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WSTĘP – RYS HISTORYCZNY 

Utrata niepodległości i zmuszenie społeczności polskiej do życia pod rządami 
zaborców spowodowały wiele działań społecznych m.in. zrywów narodowościo-
wych, pracy organicznej, ale sprzyjało również powstawaniu instytucji mających 
za zadanie kultywowanie tradycji oraz krzewienie polskości wśród obywateli. 
Cel taki przyświecał Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk, powstałemu 
w 1857 r. Obrano wówczas dewizę – unguibus et rostro (z łac. pazurami i dzio-
bem) – która odnosiła się do obrony zagrożonej nauki i kultury polskiej wszelki-
mi metodami1. Ważnym aspektem powstania PTPN był fakt, że jedynie na terenie 
zaboru pruskiego (w przeciwieństwie do rosyjskiego i austriackiego), nie istniała 
żadna polska wyższa uczelnia. 

Działalność PTPN, jednego z najstarszych towarzystw naukowych działa-
jących na ziemiach polskich, przerwała tylko II wojna światowa. Starsze były 
jedynie cztery inne towarzystwa: Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk, 
istniejące jedynie nieco ponad 30 lat2, Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 

1  Pierwszą obszerną monografię poświęconą historii PTPN-u sporządził prof. Andrzej 
Wojtkowski, zob: A. Wojtkowski, „Historja Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu”, 
Poznań 1928. Wprowadzenie i opracowanie do jednego z rozdziałów ukazało się 
w Kronice Miasta Poznania wydanej w związku z jubileuszem 160-lecia Towarzystwa, 
zob.: A. Wojtkowski, „Powstanie Towarzystwa Przyjaciół Nauk i skład Zarządu do lipca 
1857”, wprowadzenie i opracowanie P. Matusik, Kronika Miasta Poznania 1 (2017), 11-24.  

2  Maria Strutyńska, „Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk”, w: Słownik 
polskich towarzystw naukowych, t. 2, Towarzystwa naukowe i upowszechniające naukę 
działające w przeszłości na ziemiach polskich (Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-
Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990), 116-124.
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założone w 1815 r.3, Towarzystwo Naukowe Krakowskie przekształcone w Aka-
demię Umiejętności w 1872 r.4, oraz Towarzystwo Naukowe Płockie, które mimo 
iż utworzone w 1820 r., ze względu na reperkusje po klęsce powstania listopado-
wego, wznowiło swoją działalność dopiero w 1907 r.5

Jeden z zapisów statutu PTPN z 1857 r. dotyczy „zbierania i wydawania źródeł 
i materiałów do dziejów, piśmiennictwa i starożytności polskich”6. Towarzystwo 
sumiennie zaczęło kolekcjonować artefakty archeologiczne, obrazy, wszelkie-
go rodzaju szkice, mapy oraz cenne druki i rękopisy. Pieczę nad tymi ostatnimi 
przejęła utworzona także w 1857 r. biblioteka. Trzeba jednak zaznaczyć, zgodnie 
z opinią wybitnego specjalisty w dziedzinie zbiorów bibliotecznych PTPN Ry-
szarda Marciniaka, iż bardzo duży udział w tworzeniu księgozbioru mieli sami 
poznaniacy i Wielkopolanie. Już w 1882 r., dwadzieścia pięć lat po założenia 
stowarzyszenia, Biblioteka liczyła ok. 60 tysięcy tomów, stając się jednocześnie 
największą polską instytucją umożliwiającą przeglądanie, czytanie i wypożycza-
nie książek działającą w Poznaniu, wyprzedzając Bibliotekę Raczyńskich oraz 
Bibliotekę Kórnicką7. 

Kiedy w 1919 r. utworzono Uniwersytet Poznański, a jego pierwszym rek-
torem został Heliodor Święcicki, ówczesny prezes PTPN8, mając na uwadze re-
organizację Towarzystwa oraz trudności finansowe, Biblioteka PTPN przeszła 
czasowo na utrzymanie Biblioteki Uniwersyteckiej. Taki stan rzeczy utrzymywał 
się do 1952 r., kuratelę nad Biblioteką przejęła wówczas Polska Akademia Nauk. 
Trzeba również wspomnieć o spustoszeniu jakiego dokonał okupant podczas  
II wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych w gmachu Towarzystwa 
nie znaleziono ani jednej książki. Zbiory PTPN zostały przez okupanta wywie-
zione m.in. do Berlina, Greisfwald, Cerekwicy, Obrzycka czy Smogulca. Część 
z nich odnaleziono w Bibliotece Uniwersyteckiej. Jednakże, większość spotkał 
inny los, przechowywane w poznańskich kościołach trafiły na przemiał do mły-
nów papierniczych w Czerwonaku.. Po 1945 r. nastąpił trudny okres odbudowy 

3  Kultura miejska w Królestwie Polskim. Cz. 1, 1815-1875 Warszawa, Kalisz, Lublin, 
Płock, red. A. M. Drexlerowa (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami, 2001), 166.

