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LISTY W SPUŚCIŹNIE ADAMA CHODYŃSKIEGO. 
REKONESANS BADAWCZY

Projekt Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk „Inwentaryzacja i digitali-
zacja spuścizny Adama Chodyńskiego ze zbiorów Archiwum Diecezjalnego we 
Włocławku” koordynowany przez dr Bogumiłę Celer i zrealizowany w 2018 
roku dzięki wsparciu finansowemu miasta Kalisza1 miał na celu udostępnienie 
badaczom i regionalistom źródeł do życia i twórczości Adama Chodyńskiego, 
prawnika, regionalisty, historyka Kalisza i ziemi kaliskiej, poety, dziennikarza, 
współzałożyciela i pierwszego redaktora naczelnego „Kaliszanina”. W jego efek-
cie, dzięki życzliwości ks. dra Zbigniewa Gmurczyka (dyrektora Archiwum Die-
cezjalnego we Włocławku) zdigitalizowane i wstępnie zinwentaryzowane cenne 
XIX-wieczne materiały są dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych 
w Bibliotece Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zdeponowanej w Książ-
nicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu.

Opisany i popularyzowany za pośrednictwem strony internetowej2 zbiór do-
kumentów stanowią cztery części opisane jako: „Paczka I. Ogólne, polityczne 
ogólne”, „Paczka II. Materiały polityczne, szczegółowe”, „Paczka III. Materiały 
kościelne” oraz osobna teczka rękopisów. 

Ich zawartość, jako pierwsza, omówiła Anna Tabaka w komunikacie na ła-
mach Zeszytów KTPN w 2017 roku3, wspominając przy tym o wybranych listach. 

W niniejszym artykule podjęto próbę charakterystyki zachowanych listów 
pod kątem ich genezy, tematyki, stylu oraz wykorzystania w działalności pisar-
skiej A. Chodyńskiego. Szczególną uwagę zwrócono na autorów/ki listów, przy-
bliżając ich sylwetki. 

1  Bogumiła Celer, „Inwentaryzacja i digitalizacja spuścizny Adama Chodyńskiego ze 
zbiorów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Sprawozdanie z realizacji projektu”, 
Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 19 (2019): 229-233. Historii i opisowi 
projektu poświęcona jest strona internetowa [online] https://kaliskietowarzystwo.wixsite.
com/chodynski [dostęp: 20 października 2020]. 

2  Tamże. 
3  Anna Tabaka, „Rękopisy i inne dokumenty ze zbiorów Adama Chodyńskiego 

w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku. Komunikat”, Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk 17 (2017): 323.
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Po wyodrębnieniu korespondencji ze spuścizny, głównie na podstawie jej 
inwentarza, i wstępnych badań można stwierdzić, że zachowane rękopisy są 
niewielką częścią obszernej korespondencji A. Chodyńskiego, który, jak poda-
je Krzysztof Walczak, wymieniał listy m.in. z Józefem Ignacym Kraszewskim, 
Tadeuszem Korzonem, Adamem Asnykiem czy Teofilem Lenartowiczem4. Stąd 
przedstawiona tu analiza ma tylko ogólny charakter. 

Listy znajdują się przede wszystkim w osobnej teczce (opisane jako „Kore-
spondencja”), pojedyncze egzemplarze mamy też w wyżej wymienionych trzech 
paczkach5. 

Omawiany zbiór, z wyjątkiem listów autorstwa Franciszka Przedpełskiego 
i Jana Łukowskiego do nieznanych adresatów oraz pisma z Trybunału skierowa-
nego do Feliksa Chodyńskiego, składa się z dwudziestu dwóch listów adresowa-
nych do A. Chodyńskiego, on sam jest autorem dwóch listów. 

Zakres chronologiczny korespondencji to lata 1870-19026, czas gdy Chodyń-
ski – od 1865 r. obrońca w konsystorzu diecezji kujawsko-kaliskiej (sądzie bisku-
pim), był uznanym już publicystą, historiografem, biografem i edytorem źródeł 
archiwalnych. 

