysiak, 
zaś wręczenie dyplomu zaplanowano podczas majowej konferencji, organizowanej 
przez KTPN, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM oraz Książnicę Pedagogiczną  
im. A. Parczewskiego, poświęconej problematyce strajków szkolnych w XIX i pierwszych 
latach XX w.

W trakcie posiedzenia można było zapoznać się także z najnowszymi wydawnictwami, 
sygnowanymi przez KTPN.

26 marca – prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr hab. Krzysztof 
Walczak odebrał z rąk wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. Mirosławy Marody 
powołanie w skład Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. 
Trzydziestu pięciu uczonych, powołanych do Rady, reprezentuje zarówno towarzystwa 
ogólne (w tym regionalne) jak i specjalistyczne, zajmujące się poszczególnymi naukami lub 
grupami nauk.

Krzysztof Walczak jest profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego i dyrektorem Książnicy 
Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, pełni też funkcję (od 1994 r.) prezesa 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Stowarzyszenie to zostało założone w 1987 r. 
i działa na rzecz regionalnej działalności naukowej oraz wsparcia formowania się miejscowego 
środowiska akademickiego. Liczy siedmiu członków honorowych, 156 członków 
rzeczywistych i 9 wspierających. Blisko połowa spośród działaczy KTPN legitymuje się 
stopniami naukowymi (doktora i doktora habilitowanego), a także tytułami profesorskimi. 
Powołanie prof. Walczaka do Rady Towarzystw Naukowych PAN jest wyrazem uznania dla 
działalności Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na polu naukowym i wydawniczym 
i potwierdzeniem, iż nasze stowarzyszenie zajęło miejsce pośród najbardziej aktywnych 
naukowych towarzystw regionalnych.
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16-17 kwietnia – pod hasłem „Odbudowa miasta historycznego: naród, polityka, 
społeczeństwo, a rekonstrukcje miast zniszczonych w czasie I wojny światowej” odbyła 
się w Kaliszu międzynarodowa konferencja. Naukowcy z Polski, Niemiec, Włoch, Anglii, 
Francji, Izraela, Belgii, Chorwacji i Stanów Zjednoczonych spotkali się na kaliskim Wydziale 
Pedagogiczno-Artystycznym, zaproszeni przez organizatorów: Kaliskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk i Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-
Artystyczny w Kaliszu. Konferencja była dziełem Pracowni Historii Sztuki i Kultury 
Materialnej KTPN, działającej pod kierunkiem dr Iwony Barańskiej, a najaktywniejszymi 
współorganizatorami byli mgr Makary Górzyński, dr Joanna Bruś-Kosińska oraz  
mgr Mateusz Halak.   

Uczestnicy, a także goście tego międzynarodowego spotkania naukowego powitani 
zostali przez Prezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Sapińskiego, jak również dziekana UAM 
prof. Mirosława J. Śmiałka oraz prezesa KTPN prof. Krzysztofa Walczaka. Prelegenci 
wygłosili ponad 30 referatów w języku polskim, angielskim i niemieckim na temat 
powstawania z ruin ośrodków zniszczonych przez I wojnę światową. Przypadek kaliski stał 
się centralnym motywem problemów rekonstrukcji miast europejskich, a działania odbudowy 
oraz strategia architektoniczna, polityczna i społeczna stały się tematem wygłaszanych 
referatów. Przygotowali je prelegenci zajmujący się historią sztuki, architektury, urbanistyki, 
konserwacją zabytków. Prelekcje uzupełniane były interesującymi dyskusjami, w których 
goście odnosili się do swoich doświadczeń i badań naukowych. Ta bardzo udana konferencja 
odbiła się szerokim echem nie tylko w Kaliszu; mamy nadzieję, że jej zasięg ogólnopolski 
i międzynarodowy pozwoli wpisać losy zniszczenia i odbudowy Kalisza w historiografię 
europejską, obok podobnie zniszczonych miast zachodnioeuropejskich – Lowanium 
i Reims.

Konferencji towarzyszyły wystawy obrazujące dawny i współczesny Kalisz, przygotowane 
przez studentów UAM i uczniów Liceum Plastycznego w Kaliszu oraz wystawa „Kalisz 
w odbudowie 1916-1939” opracowana i przedstawiona przez organizatorów. Oprócz 
ekspozycji prezentowane były książki kaliskie, które można było obejrzeć lub zakupić dzięki 
Kaliskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk. 

20 kwietnia – z okolicznościową wizytą do państwa Janiny i Władysława Kościelniaków 
związaną z jubileuszem 70-lecia pożycia małżeńskiego (15 kwietnia 1945 r.), przybył prezes 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof Walczak i wiceprezes prof. Ewa 
Andrysiak oraz władze Miasta Kalisza w osobach: Grzegorz Sapiński - prezydent Miasta 
Kalisza, Artur Kijewski - wiceprezydent, Marzena Pastuszak - naczelnik Wydziału Kultury 
i Sztuki, Sportu i Turystyki. Z tej okazji jubilatom złożono życzenia jeszcze wielu wspólnych 
lat w zdrowiu oraz wszelkiej pomyślności.

18-19 maja – w gmachu kaliskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pt. „Strajki szkolne na 
ziemiach polskich w pierwszej dekadzie XX wieku”, której organizatorami byli: Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu 
i Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. Uczestnicy, a także goście 
tego naukowego spotkania powitani zostali przez prezesa KTPN i dyrektora Książnicy 
Pedagogicznej prof. Krzysztofa Walczaka oraz prof. UAM Piotra Gołdyna. Wśród gości 
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pojawili się m.in. senator RP Witold Sitarz, prezes oddziału kaliskiego Polskiego Towarzystwa 
Historycznego Tadeusz Krokos, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu Jan 
Bartczak, a w imieniu Przewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Plichty przemówił Martin 
Zmuda, zaś słowa pani Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej, 
skierowane do uczestników konferencji, odczytał Piotr Tomankiewicz.  

Motywem, jaki kierował naukowcami, którzy zjechali do Kalisza z wielu ośrodków 
naukowych w Polsce, była 110. rocznica bojkotu szkół rosyjskich przez młodzież, 
domagającą się polonizacji szkolnictwa na terenie Królestwa Polskiego. W falę strajków 
szkolnych włączyli się także uczniowie szkół kaliskich, stąd też temat ten stał się okazją do 
dwudniowych obrad.  

Konferencję otworzyła laudacja, którą odczytała prof. Ewa Andrysiak, po której nastapiło 
wręczenie dyplomu honorowego członkostwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
wybitnemu historykowi oraz długoletniemu członkowi kaliskiego stowarzyszenia naukowego 
prof. dr. hab. Arturowi Kijasowi. Oprócz tej uroczystości oraz tematycznych obrad słuchacze 
konferencji obejrzeli projekcję filmu pt. „Młody Las” z 1934 roku w reżyserii Józefa Lejtesa, 
nawiązującego do strajków szkolnych w zaborze rosyjskim, mogli zapoznać się z najnowszymi 
kaliskimi edycjami, a także zostali zaproszeni na wystawę “Strajki szkolne z lat 1901-1907”, 
która będzie eksponowana do 31 sierpnia w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu.

3 czerwca – w Muzeum Diecezjalnym w Łomży odbyło się spotkanie naukowe, które 
zostało zorganizowane przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów i Łomżyńskie 
Bractwo Historyczne, na którym wystąpił prof. Piotr Gołdyn reprezentujący Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk z tematem „Sławomira Czerwińskiego związki z Łomżą”.  

12 czerwca – podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Kalisza, która odbyła się w ramach 
obchodów Święta Miasta w auli Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego im. prof. Jerzego 
Rubińskiego wręczono pamiątki z okazji 25-lecia samorządności, święta obchodzonego 
w tym roku w całym kraju. Wśród wyróżnionych podziękowanie złożono również prezesowi 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztofowi Walczakowi, gdyż w latach 
1990-1994 pełnił on funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza. W imieniu profesora 
statuetkę odebrała dr Bogumiła Celer.  