4  Zob. Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815-2015), red.  
J. Wyrozumski (Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2016). 

5  Halina Rutska, „Towarzystwo Naukowe Płockie 1820-1830 – 1907-1928: notatka 
historyczna”, Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego 1 (1929). 

6  Lech Trzeciakowski, „Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół nauk w dobie zaborów”, 
w: Alma Mater Posnaniensis. W 80. rocznicę utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu, red. 
P. Hauser, T. Jasiński, J. Topolski  (Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.  
A. Mickiewicza, 1999), 111.

7  R. Marciniak, „Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Rok założenia 1857 
(Poznań: Wydaw. PTPN, 1995), 19. 

8  Poczet członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1857-2007, pod red. 
A. Pihan-Kijasowej (Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008), 39-40.
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i rewindykacji zbiorów. Odzyskano w sumie 75% całości księgozbioru ze stanu 
przedwojennego. 15 XII 1947 r. Biblioteka została otwarta ponownie. 

Stan księgozbioru na początek 2020 roku obejmował ponad 320 tys. jedno-
stek, w tym m.in.: prawie 2 tys. rękopisów, ponad 15 tys. starych druków, 2 tys. 
dokumentów kartograficznych, ponad tysiąc dokumentów graficznych9. Wszyst-
kie jednostki można obejrzeć w czytelni biblioteki w oryginale lub na mikrofil-
mach. 

WYBRANE WYDAWNICTWA O ZBIORACH 
EPISTOLOGRAFICZNYCH PTPN

Zbiory epistolograficzne znajdujące się w zasobach Biblioteki PTPN nie raz 
były w centrum zainteresowań polskich, głównie poznańskich, badaczy. Wybitna 
znawczyni zbiorów specjalnych biblioteki, Joanna Pietrowicz, jest autorką wie-
lu artykułów poświęconych tej tematyce. Trzeba tu wspomnieć jej publikację 
poświęconą początkom PTPN zamieszczoną w Kronice Miasta Poznania, gdzie 
autorka przytacza treść listów m.in. Kazimierza Szulca10, inicjatora powstania 
Towarzystwa, Augusta hrabiego Cieszkowskiego11, pierwszego prezesa PTPN, 
czy pierwszego opiekuna i konserwatora wszystkich zbiorów PTPN – Hieroni-
ma Feldmanowskiego12. Artykuł ten jest cennym źródłem badań nad początkami 
Towarzystwa, działalnością inteligencji i ziemiaństwa wielkopolskiego w czasie 
zaborów13. 

Drugą, niezwykle cenną publikacją, jest książka autorstwa Jarmili Kaczmarek, 
Hieronima Kaczmarka i Patrycji Silskiej pt. „Początki starożytnictwa wielkopol-
skiego w korespondencji Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”. Auto-
rzy zebrali, opisali, przepisali i opatrzyli komentarzem listy, jakie przychodziły 
do PTPN głównie z terenów Wielkiego Księstwa Poznańskiego i z pozostałych 
zaborów, z informacjami o odkryciach archeologicznych. Nie zabrakło również 

9  „Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa” nr 13, za okres 28.06.2017 – 
27.06.2020 (Poznań: Wydaw. PTPN, 2020), 50.

10  Kazimierz Szulc (1825-1887) – etnograf, publicysta, działacz społeczny, inicjator 
założenia PTPN, redaktor „Dziennika Poznańskiego”, „Gazety Wielkopolskiej” oraz 
„Tygodnika Poznańskiego”.

11  August Cieszkowski (1814-1894) – herbu Dołęga, ziemianin, ekonomista, działacz 
i myśliciel społeczny i polityczny, filozof, współtwórca i pierwszy prezes PTPN, członek 
Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim, jeden z założycieli Ligi Narodowej 
Polskiej.