Kilka listów związanych jest z poszukiwaniem archiwalnych materiałów 
źródłowych do przygotowywanych przez Chodyńskiego publikacji: monografii 
miejscowości i kościołów, kolejne zawierają informacje i wspomnienia m.in. 
na temat kaliskiego Korpusu Kadetów oraz restauracji w kaliskich kościołach, 
a także życiorysy interesujących historyka osób. Poza tym trzy rękopisy doty-
czą spraw prowadzonych przez niego jako obrońcę przed konsystorzem. Sądząc 
z treści, zachowane listy są częścią dłuższej korespondencji, choć dominują po-
jedyncze egzemplarze. 

Wyjątkowe miejsce w zbiorze zajmuje list najwcześniejszy, bo datowany na 
6 lutego 1870 r. – autorstwa Adama Asnyka, z facsimile załączonego przez mło-

4 Za Krzysztof Walczak, Adam Chodyński (1832-1902). Historyk Kalisza: (Kaliszanie, 
T. 2) (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2010), 37. Także Kazimierz Rulka, 
„Księgozbiór Adama Chodyńskiego na podstawie materiałów zachowanych w bibliotece 
Seminarium Duchownego we Włocławku”, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne,  
77 (2002): 284. 

5 Badania nie obejmują niewielkiego zbioru „Korespondencye dotyczące układania 147 
przywilejów Miasta Kalisza i spisywania z tychże seryarza” zawierającego dokumentację 
urzędową z lat 1861-1862 na temat spisania i tłumaczenia łacińskich przywilejów miasta 
Kalisza, m.in.: protokoły posiedzeń Rady Miasta Kalisza, pismo z Urzędu Gubernialnego 
Warszawskiego do Naczelnika powiatu kaliskiego oraz pisma służbowe archiwisty 
archiwum akt dawnych Józefa Szaniawskiego (1805-1879), pod którego kierunkiem  
A. Chodyński pracował przez pewien czas w ramach aplikacji prawniczej 1852-1856. 

6 Wyjątkiem jest datowany na 26.07.1856 r. jednostronicowy, przekreślony niebieską 
kredką, list niezidentyfikowanego nadawcy do ojca Adama, Feliksa Chodyńskiego 
(1802-1862), komornika Trybunału Kaliskiego, dotyczący jednej z prowadzonych przez 
Trybunał spraw. Szerzej o Feliksie Chodyńskim, w: Walczak, Adam Chodyński, 11-13. 
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dego poetę z Krakowa wiersza „Rodzinnemu miastu”. Jedyny poświęcony Ka-
liszowi liryk Asnyka, napisany na prośbę Chodyńskiego, opublikowany został  
18 lutego w założonym przez niego „Kaliszaninie”7.

List jest krótki, jednak ilustruje okoliczności powstania wiersza, a zarazem 
stosunki między kolegami z Wyższej Szkoły Realnej, którą mimo różnicy wieku 
ukończyli niemal w tym samym czasie8:

Kraków, [?] lutego 1870 r.
Kochany Panie Adamie!

Czyniąc zadość życzeniu wyrażonemu w liście do naszych rodzi-
ców? – a zarazem dziękując Mu? serdecznie za pamięć? posyłam? wier-
szyk poświęcony rodzinnemu miastu.

Nie wiem czy będzie spełniać wymagania ale czem chata bogata 
tem rada.

Polecając się nadal przyjaznemu […].
Ośmielam się […] o śmiałe zaopatrzenie? korekty ponieważ [...] są 

naszemi największemi wrogami. 
Załączam ukłony uściski dłoni.
Adam Asnyk9

LISTY DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH 
I DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH 

Stronice znaczącej części poczty z lat 70. XIX w. wypełniają przepisane lub 
cytowane przez nadawców dokumenty źródłowe z archiwów bądź wyniki kwe-
rend przeprowadzanych w nich na prośbę Chodyńskiego. 