12-13 czerwca – w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego odbyła się ogólnopolska 
konferencja naukowa zatytułowana „Perspektywy regionalnych towarzystw naukowych 
w Polsce”. Konferencja została wpisana w obchody 195-rocznicy powstania PTN (1820-
2015); jej inicjatorem i gospodarzem był prezes TNP prof. Zbigniew Kruszewski, a komitet 
honorowy tego naukowego spotkania złożony był w większości z prezesów towarzystw 
naukowych z całej Polski (z Bydgoszczy, Ciechanowa, Częstochowy, Gdańska, Gdyni, 
Kalisza, Legnicy, Lublina, Łodzi, Łomży, Olsztyna, Opola, Ostrołęki, Płocka, Poznania, 
Przemyśla, Radomska, Szczecina, Torunia, Warszawy, Włocławka i Wrocławia), co świadczy 
o rozwijającym się ruchu społeczno-intelektualnym. Podczas konferencji na ręce prezesa 
przekazywane były gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu, odbyło się wręczenie dyplomu 
członka honorowego prof. Andrzejowi Chodubskiemu oraz w ramach trzech sesji plenarnych 
wygłaszane były referaty. W obradach wystąpił, jako gość specjalny, członek honorowy TNP 
prof. Henryk Samsonowicz oraz m.in. prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
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prof. Krzysztof Walczak (z referatem przygotowanym we współpracy z wiceprezes prof. 
Ewą Andrysiak) pt. „Księgozbiory regionalnych towarzystw naukowych i ich znaczenie dla 
społecznego ruchu naukowego”.  

Konferencji towarzyszyła wystawa wybranych grafik z cyklu „Kaprysy” Francisco Goi 
ze zbiorów TNP w Muzeum Mazowieckim w Płocku oraz możliwość zwiedzenia całego 
Muzeum.

20 czerwca – podczas Kiermaszu Książki Kaliskiej swój debiut miała książka  
pt. „Państwo-Religia. Instytucje państwowe i obywatele wobec religii w Europie środkowo-
wschodniej w XX wieku” – tom pierwszy. Publikacja ta wydana pod redakcją dr. Jarosława 
Durki, składa się z dwunastu opracowań przedstawiających problematykę relacji instytucji 
państwowych i obywateli wobec religii na terenie Polski, Ukrainy i Bułgarii. Poszczególne 
rozdziały obejmują okres począwszy od dwudziestolecia międzywojennego po upadek państwa 
socjalistycznego. Ta regionalna edycja jest sto sześćdziesiątym siódmym wydawnictwem 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

20-21 czerwca – w ramach obchodów Święta Miasta podczas V Festiwalu Smaków 
w Parku Miejskim odbył się XXVI Kiermasz Książki Kaliskiej. Organizatorem była 
Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu, która zakątek literacki umieściła 
obok „Domku Parkowego”. Swój dorobek edytorski zaprezentowało w nim m.in. Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które wydało już około 170 tytułów. Przy stoisku KTPN 
można było oprócz prezentowanych książek spotkać ich autorów, którzy chętnie dedykowali 
swoje prace miłośnikom calisianów.

24 czerwca – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyło się zebranie 
Zarządu, na którym oprócz omawianych spraw związanych z działalnością towarzystwa 
podjęto decyzję o obniżce cen kilku wydawnictw, by umożliwić czytelnikom łatwiejsze ich 
nabycie. Promocją objęta została również seria „Kaliszanie”. 

25 czerwca - prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof Walczak 
został delegowany przez Radę Towarzystw Naukowych Polskiej Akademii Nauk do 
pełnienia funkcji eksperta w procesie oceny jakości czasopism naukowych, pretendujących 
do umieszczenia na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Funkcja ta jest 
dowodem prestiżu naszego towarzystwa naukowego, bowiem obok prof. K. Walczaka 
funkcje te pełnić będą prezesi Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a także sekretarz generalny najstarszego stowarzyszenia tego 
typu – Towarzystwa Naukowego Płockiego.

30 czerwca – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w ramach działalności 
Pracowni Historii Sztuki i Kultury Materialnej KTPN dr Iwona Barańska wygłosiła referat 
pt. „Gięta cukierniczka” czy „orzeł w błyskawicznym locie” - poświęcony recepcji poliptyku 
kaliskiego w środowisku kaliskiej inteligencji XIX wieku.

Omawiany temat był próbą odtworzenia wypowiedzi znanych kaliszan takich jak: Alfons 
Parczewski oraz Adam Chodyński czy Zygmunt Zaborowski na temat ołtarza zaliczanego do 
wyjątkowych przykładów malarstwa tablicowego późnego gotyku, znajdującego się dzisiaj 
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w północnej nawie bazyliki św. Józefa. Referat poprzedzony został ogólnym zebraniem 
członków pracowni, poświęconym podsumowaniu niedawnej międzynarodowej konferencji 
na temat odbudowy Kalisza po zniszczeniach 1914 r.. Zajęto się też planowaną publikacją 
pokonferencyjną, jak również zarysowano plany dalszej działalności tej agendy Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

23 lipca – pojawił się drugi tom czasopisma naukowego pt. „Studia Kaliskie = Studia 
Calisiensia”, wydawany przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Wydawnictwo 
Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego w Kaliszu, pod redakcją dr Elżbiety Steczek-Czerniawskiej. Pismo 
to tworzy możliwość publikacji młodym pracownikom nauki, reprezentującym kaliskie 
środowisko akademickie. W tomie drugim (prezentującym się interesująco w okładce 
autorstwa znanej kaliskiej graficzki książkowej Lidii Łyszczak), redagowanym przez doc. 
dr. Jana Frąszczaka, skupiono się na zagadnieniach z zakresu zarządzania, a zawiera on  
11 artykułów i 2 omówienia, poruszające szeroko rozumianą problematykę zarządzania 
w ujęciu teoretycznym, a ich treści mieszczą się w sferze ogólnych pojęć i dociekań, 
dotyczących zarządzania podmiotami gospodarczymi, jak i zarządzania w szeroko rozumianej 
sferze publicznej. 

3 sierpnia – ukazała się monografia pt. „Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu 1864-2014” 
pod red. Tadeusza Olejnika i Krzysztofa Walczaka. Została ona wydana z okazji jubileuszu 
150-lecia tejże organizacji, który obchodzono w ubiegłym roku. Ta pięknie wydana książka 
to wspólny trud wielu autorów, w tym członków Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
znanych historyków i regionalistów: Ewy Andrysiak, Grażyny Schlender, Jerzego A. Splitta 
i Krzysztofa Walczaka, którzy przedstawili dzieje Kaliskiej Ochotniczej Straży Pożarnej od 
chwili jej utworzenia na ziemiach Królestwa Polskiego po czasy współczesne. To zasłużone 
stowarzyszenie chlubnie wpisało się w historię miasta, a kaliscy strażacy za swe bezinteresowne 
poświęcenie i ofiarną służbę zawsze darzeni byli poważaniem przez mieszkańców grodu 
nad Prosną. Praca oparta na solidnej podstawie źródłowej i udokumentowana wieloma ilustracjami, 
które wzbogacają jej wartość, jest swojego rodzaju hołdem złożonym tej organizacji. Zawiera ona 
również bogaty, choć w wyborze, zestaw różnych dokumentów; m.in. statuty, wykazy 
prezesów, naczelników (komendantów) i członków straży. W suplemencie pracy odnotowano 
także kaliskie uroczystości jubileuszowe z 24 września 2014 r. Całość uzupełniona została 
bibliografią oraz indeksami nazwisk i miejscowości. 

4 września – wyszła z druku kolejna książka KTPN pt. „Kalisz 1914 : pogrom miasta” 
Mieczysław Arkadiusza Woźniaka, otwierająca nową serię „Kalisz w ilustracjach”. Jest 
to drugie wydanie publikacji z 1995 r., które zostało uzupełnione i poszerzone o nowe 
informacje. Tak jak w poprzedniej edycji, poza informacjami historycznymi zniszczenia 
miasta i emigracji ludności, są umieszczone fotografie z 1914/1915 r. i z 1995, zrobione z tej 
samej perspektywy. Książka w formie albumu w pięknej oprawie, jak pisze autor, poświęcona 
jest rodzinnemu miastu, gdyż twórca jej pochodzi właśnie z Kalisza i z tym miastem jest 
związany emocjonalnie. 
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5 września – w sali recepcyjnej kaliskiego Ratusza odbyło się Narodowe Czytanie 
powieści pt. „Lalka” Bolesława Prusa. Wśród czytających znaleźli się m.in. przedstawiciele 
władz miasta i nauczyciele akademiccy. W gronie zaproszonych był także prof. Krzysztof 
Walczak prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, dyrektor Książnicy Pedagogicznej 
w Kaliszu, i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego.    