12  Hieronim Feldmanowski (1822-1885) – nauczyciel, bibliotekarz, poeta, publicysta, 
tłumacz, sekretarz PTPN wchodzący w skład zarządu, pierwszy konserwator i opiekun 
zbiorów (dyrektor) Biblioteki PTPN w latach 1868-1881.

13  J. Pietrowicz, „<<Wyrazy szczerego szacunku od powolnego sługi>>. Listy 
w sprawach Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego z lat 1856-1888”, Kronika 
Miasta Poznania 1 (2017), 49-70. 
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listów, do których załączone były znaleziska, z prośbą o dołączenie do zbiorów. 
Autorzy opracowali ponad 300 listów, które obecnie znajdują się w Archiwum 
Naukowym Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz w Archiwum PTPN14. 

Jednakże, do tej pory nie wyróżniono zbiorów epistolograficznych związa-
nych z południowo-wschodnią Wielkopolską, a pochodzących ze zbiorów PTPN. 
Już tam możemy natknąć się na wybitnych Wielkopolan piszących do PTPN 
w sprawie znalezisk archeologicznych. 

Wykopawszy w mej ziemi Śliwnikach odwieczne wykopaliska, najstósowniej 
znalazłem przesłać na ręce Pańskie na ręce kochające miłujące swą rodzimą 
ziemię. […] Równe exemplarze posłałem do Kalisza na ręce Pana Cylińskiego 
naszego godnego naszego rodaka uczonego literata, a trzeci exemplarz pozo-
stawiłem miejscowej bibliotece w Śliwnikach15. 

Powyżej przedstawiono fragment listu, jaki do Towarzystwa wysłał Jan Ne-
pomucen Niemojowski, polski działacz niepodległościowy, kaliszanin, bratanek 
Bonawentury i Wincentego Niemojowskich. List datowany na 20 III 1870 r. in-
formuje o znalezieniu w Śliwnikach, wsi która należała do rodziny, brązowej 
sprężyny i naramiennika. 

W publikacji możemy również znaleźć list Seweryna Tymienieckiego z 30 XI 
1879 r.16, prawnika, numizmatyka, działacza społecznego, współtwórcy Muzeum 
Ziemi Kaliskiej, czy Leona Hulewicza z 1 XI 189017, ziemianina, właściciela 
m.in. Kościanek i Kokanina. Dowiadujemy się również o odkryciach z terenu 
obecnych powiatów: kaliskiego, pleszewskiego, ostrowskiego, krotoszyńskiego, 
ostrzeszowskiego czy kępińskiego. 

PRZYKŁADY ZACHOWANYCH ZBIORÓW EPISTOLOGRAFICZNYCH 

Ze względu na dużą liczbę materiału znajdującego się w zasobach Biblioteki 
PTPN, przedstawię tylko wybrane przykłady, dotyczące terenów Wielkopolski 
południowo-wschodniej. 

Większość pism obecnie jest zapisywana w wersji cyfrowej lub w formie kse-
ro, nie korzysta się już obecnie z kopiariuszy korespondencji. Jednym z rękopi-
sów jest zachowany kopiariusz hrabiego Bogdana Mieczysława Marii Szembe-
ka18. Hrabia Szembek, pochodził z rodziny ziemiańskiej o patriotycznych trady-

14  Jarmila Kaczmarek, Hieronim Kaczmarek, Patrycja Silska, „Początki starożytnictwa 
wielkopolskiego w korespondencji Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 
(Poznań: Wydaw. PTPN, 2013), 17.

15  Tamże, 115.
16  Tamże, 192.
17  Tamże, 301-302. 
18  Bogdan Szembek (1880-1956) – hrabia, ziemianin, działacz społeczny i narodowościowy.
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cjach. Jednym z jego pradziadków był Piotr Szembek19, generał dywizji Wojska 
Polskiego, który utracił majątek po powstaniu listopadowym. Drugim pradziad-
kiem był Bonawentura Niemojowski20, przywódca opozycji sejmowej kaliszan21, 
ostatni prezes Rządu Narodowego. Ojcem Bogdana był Stanisław Feliks Szem-
bek22, malarz, zaś matką Augusta z Zawiszów Czarnych23. 