Znamienne dla całej omawianej korespondencji są wyrażane przez wszyst-
kich adresatów szacunek i zaufanie dla Chodyńskiego oraz polecanie mu osób, 
które mogą ułatwić pozyskanie materiałów archiwalnych.

Jednym z jego korespondentów był August Mosbach10, historyk, edytor i pu-

7 Paczka II Materiały polityczne szczegółowe 2. List od Adama Asnyka, s. 2. Trzecie 
samodzielne wydanie wiersza ukazało się nakładem Towarzystwa Przyjaciół Książki 
w Kaliszu w 2018 r. – „Roku Asnyka” z przedmową Anety Kolańczyk. Zob. Adam 
Asnyk, Rodzinnemu miastu (Kalisz: Towarzystwo Przyjaciół Książki, 2018). Autorka 
dziękuje Anecie Kolańczyk za pomoc w odczytaniu listu. 

8 Adam Chodyński, w 1852 r., a młodszy o 6 lat Asnyk w 1853 r. 
9  W przytoczonych w artykule listach zachowana została oryginalna pisownia.
10 August Mosbach, (1817-1884) ceniony badacz dziejów ojczystych, w tym 

źródeł wskazujących na polską przeszłość Wrocławia i Dolnego Śląska, współautor 
opracowanego z Ksawerym Łukaszewskim słownika polsko-niemieckiego i niemiecko-
polskiego. Szerzej o historyku w: Ryszard Ergetowski, August Mosbach (1817-1884) 
(Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968).
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blicysta, który właśnie uzyskał stopień doktora w Jenie. W liście z Wrocławia  
z 7 października 1873 r. informuje on Chodyńskiego o wynikach kwerendy na 
temat historycznych związków między kościołem św. Mikołaja w Kaliszu a „by-
łym opactwem kanoników lateraneńskich u Panny Maryi na Piasku we Wrocła-
wiu” oraz o spisie synodów polskich w zasobach wrocławskiej biblioteki uni-
wersyteckiej. Mosbach kończy list obietnicą: „Artykuliki dla Kaliszanina prześlę 
wkrótce”. 

We wspomnianej już biografii Chodyńskiego11 Krzysztof Walczak wymienia 
miejscowości, którym historyk poświęcił obszerniejsze szkice. W spuściźnie za-
chowały się teczki z materiałami do wielu z nich, a także do monografii niepubli-
kowanych. Mając doskonałe rozeznanie co do nowo wydawanych źródeł, Cho-
dyński komunikował się z autorami kolejnych edycji, zarówno doświadczonymi 
archiwistami, jak i młodymi naukowcami, zyskując kontakty do kolejnych. Sys-
tematycznie kierował drobiazgowe kwerendy do pracowników różnych archi-
wów. I tak list od poznańskiego archiwisty Józefa Lekszyckiego12 z 10 IV 1875 r. 
wskazuje, jak historyk pozyskiwał częściowo zachowane w spuściźnie materiały 
do planowanej monografii „Opatówek pod Kaliszem”. Pełniący funkcję archiwa-
riusza archiwum grodzkiego w Poznaniu Lekszycki pisze w odpowiedzi Chodyń-
skiemu, że: „przejrzawszy pobieżnie tymczasowo archiwum tutejsze” nie znalazł 
żadnego dokumentu dotyczącego Opatówka. Proponuje także, by Chodyński 
zwrócił się o pomoc do „arcy uprzejmego i gotowego do wszelkich przysług” dra 
Stanisława Smolki13, który dysponuje kopiami dokumentów z archiwum kapituły 
gnieźnieńskiej.