16 września – w przeddzień 76 rocznicy napaści sowieckiej na Polskę i Światowego Dnia 
Sybiraka w sali recepcyjnej ratusza rozpoczęły się uroczystości związane z tymi obchodami. 
Wręczono na nich Honorowe Odznaki za Zasługi dla Związku Sybiraków m.in. Prezydentowi 
Miasta Kalisza Grzegorzowi Sapińskiemu, wiceprezydentowi Arturowi Kijewskiemu  
i dr Elżbiecie Steczek-Czerniawskiej wiceprezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
Spotkanie to stało się również okazją do zaprezentowania nowej książki zawierającej 
wspomnienia Polaków, którzy przeżyli dramat zesłania pt. „Sybir. Na nieludzkiej ziemi”, 
której redaktorem jest wcześniej wyróżniona dr Elżbieta Steczek-Czerniawska.

21 września – w 99-rocznicę urodzin nestorowi kaliskich artystów i członkowi 
założycielowi Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Władysławowi Kościelniakowi, 
tradycyjnie jak co roku złożyli wizytę władze miasta, a także w imieniu KTPN wiceprezes prof. 
Ewa Andrysiak. Dostojnemu jubilatowi towarzyszyła pani Janina Kościelniak, nieodłączna 
towarzyszka życia artysty, która wraz mężem przyjęła uroczyście gości i składane również 
dla niej życzenia wszelkiej serdeczności.      

24 września – Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Bibliotek, podjęło 
decyzję o wyborze w skład Zarządu Polskiego Związku Bibliotek prof. Krzysztofa Walczaka, 
prezesa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i wieloletniego dyrektora Książnicy 
Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu.   

26 września – zmarł Profesor Tadeusz Poklewski-Koziełł (ur. 1932 r.), archeolog, 
absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, emerytowany prof. Instytutu Archeologii i Etnologii 
PAN, członek honorowy Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zajmował się badaniem 
dziejów średniowiecznej i nowożytnej Europy i prowadził rozległe badania wykopaliskowe 
w Polsce i we Francji. Przez kilka lat pod jego kierunkiem były prowadzone badania 
archeologiczne zamku kaliskiego, dzięki którym widoczne są odsłonięte fragmenty jego 
fundamentów. Profesor był kawalerem Orderu Polonia Restituta i posiadaczem licznych 
odznaczeń państwowych, regionalnych i organizacyjnych. Był uczonym wielkiego formatu 
i autorem, współautorem i redaktorem wielu istotnych wydawnictw naukowych obejmujących 
prace źródłowe.  Został pochowany na cmentarzu komunalnym na Dołach w Łodzi.

28 września – podczas zebrania Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
można było zobaczyć nowe wydawnictwa, które wyszły dopiero z druku. Były to: drugi tom 
„Polonii Maior Orientalis. Studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej” pod redakcją prof. 
Piotra Gołdyna i trzeci tom czasopisma pt. „Studia Kaliskie = Studia Calisiensia” pod red. 
Elżbiety Steczek-Czerniawskiej. W pierwszej publikacji można znaleźć interesujące artykuły 
pokazujące coraz to nowe wątki historii Kalisza i regionu, materiały źródłowe, biografie oraz 
recenzje, a wśród autorów znaleźli się m.in. członkowie KTPN, tacy jak: Ewa Andrysiak, 
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Bogumiła Celer, Jarosław Durka, Piotr Gołdyn, Gabriela Matuszkiewicz, Krzysztof Walczak, 
czy Krzysztof Witkowski. W drugim periodyku redagowanym przez doc. dr. Jana Frąszczaka 
można znaleźć szeroko rozumianą problematykę zarządzania. 

Na posiedzeniu tym oprócz nowych książek, omawiane były również spraw towarzystwa 
i przyjęto w poczet członków dr. Wojciecha Bachora. 

14 października – w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu przy ul. Grójeckiej 109 została 
otwarta wystawa Czesława Wosia pod nazwą „Szkice z podróży ; ekslibris, grafika, rysunek”, 
która przyciągnęła wielu gości.

18 października – z okazji 60-lecia działalności Kaliskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Historycznego w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza odbyła się uroczysta 
konferencja, na której prof. Ewa Andrysiak, reprezentująca Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, złożyła serdeczne gratulacje, życząc dalszej owocnej współpracy między tymi 
kaliskimi stowarzyszeniami.

20 października – zmarł Piotr Sukienniczak, doktor prawa, wykładowca akademicki 
Uniwersytetu Szczecińskiego i Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM oraz pracownik 
samorządowy. W ostatnim czasie pracował jako naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego w Kaliszu, a od 2008 r. był członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. Został pochowany na cmentarzu miejskim przy Rogatce w Kaliszu.

22 października – w kaliskim ratuszu podczas uroczystej inauguracji nowego sezonu 
artystycznego wręczono 26 nagród przyznanych przez Prezydenta Miasta Kalisza. 
Wśród nagrodzonych znaleźli się członkowie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: 
Maciej Błachowicz, Jerzy Gnerowicz, prof. Piotr Gołdyn (członek zarządu), prof. Piotr 
Łuszczykiewicz, Leszek Ziąbka oraz prezes KTPN prof. Krzysztof Walczak. 

w październiku – ukazała się monografia pt. „Sto lat oświaty w Sławsku 1915–2015” 
autorstwa prof. Piotra Gołdyna. Książka jest dokumentem opisującym stuletnią historię 
sławskiej oświaty i edukacji, zawierając dzieje szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły 
rolniczej, a także losy ich uczniów, nauczycieli, duchowieństwa i rodziców. Monografia 
została wzbogacona zdjęciami i stanowi ważne upamiętnienie obchodów jubileuszu.

Publikacja jest sto siedemdziesiątym dziewiątym wydawnictwem Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. 

25 października – w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu miało miejsce spotkanie 
popularnonaukowe z cyklu „FOTOPLASTIKON. Kalisz na fotografiach XIX i XX wieku” 
zatytułowane „Była sobie książka. Biblioteki kaliskie w dobie przed internetem”, które 
poprowadzili: Anna Tabaka i Maciej Błachowicz, a gościem specjalnym był prof. Krzysztof 
Walczak, bibliolog, bibliofil, dyrektor Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, prezes Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk i wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim. Na spotkaniu 
tym, przedstawiającym historię książki kaliskiej, można było usłyszeć o starodrukach, 
jakie zaczęły od 1603 r. powstawać w Kaliszu, o rozwijającej się kulturze i o powstawaniu 
pierwszych drukarni, księgarni i czytelni. Omawiano najbardziej znaczące książki 
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i czasopisma drukowane w tym mieście, a także wspominani byli miłośnicy książek i ludzie, 
którzy przyczynili się do rozwoju drukarstwa. Przypomniane zostały również przypadki 
darów w postaci kolekcji księgozbiorów, które dały początek kaliskim bibliotekom. Te 
bardzo ciekawe opowieści, ilustrowane były prezentacją multimedialną, na której można 
było zobaczyć stare fotografie i wycinki z gazet.       

26 października – w sali recepcyjnej Kaliskiego Ratusza zorganizowane zostało 
spotkanie związane z promocją książki pt. „Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu 1864-
2014”, która ukazała się pod redakcją prof. Tadeusza Olejnika i prof. Krzysztofa Walczaka. 
Monografia wydana została z okazji zeszłorocznego jubileuszu 150-lecia powołania tejże 
prężnie działającej organizacji społecznej. 