Bogdan Szembek jest znany głównie z funkcji wiceprzewodniczącego Po-
wiatowej Rady Narodowej i nadzorcy Straży Obywatelskiej podczas wydarzeń 
Republiki Ostrowskiej. Będąc właścicielem majątku Wysocko Wielkie, zasłynął 

19  Piotr Szembek (1788-1866) – hrabia, generał dywizji Wojska Polskiego, kapitan 
armii Księstwa Warszawskiego, podczas powstania listopadowego gubernator Warszawy 
oraz członek Rady Wojennej. Od jego nazwiska wziął swoją nazwę plac Szembeka 
w Warszawie oraz Bazar Szembeka na Grochowie. 

20  Bonawentura Niemojowski (1787-1835) – polski prawnik, polityk, poseł 
województwa kaliskiego na sejmy Królestwa Polskiego i przywódca opozycji sejmowej 
kaliszan; ostatni prezes Rządu Narodowego w czasie powstania listopadowego, 
a następnie prezes Komitetu Tymczasowego Emigracji Polskiej w Paryżu. 

21  Więcej na ten temat zob.: Władysław Bortnowski, Kaliszanie. Kartki z dziejów 
Królestwa Polskiego (Warszawa: Książka i Wiedza, 1976).

22  Stanisław Feliks Szembek (1849-1891) – hrabia, malarz polski, kształcił się 
w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, twórca wielu obrazów również o wydźwięku 
patriotycznym (m.in. w związku z działaniami pruskiej Komisji Kolonizacyjnej 
w Poznańskiem namalował Zagrodę Stachurskich w Wysocku (ok. 1890).

23  Augusta Szembek z Zawiszów Czarnych (1856-1936), córka Alfreda, oficera wojsk 
polskich i armii belgijskiej oraz Zofii z Jeżewskich, żona Bogdana Szembeka. 

Bonawentura Niemojowski. 
Źródło: Biblioteka PTPN, rkp. 1928, k. 65
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jako dobry, skrupulatny gospodarz troszczący się o ludność wiejską. Świadczyć 
o tym może właśnie kopiariusz jego listów. Zachowało się ponad 900 kopii listów 
jakie hrabia Szembek wysyłał do różnych instytucji, ale również osób prywat-
nych. Część z nich jest ze względu na swój stan niestety trudna lub niemożliwa 
do odczytania. Całość korespondencji obejmuje lata 1935-193924.

Możemy wśród nich znaleźć informacje, iż Szembek pisał listy do Banku Pol-
skiego w Warszawie (k. 36-37)25, Banku Kwilecki & Potocki, Oddział w Ostro-
wie26 (k. 273, 326, 470, 540, 691, 898), Bazaru Poznańskiego (k. 911), Komu-
nalnej Kasy Oszczędności Miasta Ostrowa (k. 244, 255-256, 291-292, 606, 817, 
827), Ordynacji Rodzinnej Książąt Radziwiłłów w Przygodzicach (k. 848) czy 
Dowództwa Dywizji Piechoty w Kaliszu (k. 942-943)

Regionalistę, historyka czy genealoga zainteresują z pewnością adresaci pry-
watni. Wśród nich znaleźli się rzemieślnicy mieszkający w majątku Szembeka, 
nauczyciele, kupcy czy księża. Warto wymienić kilku z nich: Jan Böttcher właści-
ciel karczmy w Wysocku Wielkim (k. 78), Szczepan Czajkowski komornik sądu 
w Ostrowie (k. 550), Frankiewicz kierownik szkoły w Pruślinie (k. 855), Cze-
sław Gąszczak z Odolanowa (k. 110), Herbich z hurtowni rzeźnickiej w Kaliszu  
(k. 553), Józef Idzior były komendant kompanii skalmierzyckiej (k. 133), Zdzisław 
Karczewski administrator w Czechórach (k. 196, 594-595), Walenty Konieczny 
kołodziej ze Stępuchowa (551, 555), Józef Kowarsz kierownik gorzelni w Gabia-
nowie (k. 600, 612, 615, 767, 769, 793, 824, 886, 917), Edelreda Lewandowska 
siostra, matka przełożona sierocińca w Ostrowie (k. 280, 967), Piotr Moś gospo-
darz w Wysocki Wielkim (k. 55-57), Bartłomiej Piszczygłowa ks. dziekan, pro-
boszcz w Odolanowie (k. 171, 236) czy Abram Szeer z Kalisza (k. 290, 873).