Na uroczystym spotkaniu autorzy publikacji, znakomici historycy i regionaliści, mieli 
okazję opowiedzieć o procesie powstania tego dzieła. Po przemowach i podziękowaniach 
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu Grzegorz Kuświk w dowód uznania wręczył 
twórcom monografii odznaczenia przyznane przez Zarząd. Są to Odznaki Jubileuszowe 
„150 lat OSP w Kaliszu”, repliki odznaki wykonanej na jubileusz 50-lecia w 1914 r. Wśród 
odznaczonych byli członkowie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: prof. Ewa 
Andrysiak, dr Grażyna Schlender, Jerzy A. Splitt i prof. Krzysztof Walczak.

9 listopada – w Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu odbyło 
się uroczyste otwarcie wystawy ekslibrisu i grafiki autorstwa znanego ostrowskiego grafika 
Czesława Wosia (członka Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk), podczas której 
promocję miała książka pt. „Kalisz w grafice Czesława Wosia”. Publikacja zawiera rysunki 
przedstawiające piękno starego grodu nad Prosną, stworzone ręką ostrowskiego artysty 
i jest wspólnym wydawnictwem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Książnicy 
Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. Kształt typograficzny nadała albumowi 
Bogumiła Celer, wstęp napisał Krzysztof Walczak, a notę o artyście sporządziła Katarzyna 
Kubiak.

W otwarciu wystawy, a zarazem promocji książki wzięła udział Członek Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, która podkreśliła potrzebę takich 
wydarzeń kulturalnych. 

12 listopada – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk miało miejsce 
spotkanie z Barbarą Kłosowicz-Krzywicką, prezesem Towarzystwa Opieki nad Polskimi 
Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji. Pani prezes jest przewodnikiem Polaków 
po cmentarzach paryskich i wraz z członkami kierowanego przez siebie stowarzyszenia 
zajmuje się opieką i renowacją polskich pomników na francuskich cmentarzach. Za swoje 
dokonania została odznaczona przez Ambasadora RP we Francji medalem PRO MEMORIA 
i Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne zasługi na rzecz 
Polonii we Francji przyznanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Na wykładzie pt. „170 lat opieki nad polskimi grobami we Francji” można było poznać 
historię paryskiej Polonii i dzieje ludzi, którzy pozostali tam na zawsze zapełniając kwatery 
cmentarzy francuskich. Wśród najczęściej odwiedzanych grobów w Paryżu jest mogiła 
Fryderyka Chopina. Dzięki kontaktom prof. Michała Jarneckiego z panią prezes, która 
poczyniła starania odnalezienia miejsca pochówku Stefana Szolca-Rogozińskiego udało 
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się to miejsce zlokalizować. Barbara Kłosowicz-Krzywicka przedstawiła drogę, jaką trzeba 
by było przejść, by upamiętnić to miejsce (grób znanego podróżnika nie zachował się). 
Na spotkaniu zaprezentowano też piękny album pt. „Na obcej ziemi. Groby polskie na 
cmentarzach paryskich i w Montmorency” współautorstwa prelegentki z fotografiami Hanny 
Zaworonko-Olejniczak.       

13 listopada – z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że zmarł nestor kaliskich 
artystów - Władysław Kościelniak. We wrześniu obchodził swoje 99 urodziny, był mistrzem 
pędzla, ołówka i pióra, a także był zapalonym historykiem regionalistą. Twórca tysięcy 
grafik i ekslibrisów, ukazujących z najpiękniejszej strony Kalisz i ziemię kaliską, był też 
współzałożycielem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Towarzystwa Przyjaciół 
Książki w Kaliszu. Za swoje zasługi odznaczony został m.in.: Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Jako drugi Polak – po Tadeuszu 
Kulisiewiczu - otrzymał Medal Rabindranatha Tagore od Calcutta Arts Society za cykl 
czarno-białych linorytów inspirowanych kulturą i sztuką Indii. W 2001 r. Władysław 
Kościelniak znalazł się w pierwszej dziesiątce „Kaliszan XX wieku”, w 2003 r. został 
wyróżniony tytułem Kaliszanina Roku. W uznaniu za wybitny wkład w dokumentowanie 
i popularyzację historii regionu kaliskiego, zaangażowanie w działalność publiczną i bogatą 
twórczość artystyczną wzbogacającą kulturę polską Rada Miejska Kalisza nadała artyście 
w 2006 r. tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalisza, a w czerwcu 2012 r. przyznano 
mu tytuł Honorowego Przyjaciela Kalisza. Ten Wielki Kaliszanin był także autorem wielu 
publikacji w tym również wydawanych przez KTPN. 

17 listopada – Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu zorganizowało spotkanie, 
podczas którego nadano Honorowe Członkostwo prof. Krzysztofowi Walczakowi (prezesowi 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk). Laudację wygłosiła prezes towarzystwa prof. 
Ewa Andrysiak, podkreślając, że wyróżniony jest osobą wyjątkowo zasłużoną nie tylko dla 
Miasta Kalisza, ale także dla środowiska miłośników książki. Na uroczystości można było 
również wysłuchać wykładu prof. Krzysztofa Walczaka pt. „Dawne podręczniki szkolne 
do nauki historii”, w którym prelegent nawiązał do losów podręczników, z których wiedzę 
o historii ojczystego kraju czerpały w XIX wieku pokolenia Polaków.  

Okoliczność nadania członkostwa honorowego powiązana została z urodzinami bohatera 
spotkania i właśnie z tej okazji została wydana książeczka, stanowiąca prezent dla jubilata. 
Publikacja ta, autorstwa Bogumiły Celer pt. „Rzecz o ekslibrisach drukarskich”, jest 
kolejnym, trzydziestym już wydawnictwem Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu.

18 listopada – w ostatniej drodze Mistrza Władysława Kościelniaka towarzyszyły mu 
władze miasta, środowiska twórcze i kulturalne (w tym członkowie KTPN) oraz rodzina, 
przyjaciele i kaliszanie. W imieniu środowisk twórczych mowę pożegnalną w kościele  
oo. Franciszkanów wygłosił prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof 
Walczak. Podkreślił w niej, że zmarłego artystę mógł nazywać przyjacielem - „Nie mogę 
tutaj zapomnieć o bardzo osobistych związkach, jakie łączyły mnie, mojego Ojca z Panem 
Władysławem, bo tak się zaczęła moja z nim znajomość, przyjaźń. Myślę tutaj o ilustracjach 
do „Baśni i legend” Eligiusza Kor-Walczaka, na których uczyłem się czytać, ale uczyłem się 
także naszego Kalisza”.



Kronika KTPN  303

Odszedł Wielki Kaliszanin, członek założyciel KTPN, a pochowany został na cmentarzu 
katolickim na Rogatce w Kaliszu. 

18 listopada – w Bibliotece Publicznej w Kłodawie odbyła się promocja czasopisma 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk „Polonia Maior Orientalis” połączona 
z seminarium regionalnym, której inicjatorami byli trzej autorzy: Piotr Gołdyn, Bartłomiej 
Grzanka i Krzysztof Witkowski. Było to pierwsze tego typu spotkanie w regionie, gdyż 
twórcy publikacji mają zamiar kontynuować je również w innych miastach Wielkopolski 
Wschodniej.

26 listopada – w Sali Kominkowej Centrum Kultury „ZAMEK” w Poznaniu podczas 
Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki wręczone zostały 
nagrody dla zwycięzców konkursu im. ks. dr Szczęsnego Dettloffa. W czterdziestej edycji 
tak prestiżowego konkursu dla młodych naukowców sukces odniósł Makary Górzyński 
(historyk architektury, członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pracownik 
naukowo-badawczy, doktorant Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego), 
uhonorowany nagrodą za publikację „Dziewiętnastowieczny ratusz w Kaliszu. Architektura 
i niezrealizowany projekt nowoczesności”, wydaną przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk. Dla Towarzystwa jest to kolejna książka, która tak wysoko została oceniona przez 
jurorów. Jak pisze autor w podziękowaniach „Szczególne wyrazy uznania należą się prof. 
Krzysztofowi Walczakowi, który jako prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
podjął się niełatwych starań o wydanie tomu o ratuszu, zakończonych powodzeniem jesienią 
2014 roku. Chciałbym podkreślić, że tylko dzięki determinacji Wydawcy w tym i innych 
przypadkach najnowsze kaliskie badania historyczno-artystyczne mogą ujrzeć światło 
dzienne i trafić do rąk czytelników.” 