Kopiariusz ten, mimo iż w wielu miejscach nieczytelny, z całą pewnością 
może stanowić uzupełnienie wiedzy dla regionalistów badających tereny połu-
dniowo-wschodniej Wielkopolski. Trafił on do Towarzystwa 8 września 1982 r. 
jako dar Wandy Szembek z Gorzowa Wielkopolskiego, synowej hrabiego Bog-
dana Szembeka27.

Jak już wspomniano, Biblioteka powiększała zbiory o unikatowe dzieła nie 
tylko przez zakup, ale głównie dzięki darom przekazanym przez osoby prywatne. 
Właśnie takim darem są papiery rodzinne Moszczeńskich, Niemojowskich i Los-
sowów, które w latach 2003-2006 zostały przekazane przez Anielę z Moszczeń-
skich Lossow-Niemojowską oraz Marię Lossow-Niemojowską.

24  Kopiariusz listów Bogdana Szembeka, właściciela majątku Wysocko Wielkie pow. 
Ostrów Wielkopolski, z lat 1935-1939, Biblioteka PTPN, rkp. 1552.

25  Wszystkie informacje o numerach stron czy kartach pochodzą z opracowania 
Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 
1-1950), oprac. B. Olejniczak, J. Pietrowicz (Warszawa: Wydaw. DiG, 2008).

26  Bank Kwilecki, Potocki i Spółka – bank polski założony w 1870 r. z siedzibą 
w Poznaniu; utracił koncesję w 1946 r.

27  Inwentarz rękopisów, 506. 
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Podkaliska wieś Marchwacz, znajdująca się obecnie w obrębie gminy Szczyt-
niki, w latach 1819-1939 była własnością rodziny Niemojowskich herbu Wie-
rusz. Jej przedstawiciele wsławili się głównie jako działacze narodowościowi 
i społeczni, ziemianie kultywujący polskość i walczący o zachowanie polskiej 
tradycji i historii. Wspomnieć należy oprócz Bonawentury, jego brata Wincente-
go, krytyka literackiego i tłumacza oraz jego wnuka Wacława, marszałka, ostat-
niego właściciela Marchwacza. 

Wśród przekazanych dokumentów znajdują się również listy – oryginały i ko-
pie – adresowane lub nadawane przez rodzinę Niemojowskich i Lossowów. Mo-
żemy tu znaleźć kopię listu skierowanego do Wincentego Niemojowskiego od 
niejakiego Biernackiego z 1828 r. oraz tajemniczego Józefka z 1819 r.; ten ostatni 
w swoim liście, w którym pobrzmiewa przede wszystkim patriotyzm połączony 
z braterską niemalże miłością do przyjaciela, pisał: 

Wacław Niemojowski. 
Źródło: Biblioteka PTPN, rkp. 1928, k. 72



Artykuły20 

Szanowny Przyjacielu

Rozkazałeś mi do siebie pisać, wierzay przecież, iż wywiązuję się z włożonego 
na mnie obowiązku, z samey serca potrzeby. W Miechowie zrobiłem dość inte-
resujące pomiędzy Generałami i Pułkownikami znajomości, wszyscy uprzedzają 
mnie grzecznością, przecież wzdycham do Krakowa. Nie myślę tu długo gościć 
[…]
Pobyt w Krakowie niepodobna by twojey nie obudzał imaginacyi. Widzisz 
z jedney strony starożytne pamiątki rodzinney niegdyś wielkości, z drugiey 
ostatnie już nadzieje Polski dopiero co odrodzoney. Widzisz bogate pod ziemią 
Królestwo, a na niej okropne wszędy zniszczenie. Widzisz Tatry w których Tar-
nowski, a pod ich stopami widzisz to miasto w którem Kościuszko, obydway 
z żelazem w ręku poprzysięgli po dwakroć utraconą odzyskać Oyczyznę […]28.

Tak lakoniczny podpis nie pozwoli sprawdzić kim był „Józefek”. Z całą pewno-
ścią był to człowiek dobrze znający Wincentego Niemojowskiego i jego rodzinę, 
bliższe określenie jego personaliów jest niemożliwe. Na jego bliską znajomość 
z adresatem listu, może również wskazywać zakończenie listu:

Jakieżkolwiek będzie twoje przedsięwzięcie, niechay cię przynaymniey nie 
wstrzymuje od odpowiedzi, która chociażby nie zaspokajała … życzeń, będzie 
mi zawsze miłą jako uwiadamiająca mnie w twem powodzeniu. Proszę byway 
u JW. M: Łubieńskiego który umie zapewne cenić ludzi twojey wartości oraz 
poleć mnie łaskawey pamięci twey szanowney Małżonki i twego tak dla mnie 
dobrego Braterstwa29. 