7 grudnia – w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego z udziałem zaproszonych 
gości odbyło się uroczyste posiedzenie z okazji 195. rocznicy powstania stowarzyszenia, 
podczas którego wręczono dyplomy dwom kolejnym członkom honorowym TNP. Z okazji 
tego jubileuszu gratulacje i życzenia na ręce prezesa TNP prof. Zbigniewa Kruszewskiego 
złożył osobiście prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof Walczak.

9-10 grudnia – w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie odbyła się 
konferencja naukowa pt. „200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego”, 
przypominająca powstanie w 1815 r. stowarzyszenia naukowego, które w 1872 r. dało 
początek pierwszej polskiej akademii nauk – krakowskiej Akademii Umiejętności. Z tej 
okazji wyróżniające się regionalne towarzystwa naukowe zostały uhonorowane przez 
prezesa PAU prof. Andrzeja Białasa medalem okolicznościowym. Jeden z nich otrzymało 
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Medal ten z łacińską sentencją „Scire tuum nihil est, 
nisi te scire hoc sciat alter” (Twoja wiedza jest niczym, jeśli nie staje się udziałem innych) 
–wykonany został według projektu prof. Stefana Dousy.

14 grudnia – odbyło się zebranie Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
oprócz omawianych planów działania i spraw organizacyjnych KTPN, przyjęta została mgr 
Monika Andrzejczak, jako nowy członek organizacji.
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21 grudnia – ogłoszona została lista czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego na rok 2015. W tej ważnej dla środowiska naukowego informacji 
zostały również ujęte wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W wykazie 
tytułów został wyróżniony periodyk pt. „Studia Kaliskie = Studia Calisiensia”, który 
otrzymał 2 punkty oraz czasopismo pt. „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 
posiadające teraz 6 punktów.   

28 grudnia – zmarła dr Danuta Wańka, bibliolog, bibliotekarz, bibliograf, pedagog, 
nauczyciel akademicki, starszy kustosz dyplomowany oraz od 1991 r. członek Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk (w latach 1996-2000 członek Zarządu; w latach 2000-2012 
sekretarz generalny; członek komitetu redakcyjnego „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk” i sekretarz Pracowni Słowników Biograficznych). Dr Danuta Wańka była 
wieloletnim pracownikiem bibliotek, w tym od 1992 do 2009 r. Książnicy Pedagogicznej  
im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu (w której przez kilka lat pełniła funkcję wicedyrektora), 
a kilka lat temu powołana została na stanowisko kierownika Biblioteki Wydziału Pedagogiczno-
Artystycznego UAM w Kaliszu. Pochowana została na cmentarzu w Iwanowicach. 

Ewa Obała



REJESTR CZŁONKÓW HONOROWYCH,
ZWYCZAJNYCH I WSPIERAJĄCYCH
KALISKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK
Stan na dzień 28 lutego 2015 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, zmarł w 2015)

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)

Prof. dr hab. Artur Kijas
(członek honor. od 2015)



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 Andrzejczak Monika mgr Kalisz 2015
5 Bachor Wojciech dr Kalisz 2015
6 Baranowski Tadeusz dr hab. Warszawa 1988
7 Barańska Iwona dr Kotlin 1995
8 Bielska Krystyna mgr Łódź 1988
9 Bladowska Dioniza mgr Kalisz 2003
10 Bladowski Bogdan dr Warszawa 1987
11 Błachowicz Maciej mgr Kalisz 2010
12 Borowiak Adam mgr Kalisz 2002
13 Brodacki Grzegorz dr Sieradz 1997
14 Bruś-Kosińska Joanna dr Kalisz 2006
15 Celer Bogumiła dr Kalisz 2003
16 Chajda Jan prof. zw. dr inż. Poznań 2012
17 Chojnacki Dariusz prof. nadzw. dr 

hab. Kalisz 2005
18 Chojnacki Tadeusz mgr Kalisz 2005
19 Ciesielska Adriana dr Nowe Miasto 

n/Wartą 2002
20 Czepik Agata mgr Kalisz 2005
21 Delura Jolanta mgr Kalisz 2011
22 Depczyński Wiesław doc. dr inż. Warszawa 1987
23 Dobak-Splitt Krystyna mgr Kalisz 1987
24 Durka Jarosław dr Myszków 2014
25 Dymkowska Judyta Anna mgr Kalisz 1987
26 Fołtarz Adam prof. nadzw. dr 

hab. Kalisz 2007
27 Frąszczak Jan doc. dr Kalisz 1987
28 Gnerowicz Jerzy mgr inż. Kalisz 2002
29 Gołdyn Piotr prof. nadzw. dr 

hab. Bielawy 2011
30 Górzyński Makary mgr Warszawa 2011
31 Grzesiak Jan prof. nadzw. dr 

hab. Grodziec 1998
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32 Grzesiak Paweł mgr Ostrzeszów 2006
33 Gulczyński Andrzej prof. nadzw. dr 

hab. Poznań 1990
34 Halak Mateusz mgr Kalisz 2014
35 Jaeger Marek dr Lutynia 2008
36 Janczewski Janusz mgr Ostrów Wlkp. 1987
37 Jankowska Danuta mgr Kalisz 1989
38 Jarnecki Michał prof. nadzw. dr 

hab. Ostrów Wlkp. 1989
39 Jeglińska Elwira dr Ślesin 2011
40 Juszczak Jan mgr Sokolniki 2005
41 Kaczmarkiewicz Maria dr Kalisz 1989

42 Karolewska Henryka mgr Kalisz 2011

43 Kędzierski Adam dr Kalisz 2002
44 Kłysz Ewa dr Ostrów Kaliski 2001
45 Kolańczyk Aneta mgr Kalisz 2000
46 Kołodziej Andrzej prof. nadzw. dr 

hab. inż. Kalisz 2012
47 Kołodziej Małgorzata mgr Kalisz 2001

48 Kościelniak Władysław art. grafik Kalisz 1987-
2015

49 Kowalewska Małgorzata mgr Kalisz 2001
50 Kowalska Samanta dr Jarocin 2008
51 Krokos Tadeusz mgr Kalisz 2008
52 Kryst Bożena mgr Kalisz 1996
53 Kubiak Katarzyna mgr Pleszew 2000
54 Kubicka Bożena mgr Kalisz 2002
55 Kulik Mariusz dr Konin 2013
56 Łapa Romana dr Kalisz 2011
57 Łuszczykiewicz Piotr prof. nadzw. dr 

hab. Kalisz 1988
58 Maciejewska Iwona mgr Kalisz 2001
59 Małecki Zdzisław prof. nadzw. dr 

hab. inż. Kalisz 2008
60 Marciniak Marianna mgr Kalisz 2012
61 Marcinkowska Halina mgr Kalisz 2001
62 Marek Anna mgr Kalisz 1999
63 Marszałek Włodzimierz Kazimierz mgr Błaszki 1995
64 Matusiak Beata Maria mgr Kalisz 1994

65 Matusiak Kazimierz mgr Kalisz 1987
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66 Matuszczak Grzegorz dr Kalisz 2003
67 Matuszczak Maria Jolanta mgr Kalisz 1997
68 Matuszkiewicz Gabriela dr Konin 2015
69 Mąkosza Joanna mgr Kalisz 2002
70 Medycki Emil mgr Turek 2003
71 Michalak Zbigniew dr Turek 2007
72 Mikołajczyk Marcin mgr Kalisz 2015
73 Miluśka-Stasiak Jadwiga mgr Opatówek 1995
74 Miłek Sławomir mgr Kalisz 2008
75 Młodak Andrzej prof. nadzw. dr  

hab. Kalisz 2002
76 Molenda Piotr dr Kalisz 1992
77 Montelatic Joanna dr Kalisz 2015
78 Morawska Eleonora mgr Kalisz 2001
79 Narewska Anna mgr Nowe 

Skalmierzyce 2003
80 Nowak Andrzej dr Poznań 1987
81 Nowak Tadeusz dr inż. Kalisz 2009
82 Obała Ewa mgr Kalisz 2009
83 Pałęcki Hubert mgr Kalisz 1997
84 Pastuszak Marzena mgr Kalisz 1988
85 Paszyn Jarosław mgr inż. Kalisz 1998
86 Paszyn  Małgorzata mgr inż. 