Wspomniany Wacław Niemojowski, wnuk Bonawentury, w 1938 r. usynowił 
siostrzeńca swojej żony – Aleksandra Józefa Lossow30, który poślubił Anielę 
z Moszczeńskich. Wśród pamiątek rodzinnych przekazanych do PTPN znalazły 
się również listy kierowane do Anieli m. in. od biskupa Bronisława Dąbrowskie-
go z 15 I 1973 r., w którym informuje adresatkę, iż została członkiem Komisji do 
Spraw Duszpasterstwa Dobroczynnego31.

28  Dokumenty dotyczące działalności rodziny Niemojowskich w latach 1749-1939, 
Biblioteka PTPN, rkp. 1928, k. 35-38.

29  Tamże.
30  Aleksander Józef Lossow-Niemojowski (1910-1944)  rotmistrz rezerwy kawalerii 

Wojska Polskiego, ps. „Alik”, „Ludwik”, „1226”, brał udział w kampanii wrześniowej, 
walczył nad Bzurą, w czasie powstania warszawskiego został zamordowany przez 
hitlerowców razem z innymi pacjentami i personelem Szpitala Karola i Marii; odznaczony 
pośmiertnie Krzyżem Srebrnym Orderu Virtiti Militari. 

31  Oprócz wspomnianego rękopisu warto zwrócić uwagę również na materiały 
przekazane do Biblioteki PTPN w 2001 r. przez Zofię z Lossowów Doria-Dernałowicz 
oraz Halinę Lossow, znaną jako siostra Joanna od Miłosierdzia Bożego (córkę 
Aleksandra Lossow-Niemojowskiego), w których znajdują się informacje prasowe na 
temat m.in. rodzin Lossowów, Niemojowskich, Szembeków. Zob. Rodzina Wawrzyńca 
i Jadwigi z Borzewskich Benzelstjerna-Engeström, Biblioteka PTPN, rkp. 1810; Rodzina 
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Bardzo cennym dla badaczy zajmujących się XVIII w. jest rękopis 816: „Mi-
scellanea historyczno-literackie z 2 połowy XVIII wieku”. Zawiera on 58 pozy-
cji, wśród których możemy znaleźć mowy pogrzebowe, kopie listów czy wiersze 
satyryczne. Warto wymienić choćby kilka z nich: Fragment mowy Józefa San-
guszki32 na pogrzebie ojca swego Pawła Sanguszki33 z 24 V 1751 r., kopię listu 
króla pruskiego Fryderyka II do miasta Torunia z 28 VI 1768 r., list papieża Kle-
mensa XIII do króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego przetłumaczony 
z języka łacińskiego na język polski z 1768 r. czy wiersze satyryczne „Przy podpi-
sie salva” z ok. 1767 r. czy „Sen na iawie z okazyi senatorów polskich y dygnitarza 
czwartego wkrótce po sobie zmarłych” z 1771 r.34

Dla niniejszego opracowania najciekawsza jest jednak kopia listu jaki Woj-
ciech Maksymilian Miaskowski skierował w 1761 r. do kasztelanowej Katarzyny 
Skórzewskiej. Wojewoda kaliski wyraża w nim swą skruchę i żal spowodowane 
informacją o śmierci męża Katarzyny – Stanisława Skórzewskiego, kasztelana 
chełmińskiego. 

20 7bris 1761
Ta wiadomość okropna, którey JWPDobr. [Jaśnie Wielmożna Pani Dobrodziej-
ko – przyp. autor] mnie kommunikować raczysz o nieodżałowaney Śmierci 
JWP. [Jaśnie Wielmożnego Pana – przyp. autor] Kasztellana Męża swego, nie-
tylko moje Przyiacielskie mocno przeraziła serce, ale w Wwtwach [Wojewódz-
twach – przyp. autor] naszych uniwersalną uczyniła konsternacyą, że iednak 
ten żal naywięcey dotyka serce JWPDobr. [Jaśnie Wielmożnej Pani Dobro-
dziejki – przyp. autor] radzibyśmy go między siebie podzielili na iakąkolwiek 
dla niey folgę. Straciły albowiem Wwzdtwa [Województwa – przyp. autor] 
naszego Godnego Kompatrystę, stracił senat ozdobę, straciła Rzplta [Rzeczpo-
spolita – przyp. autor] swoią podporę. Zaczym iakoś Go niesama straciła, tak 
Go niesama opłakiwać będziesz. Powszechnym iednak wyrokiem Boskim uni-
żając się nie wątpię, że swoy wielki rozum zbezmiernym żalem łączyć zdołasz 
a ia bynaymniey niodmiennym sercem iako byłem tak być pragnę35. 