architekt Kalisz 1998
87 Paterski Karol mgr Kalisz 2005
88 Pawlak Karol dr Kalisz 1996
89 Pawnuk Krystyna mgr Kępno 2001
90 Pęcherz Janusz dr inż. Kalisz 1987
91 Piechota Feliksa dr Kalisz 1997
92 Pietras Józef mgr Kalisz 1989
93 Pietrzak Jerzy prof. dr hab. Ostrów Wlkp. 1988
94 Płócienniczak Dominika mgr Kalisz 2011
95 Podlewski Olech mgr Kalisz 1987
96 Poklewska Krystyna prof. dr hab. Łódź 1989
97 Polak Bogusław prof. dr hab. Koszalin 1987
98 Poradzewska - Pietrzak Jadwiga mgr Ostrów Wlkp. 1989
99 Przygodzki Sławomir mgr Żelazków 1998
100 Pudełko Edward mgr Kalisz 1987

101 Radziłowicz Helena mgr Kalisz 2002
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102 Rezler Marek dr Poznań 1987
103 Rogacki Kazimierz dr med. Kalisz 1988
104 Roth Anna mgr Kalisz 1998

105 Rottermund Krzysztof

prof. nadzw. dr 
hab., Doctor 
scientiae 
musicae

Szczecin, 
Berlin 1994

106 Rudnicka Ewa dr Warszawa 2014
107 Rusak Stanisław dr Kalisz 1990
108 Rybicka Kornelia dr Ostrów Wlkp. 2002
109 Saganowska Ewa mgr Kalisz 2001
110 Schlender Grażyna dr Kalisz 1996
111 Sitarz Kazimiera mgr Kalisz 1987
112 Skoczylas-Stawska Honorata dr Poznań 1988
113 Sobczak-Waliś Monika mgr Lisków 2012
114 Sobczyk Anna dr Kalisz 2009
115 Sobolewski Piotr dr Kalisz 2000
116 Splitt Jerzy Aleksander mgr Kalisz 1987
117 Steczek-Czerniawska Elżbieta dr Kalisz 1988
118 Styczyńska Marianna dr Warta 1997
119 Suchocka Hanna dr Poznań 1988

120 Sukienniczak Piotr dr Kalisz 2008-
2015

121 Szczepaniak Paweł dr Kalisz 2001

122 Szulc Wita prof. nadzw. dr 
hab. Wrocław 1997

123 Szurczak Anna dr Kalisz 1987
124 Szymańska Jolanta mgr Kalisz 2002
125 Szymański Andrzej dr Pleszew 1987
126 Szymczak Jan prof. dr hab. Łódź 1991
127 Śmiecińska Mariola mgr Blizanów 2000
128 Świdziński Jerzy prof. nadzw. dr 

hab.
Luboń k. 
Poznania 2002

129 Tabaka Anna mgr Kalisz 2010
130 Teske Grzegorz dr Kalisz 1994
131 Tomala Janusz dr Kalisz 1994
132 Tumolska Halina dr hab. Kalisz 1990
133 Twardowski Andrzej prof. dr hab. Kalisz 1989
134 Urbaniak Marek dr Jastrzębniki 2002
135 Wachelko Marek mgr Krotoszyn 1988
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136 Walczak – Niewiadomska Agata dr Kalisz 2001
137 Walczak Krzysztof prof. nadzw. dr 

hab. Szałe 1987
138 Waliś Grzegorz mgr Lisków 2003

139 Wańka Danuta dr Kalisz 1991-
2015

140 Wiatrowski Ryszard mgr Kalisz 1996
141 Wieczorek Grzegorz dr Grabów 2012
142 Wiedemann Jerzy Wojciech mgr Grabów 1988
143 Wierzgacz Tomasz mgr Kalisz 2003
144 Witkowski Krzysztof dr Koło 2013
145 Wittich Juliusz mgr Kalisz 1987
146 Wojciechowski Kazimierz mgr Kalisz 1988

147 Wojtynka Anna mgr Wola 
Droszewska 2011

148 Woś Czesław Kazimierz art. plast. Ostrów Wlkp. 1987
149 Woźniak Anna mgr Kalisz 1988
150 Woźniak Bożena mgr inż. Poznań 1987
151 Woźniak Mieczysław dr inż. Poznań 1987
152 Wypych Jerzy dr Kalisz 2006
153 Zając Celina mgr Wołczyn 2002
154 Zalejski Stanisław mgr inż. Kalisz 1989
155 Zawadzki Janusz dr Poznań 1988
156 Ziąbka Leszek mgr Kalisz 1988
157 Zimna Aldona mgr Włodzimierz 2012
158 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. Konopczyński Jacek mgr Kalisz 2014
6. Tomczak Leszek mgr Kalisz 2011
7. Wasilkowski Jerzy mgr Kalisz 2012
8. Waszak Damian mgr Kalisz 2011
9. Zdobych Agata mgr Kalisz 2013

10. Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Kaliszu Kalisz 2012



NOTY O AUTORACH

EWA ANDRYSIAK
Prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Łódzki, wicedyrektor Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa 
Parczewskiego w Kaliszu, wiceprezes zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu.

JAN BUJAK
Dr, po filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, do 1976 r. polonista szkół średnich, po uzyskaniu 
stopnia doktora nauk humanistycznych adiunkt w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie do przejścia na emeryturę w 2000 r. Początkowo zajmował 
się dziejami dziewiętnastowiecznej prasy polskiej i biografistyką, od 1990 r. dziejami Polaków na 
Bukowinie oraz ich prasą.

MONIKA DOBRZENIECKA
Mgr, doktorantka na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, wieloletni moderator sekcji XIX wieku oraz prezes Koła Naukowego Studentów 
Historii UKSW.

ANETA  A. DUDA
Mgr, absolwentka Studium Bibliotekarskiego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ukończyła 
z wyróżnieniem Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii Pomorskiej na kierunku historia ze 
specjalnością współczesne stosunki międzynarodowe. Obecnie doktorantka tej uczelni. W obrębie 
zainteresowań naukowych mieści się ziemiaństwo i arystokracja w wieku XIX i XX na ziemiach 
polskich, ze szczególnym uwzględnieniem rodu Radziwiłłów linii nieświeskiej.

JAROSŁAW DURKA
Dr n. hum. w zakresie historii, nauczyciel historii w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Myszkowie 
i doradca metodyczny z historii przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 
w Częstochowie, nieetatowy pracownik Uniwersytetu Opolskiego, członek Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Autor książki: Janusz Radziwiłł 1880-1967. Biografia polityczna, Warszawa 2011.

PIOTR GOŁDYN
Prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-
Artystyczny w Kaliszu, członek zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członek Towarzystwa 
Historii Edukacji, członek Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

MAKARY GÓRZYŃSKI
Historyk architektury, doktorant w Instytucie Historii Sztuki Wydziału Historycznego UW, prowadzi 
badania nad architekturą i urbanistyką zaboru rosyjskiego w kontekście społecznym. Autor 
trzytomowego cyklu książkowego „Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego” oraz monografii 
dziewiętnastowiecznego ratusza kaliskiego, artykułów naukowych, popularnonaukowych oraz szeregu 
wydawnictw turystycznych. Czynny w Kaliskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk i Stowarzyszeniu 
Historyków Sztuki, absolwent Collegium Invisibile. 
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HENRYKA KAROLEWSKA
Mgr, kierownik działu informacyjno-bibliograficznego Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego 
w Kaliszu, członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

MARCIN MIKOŁAJCZYK
Mgr, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Kalisza, członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Oddział w Kaliszu.

JADWIGA MILUŚKA-STASIAK
Mgr, były dyrektor Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, członek zarządu Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

MONIKA NAWROT-BOROWSKA
Dr, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Zakład Teorii Wychowania i Deontologii 
Nauczycielskiej.

EWA OBAŁA
Mgr, kierownik działu magazynów i konserwacji księgozbioru, członek Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk.

ANDRZEJ PRUS NIEWIADOMSKI
Inż. dypl., absolwent wydz. elektroniki Politechnik Warszawskiej, inżynier-konstruktor elektronicznych 
elementów pomiarowych i sterujących, współzałożyciel i członek zarządu Klubu Inteligencji 
Katolickiej w Berlinie, publicysta dwujęzycznego kwartalnika „Słowo”. Genealog – współautor 
wydanej w Niemczech monografii rodów niegdyś rycersko-kurlandzkich, a potem polsko-litewskich: 
Dönhoff/Denhoff, Mohl, Neuhoff-Ley, Broel-Plater i Plater-Zyberk, Römer/Roemer, Rummel, Taube. 
Autor książkowej dokumentacji Kurländer in Litauen. 

ANDRZEJ PRZEGALIŃSKI
Dr, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pracownik Zakładu Historii 
XIX wieku. Zainteresowania badawcze: dzieje ziemiaństwa, historia społeczno-gospodarcza ziem 
polskich w XIX i XX wieku, dzieje oświaty rolniczej, historia Lublina.

MARIA RADZISZEWSKA
Dr, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Dydaktyki i Historii Wychowania na 
Wydziale Nauk Społecznych.

AGATA SAMSEL
Dr, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii.



KALISKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK 
SOCIETAS SCIENTIARUM AC LITTERARUM CALISIENSIS 

Rok powstania 1987 

OFERTA WYDAWNICZA 

Andrysiak Ewa, Alfons Parczewski (1849-1933) : kaliszanin – rektor Wszechnicy Wileńskiej. 
(Kaliszanie 1). – Kalisz 2010. Cena 15 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 promocyjna 10 zł 

Animatorzy, organicznicy, artyści / [red. Piotr Łuszczykiewicz, Halina Molenda]. (Zeszyty 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ; nr 4). – Kalisz 1999. Cena 9 zł

Antczak Monika, Druki podziemne i emigracyjne w zbiorach Książnicy Pedagogicznej  
im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu 1976-1989 : katalog. – Kalisz 2014. Cena 10 zł

Archiwa, biblioteki, muzea : źródła do dziejów Wielkopolski południowej / [red. Ewa 
Andrysiak]. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ; nr 8). – Kalisz 2004. Cena 
19 zł 

Artyści i literaci: w kręgu badań Edwarda Polanowskiego / [red. Halina Molenda]. (Zeszyty 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ; nr 10). – Kalisz 2007. Cena 16 zł 
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Barańska Iwona, Architektura Kalisza w dobie Królestwa Kongresowego. – Kalisz 2002. 
Cena 26 zł 

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; [opisy 
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

Bieniecki Ryszard, Celer Bogumiła, Katastrofa kaliska 1914 : materiały źródłowe (wybór). 
– Kalisz 2014. Cena 35 zł

Bruś-Kosińska Joanna, Budynki teatralne Kalisza. – Kalisz 2007. Cena 19 zł 

Celer Bogumiła, Eligiusz Kor-Walczak (1913-2000) : autor baśni i legend kaliskich. 
(Kaliszanie 8). – Kalisz 2013. Cena 15 zł

Cele 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 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kalisz,  
16-17 listopada 2007 / [red. Danuta Wańka]. – Kalisz 2008. Cena promocyjna 5 zł

Drewicz Maciej, Wypadki kaliskie 1914 : reinterpretacja obrazy zdarzeń. – Kalisz 2014. 
Cena 25 zł
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Dudziński Ludwik, Ofiarny stos: dziennik legionisty / [oprac. i przypisami opatrzył Grzegorz 
Waliś]. – Kalisz 2006. Cena promocyjna 5 zł 

Gazownia kaliska : 1871-1996 / [red. Krzysztof Walczak]. – Kalisz 1996. Cena promocyjna 
1 zł

Gołdyn Piotr, Sławomir Czerwiński (1885-1931) : minister oświaty, przyjaciel Kalisza. 
(Kaliszanie 6). – Kalisz 2013. Cena 15 zł

Gołdyn Piotr, Sto lat oświaty w Sławsku 1915–2015. – Kalisz, Sławsk 2015. Cena 20 zł

Gołdyn Piotr, Obrazki z dziejów oświaty. Z. 1. – Kalisz 2014. Cena 20 zł

Hanna Tadeusiewicz - bibliotekarz i bibliolog : bibliografia publikacji 1966-2004 / [oprac. 
Ewa Andrysiak]. – Kalisz 2004. Cena 11 zł

Hansen Georg, Kiedy Kalisz był niemiecki... : córka na tropach okupantów : powieść 
dokumentalna / [przekł. z niem. Maria Wasilewska-Antczak]. – Kalisz 2014. Cena 25 zł

Jaeger Marek, Terror powstańczy 1862-1864. – Kalisz 2008. Cena promocyjna 10 zł

Jarnecki Michał, Irredenta ukraińska w relacjach polsko-czechosłowackich w latach 1918-
1939. – Kalisz 2009. Cena promocyjna 10 zł 

Jarnecki Michał, Stefan Szolc-Rogoziński (1861-1896) : z Kalisza do Kamerunu. (Kaliszanie 
7). – Kalisz 2013. Cena 15 zł 

Kalisz – miasto otwarte: mniejszości narodowe i religijne w dziejach Kalisza i ziemi kaliskiej 
/ 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 
promocyjna 5 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 
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Kowalska Samanta, Prawa człowieka a terror i terroryzm. – Kalisz 2008. Cena promocyjna 
10 zł 

Krzysztof Migoń : bibliografia publikacji bibliologicznych 1960-1999 / [oprac.] Danuta 
Wańka. – Kalisz 2000. Cena 7 zł

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 promocyjna 10 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. Alfonsa 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 16 zł 

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 poszerz. 
– Kalisz 2012. Cena 40 zł

Michalak Zbigniew, Kościelne dzieje Turku. – Kalisz, Turek 2007. Cena 32 zł

Miluśka-Stasiak Jadwiga. Stefan January Giller (1833-1918) Poeta, nauczyciel i działacz 
społeczny. (Kaliszanie 10). – Kalisz 2015. Cena 15 zł 

Miscellanea / [red. Ewa Andrysiak, Danuta Wańka, Krzysztof Walczak]. (Zeszyty Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk ; nr 9). – Kalisz 2006. Cena 21 zł 

Niewiadomski Arkadiusz, Oddziaływanie górnictwa siarki na środowisko przyrodnicze. Na 
przykładzie KiZPS „Siarkopol” w Michałkowie. – Kalisz 2014. Cena 15 zł

Nieznana korespondencja rodziny Gillerów / [oprac. oraz przedmową i przypisami opatrzyła 
Jadwiga Miluśka]. – Kalisz 2001. Cena 27 zł 

Obała Ewa, Gawędy Kaliskie 1936-1939 : bibliografia zawartości. – Kalisz 2011. Cena 10 zł
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Państwo – Religia : instytucje państwowe i obywatele wobec religii w Europie środkowo-
wschodniej w XX wieku. T. 1 / [red. Jarosław Durka]. – Kalisz 2015. Cena 35 zł

Polonia Maior Orientalis : studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej T. 1 / [red. Piotr 
Gołdyn]. – Kalisz 2015. Cena 30 zł

Polonia Maior Orientalis : studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej T. 2 / [red. Piotr 
Gołdyn]. – Kalisz 2015. Cena 30 zł

Powstanie styczniowe we wschodniej Wielkopolsce. 150-lecie narodowego zrywu i tragedii / 
[red. Elżbieta Steczek-Czeniawska, Piotr Gołdyn]. – Kalisz 2013. Cena 15 zł

Problemy i sukcesy polskiej rodziny w przeszłości i teraźniejszości : studia historyczno-
społeczne / [red. Jarosław Durka]. – Kalisz 2013. Cena 20 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 
1942-1945. – Kalisz 2010. Cena 21 zł 

„Schola Cantorum” : 30 lat Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej w Kaliszu 
/ [red. Tadeusz Krokos]. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ; nr 11) – Kalisz 
2008. 
Cena promocyjna 5 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 Kalisza. 
(Kaliszanie 4). – Kalisz 2011. Cena 15 zł

Studia Kaliskie = Studia Calisiensia. T. 1 / [red. nacz.] Elżbieta Steczek-Czerniawska, [red. 
t.] Romana Łapa. – Kalisz 2013. Cena 35 zł