Aleksandra i Marii Szembek z domu Egeström, Biblioteka PTPN, rkp. 1811; Rodzina 
Józefa i Heleny Lossow z domu Szembek cz. I i cz. II, Biblioteka PTPN, rkp. 1812-1813; 
Rodzina Wacława i Zofii Niemojowskich z domu Szembek, Biblioteka PTPN, rkp. 1814; 
Władysław i Zofia z Lossowów Doria-Dernałowiczowie, Biblioteka PTPN, rkp. 1815; 
Aleksander Lossow-Niemojowski, Biblioteka PTPN, rkp. 1816. 

32  Józef Paulin Jan Adam Sanguszko (1740-1781) – książę, marszałek wielki litewski 
od 1768 r., starosta krzemieniecki i czerkaski, najstarszy syn Pawła i Barbary z Duninów, 
kawaler Orderu Orła Białego. 

33  Paweł Karol Sanguszko (1680-1750) – książę, marszałek wielki litewski od 1734 
r.; pułkownik gwardii litewskiej, starosta krzemieniecki i czerkaski, odznaczony Orderem 
Orła Białego. 

34  Miscellanea historyczne i literackie z 2 połowy XVIII wieku, Biblioteka PTPN, 
rkp. 816.

35  Tamże, 17.
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Kopia listu wojewody kaliskiego Wojciecha Miaskowskiego 
do kasztelanowej chełmińskiej Katarzyny Skórzewskiej. 

Źródło: Biblioteka PTPN, rkp. 816, s. 17

List Miry Kornackiej-Cichowej do Jerzego Waldorffa. 
Źródło: Biblioteka PTPN, rkp. 2312, k. 1
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List pełen uprzejmości i serdeczności, skierowany do wdowy po kasztelanie, 
miał z całą pewnością wydźwięk polityczny, jak również być może czysto przyja-
cielski. Informacja o śmierci rówieśnika, musiała wstrząsnąć w pewnym stopniu 
wojewodą kaliskim. Wojciech zmarł dwa lata później, w 1763 r.36

Na zakończenie miły akcent związany z postacią Jerzego Waldorffa37. Ten 
ceniony pisarz i krytyk muzyczny swoją młodość spędził we wsi Rękawczyn, 
w której dworek po I wojnie światowej zakupili jego rodzice – Witold Preyss 
i Joanna38. W zasobach Biblioteki PTPN znajdują się papiery zarówno samego 
Waldorffa, przekazane przez jego siostrzenicę Barbarę Kuklasińską39, jak i do-
kumenty jego siostry Marii Ludwiki Grabowskiej z domu Preyss, psycholog40. 
Wśród nich znaleźć można dokumenty osobiste i rodzinne, wspomnienia, dzien-
niki, fotografie, wycinki prasowe recenzji i artykułów autorstwa Waldorffa, a tak-
że ponad 380 listów i telegramów, w tym m.in. list autorstwa Miry Kornackiej-
-Cichowej:

Kalisz dnia 1 VI 1993 r.

Szanowny Panie!
Porządkując stare pisma znalazłam taki rarytas, przeczytałam, podumałam 
i postanowiłam przesłać tę gazetę Panu. 
Myślę, że ucieszy Pana czego szczerze życzę. 
Zasyłam życzenia zdrowia oraz wyrazy wszelkiej pomyślności. 

Mira Kornacka-Cichowa41

PODSUMOWANIE

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, istniejące od ponad 160 lat jest 
jedną z ważniejszych tego typu instytucji działających na ziemiach polskich. 
W ciągu tych lat zgromadziło zasoby od zasłużonych Wielkopolan, zarówno 
tych mieszkających pod zaborem pruskim jak i rosyjskim. Również jako jed-
no z pierwszych w Polsce wprowadziło wymianę publikacji z innymi ośrodka-

36  Hanna Dymnicka-Wołoszyńska, „ Miaskowski Wojciech Maksymilian”, w: Polski 
Słownik Biograficzny  20 (1975), 549. 

37  Jerzy Waldorff-Preyss (1910-1999) – polski pisarz, publicysta, krytyk muzyczny 
i działacz społeczny. 

38  Olgierd Budrewicz, Warszawskie małe ojczyzny (Warszawa: „Iskry”, 1985), 42.
39  Spuścizna po Jerzym Waldorffie obejmuje materiał opracowany dzięki dofinansowaniu 

przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Znaleźć ją można w rękopisach 2250-
2322.

40  Spuścizna Marii Ludwiki Grabowskiej (18.6.1912-17.5.2005), Biblioteka PTPN, 
rkp. 1762-1784, 1788-1792. Autorka przekazała swoje dzienniki i wspomnienia w 1996 r. 
oraz w 2001 r.

41  Korespondencja Jerzego Waldrofa z 1993 r., Biblioteka PTPN, rkp. 2312.
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mi naukowymi z całego świata. Nie można zapomnieć o późniejszych darach 
przekazywanych do zbiorów specjalnych Towarzystwa. Wśród nich można wy-
mienić dzienniki jednej z pierwszych kobiet posiadających tytuł profesora Uni-
wersytetu Poznańskiego, Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej, która na przełomie  
XIX i XX w. mieszkała i pracowała w Kaliszu42, ale również papiery i doku-
menty Tadeusza Różewicza zawierające głównie rękopisy i maszynopisy jego 
utworów literackich z lat 1955-1966, przekazanych przez samego autora w latach 
1965-196843. Jednym z ostatnich nabytków Towarzystwa jest spuścizna po prof. 
Lechu Trzeciakowskim, zasłużonym poznańskim naukowcu, ofiarowana przez 
jego żonę Ewę. Gdyby nie II wojna światowa, podczas której okupant zniszczył 
archiwum, rozproszył całkowicie księgozbiór i zbiory muzealne, liczba doku-
mentów przechowywanych w Bibliotece PTPN dałaby jej jedno z pierwszych 
miejsc pod względem bibliotek w Polsce. Jednakże musimy cieszyć się tym co 
przetrwało do naszych czasów i korzystać z tego. Duża część zbiorów biblio-
tecznych PTPN jest obecnie zdigitalizowana lub przechodzi ten proces, a wyniki 
prezentowane są m.in. w  Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. 

Pokazane wyżej przykłady nie wyczerpują tematu. Kopiariusz Szembeka czy 
listy do Wincentego Niemojowskiego to tylko przykłady, które można znaleźć 
w tym bogatym zasobie. 

Za okazaną pomoc przy pracy nad tym artykułem wyrażam swą wdzięczność 
wszystkim pracownikom Biblioteki PTPN oraz Dobrosławie Guci. 
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ZBIORY EPISTOLOGRAFICZNE DOTYCZĄCE TERENÓW WIELKOPOLSKI 
POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ W ZASOBACH BIBLIOTEKI POZNAŃSKIEGO 
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK. WYBRANE PRZYKŁADY
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Epistolografia, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Niemojowscy, Szembek, 

rękopisy

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest prezentacja zbiorów epistolograficznych dotyczących Wielkopol-

ski południowo-wschodniej przechowywanych w Poznańskim Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. Oprócz informacji o zasobach, zaprezentowano również rys historyczny Biblioteki 
PTPN oraz niektóre publikacje mówiące o listach z PTPN. 

EPISTOLOGRAPHIC COLLECTIONS CONCERNING THE SOUTHEASTERN 
REGION OF GREAT POLAND OF THE RESOURCES OF POZNAŃ SOCIETY 
FOR THE ADVANCEMENT OF ARTS AND SCIENCES LIBRARY. SELECTED 
EXAMPLES

KEYWORDS
Epistolography, Poznań Society for the Advancement of Arts and Sciences, Niemoj-

owski family, Szembek family, manuscripts 

ABSTRACTS
The aim of the article is to present the epistolographic collections concerning the re-

gion of south-eastern Greater Poland, which is kept in the library of Poznań Society for 
the Advencement of Arts and Sciences. Additionaly, historical outline of the Library of 
PTPN letters’ publications were presented and analysed. 