Studia Kaliskie = Studia Calisiensia. T. 2 / [red. nacz.] Elżbieta Steczek-Czerniawska, [red. 
t.] Jan Frąszczak. – Kalisz 2015. Cena 30 zł

Studia Kaliskie = Studia Calisiensia. T. 3 / [red. nacz.] Elżbieta Steczek-Czerniawska, [red. 
t.] Jan Frąszczak. – Kalisz 2015. Cena 30 zł
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Szabelska-Holeksa Marta, Model - wzorzec kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów 
artystycznych. – Kalisz 2008. Cena promocyjna 5 zł 

Szczepaniak Paweł, Kara pozbawienia wolności a wychowanie. – Kalisz, Warszawa 2003. 
Cena promocyjna 10 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 Kalisza. 
(Kaliszanie 3). – Kalisz 2011. Cena 15 zł

W hołdzie wielkiemu Polakowi : dedykacje i wpisy na egzemplarzach z księgozbioru Alfonsa 
Parczewskiego / [wstęp i oprac. Ewa Andrysiak]. – Kalisz 2009. Cena 32 zł 

W kręgu badań czasopiśmienniczych i prasoznawczych / [red. Ewa Andrysiak, Krzysztof 
Walczak]. (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ; nr 13). – Kalisz 2013. Cena 
25 zł 

W kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną / [red. Iwona Barańska]. (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 

Walczak Krzysztof, Adam Chodyński (1832-1902) : historyk Kalisza. (Kaliszanie 2). – Kalisz 
2010. Cena 15 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, Ewa Andrysiak, Ewa Obała, Józef Radwan (1858-1936). Prawnik, 
wydawca i działacz społeczny. (Kaliszanie 9). – Kalisz 2014. Cena 15 zł 

Walczak Krzysztof, Wańka Danuta, Pół wieku Technikum Budowy Fortepianów im. Gustawa 
Arnolda Fibigera w Kaliszu (1954-2004). – Kalisz 2004. Cena promocyjna 15 zł

Walczak-Niewiadomska Agata, Jan Sobczyński (1861-1942) : kronikarz Kalisza. (Kaliszanie 
5). – Kalisz 2012. Cena 15 zł
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Walczak-Niewiadomska Agata, Ksiądz Jan Sobczyński i jego księgozbiór. – Kalisz 2007. 
Cena promocyjna 10 zł 

Wańka Danuta, Kalisz i ziemia kaliska na łamach „Gazety Kaliskiej” w latach 1893-1914 : 
bibliografia. – Kalisz 1998. Cena 19 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 Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk ; nr 6). – Kalisz 2000. Cena 11 zł 

Woś Czesław Kazimierz. Kalisz w grafice Czesława Wosia / [red. Krzysztof Walczak]. – 
Kalisz 2015. Cena 20 zł

Woźniak Mieczysław Arkadiusz. Kalisz 1914 : pogrom miasta. / wyd. 2., uzup. – Kalisz 
2015. Cena 30 zł

Z badań naukowych kaliskich pedagogów / [red. Dzierżymir Jankowski, Andrzej Twardowski]. 
(Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ; nr 3). – Kalisz 1997. Cena 9 zł

Z zagadnień heraldyki i nauk pokrewnych / [red. Piotr Gołdyn]. (Zeszyty Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk ; nr 14). – Kalisz 2014. Cena 30 zł

Z zagadnień społeczno-gospodarczych / [red. Stanisław Rusak]. (Zeszyty Kaliskiego 
Towarzystwa 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 promocyjna 5 zł 

Ewa Obała



 Dotychczas ukazały się

następujące zeszyty

 kaliskiego towarzystwa przyjaciół nauk

nR 1
szKolNicTwo wyższe w Kaliszu. Tradycje i PersPeKTywy (1997)

Red. Dzierżymir Jankowski, Halina Molenda 

Nr 2
Pod rosyjsKiM zaBoreM i hiTlerowsKą oKuPacją (1997)

Red. Mieczysław Arkadiusz Woźniak 

Nr 3
z Badań NauKowych KalisKich Pedagogów (1997)
Red. Dzierżymir Jankowski, Andrzej Twardowski 

nR 4
aNiMaTorzy, orgaNiczNicy, arTyści (1999)

Red. Piotr Łuszczykiewicz, Halina Molenda 

nR 5
w Kręgu KalisKiej KsiążKi (1998)

Red. Krzysztof Walczak 

Nr 6
wielKoPolaNie z oBu sTroN ProsNy (2000)

Red. Danuta Wańka 

Nr 7
z zagadNień sPołeczNo-gosPodarczych (2002)

Red. Stanisław Rusak 

Nr 8
archiwa, BiBlioTeKi i Muzea. źródła do dziejów wielKoPolsKi PołudNiowej (2004)

Red. Ewa Andrysiak

Nr 9
Miscellanea

Red. Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak, Danuta Wańka (2006)

Nr 10
arTyści i liTeraci.

w Kręgu Badań edwarda PolaNowsKiego (2007)
Red. Halina Molenda



Nr 11
„schola caNToruM” 30 laT ogólNoPolsKiego fesTiwalu zesPołów MuzyKi dawNej w 

Kaliszu (2008)
Red. Tadeusz Krokos

Nr 12
w Kręgu KalisKich Badań Nad szTuKą i KulTurą arTysTyczNą (2011)

Red. Iwona Barańska

Nr 13
w Kręgu Badań czasoPiśMieNNiczych i PrasozNawczych (2013)

Red. Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak

Nr 14
z zagadNień heraldyKi i NauK PoKrewNych (2014)

Red. Piotr Gołdyn

Nr 15
zieMiańsTwo KalisKie,  wielKoPolsKie i PolsKie w XiX i XX wieKu (2015)

Red. Jarosław Durka



Instrukcja dla autorów

Dostosowanie formatu przypisów do stylu Chicago

W związku z prowadzonymi przez MNiSzW pracami nad wyliczeniem polskiego 
współczynnika wpływu i związaną z nimi koniecznością opracowywania bibliografii dla 
poszczególnych artykułów redakcja „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 
prosi Autorów o dostosowanie formatu przypisów bibliograficznych do stylu Chicago. 
Poniżej podajemy przykłady przypisów oraz bibliografii w stylu Chicago.
Przypisy:

przypis z książki (1 autor)1. 
przypis z książki (2 i więcej autorów)2. 
przypis z rozdziału z pracy zbiorowej3. 
przypis z czasopisma4. 
powoływanie się na tę samą pozycję, co wyżej5. 
przypis z dzieła, które już znalazło się w przypisach, ale nie bezpośrednio wyżej 6. 
(jeden autor)
przypis z dzieła, które już znalazło się w przypisach, ale nie bezpośrednio wyżej 7. 
(dwóch i więcej autorów)

1. Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Państwowy Instytut Książki (1946-1949) 
i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce 
(Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011), 94.
2. Barbara Bieńkowska, Halina Chamerska, Tysiąc lat książki i bibliotek  
w Polsce (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992), 120.
3. Zdzisław Pawlak, „Rola religii w wychowaniu człowieka. Aspekt filozoficzno-
teologiczny”, w: Edukacyjny potencjał religii, red. Jerzy Bagrowicz, Jarosław 
Horowski (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
2005), 105-119. 
4. Teresa Wilkoń, „Bibliofilskie pasje Izabeli z Czartoryskiej Lubomirskiej”, 
Studia Bibliologiczne 20 (2015): 222.
5. Tamże, s. 227.
6. Korczyńska-Derkacz, Państwowy, 95.
7. Bieńkowska, Chamerska, Tysiąc lat, 67.
 

Bibliografia:
1. Korczyńska-Derkacz, Małgorzata. Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola 
w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.
2. Bieńkowska, Barbara, Halina Chamerska. Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce. Wrocław: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992.
3. Wilkoń, Teresa. „Bibliofilskie pasje Izabeli z Czartoryskiej Lubomirskiej”, Studia 
Bibliologiczne 20 (2015): 222-230.
4. Pawlak, Zdzisław. „Rola religii w wychowaniu człowieka. Aspekt filozoficzno-teologiczny”. 
W: Edukacyjny potencjał religii, red. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski, 105-119. Toruń: 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.