Podobnie przebiegało zbieranie materiałów do przygotowywanej monogra-
fii Uniejowa14. Tu z kolei mamy trzy listy z Gniezna z października 1879 r. od  
ks. dra Jana Łukowskiego, młodego kanonisty i pierwszego wydawcy „Liber 
beneficiorum archidyecezyi gnieźnieńskiej”15, dotyczące odpisów archiwalnych 

11 Walczak, Adam Chodyński, 49-50.
12 Józef Lekszycki, jedyny polski pracownik archiwum, uznawany wówczas za 

najlepszego znawcę staropolskich ksiąg ziemskich i grodzkich, doceniał też znaczenie 
średniowiecznych ksiąg sądowych, które zaczął wydawać w całości. Więcej o badaczu 
zob. biografia Antoni Gąsiorowski, Józef Lekszycki (1818-1899) https://www.ipsb.nina.
gov.pl/a/biografia/jozef-lekszycki [dostęp: 20 października 2020]. Internetowy Polski 
Słownik Biograficzny [online] https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/. 

13 Stanisław Smolka (1854-1924), wybitny polski historyk i archiwista zob. biografia 
Jerzy Wyrozumski. Stanisław Smolka (1854-1924) https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/
biografia/stanislaw-smolka [dostęp: 20 października 2020]. Internetowy Polski Słownik 
Biograficzny. [online] https://www.ipsb.nina.gov.pl/a.

14 W spuściźnie jest obszerny zbiór materiałów do monografii zebranych przez 
Chodyńskiego w Uniejowie 7 kwietnia 1877 r. zob. Paczka II 15. Materiały do historii 
i opisu Uniejowa. List (s. 136-139). Zarówno Opatówek jak Uniejów doczekały się 
jedynie przyczynkarskich notek Chodyńskiego. 

15 Ks. dr Jan Łukowski (1846-1904) ur. w Ostrowie był najwybitniejszym kanonistą 
środowiska wielkopolskiego w końcu XIX  stulecia. Historyczne i prawnicze artykuły 
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dokumentów (bulli, dekretów) o kolegiacie uniejowskiej. W pierwszym z listów, 
adresowanym do nieznanego proboszcza16, Łukowski informuje, że w przygo-
towywanym do wydania „Liber beneficiorum…” „jest 6 arkuszy o Uniejowie. 
Przekopiowanie tego znakomitego materiału niżej 1 talara za arkusz nie da się 
uskutecznić”. W kolejnych listach, już do Chodyńskiego, mowa o wynikach kwe-
rend na temat Warty i Grabowa i jeszcze większych kosztach kopii. 

Nieco innej tematyki dotyczy obszerny list, wysłany z Wąsoszy pod Ko-
ninem 14 listopada [18]9517. Mowa w nim m.in. o podstawach prawnych przy-
znania Władysławowi Mierzyńskiemu jako właścicielowi Ślesina prawa ślesiń-
skiej propinacji czyli sprzedaży alkoholu. Jego autorka, Ludmiła Mierzyńska18 
pisze: „W zastępstwie mego męża mam sobie za obowiązek zakomunikować 
kopię treści dokumentów, które znaleźliśmy tam gdzieśmy ich poszukiwali”19. 
Warto tu odnotować, że państwo Mierzyńscy stanowili jedną z bardziej znanych 
i cenionych w powiecie konińskim par małżeńskich, a romantyczną historię ich 
związku, w tym ucieczkę, potajemny ślub i pojedynek opisał barwnie w swych 
pamiętnikach Julian Wieniawski20. 

Kolejnym archiwistą korespondującym z A. Chodyńskim był Alojzy Szu-
kalski, adiunkt Głównego Archiwum Królestwa Polskiego. Jego dwa listy z War-
szawy z października 1879 r.21 dotyczą kwerendy na temat akt kadetów kaliskich 
zbieranych przez Chodyńskiego do monografii. W pierwszym liście Szukalski 
tłumaczy brak dostępu do akt, dodając: 

oraz recenzje publikował w różnych czasopismach wielkopolskich i galicyjskich. Był 
profesorem repetentem prawa kanonicznego w seminarium w Gnieźnie i obrońcą węzła 
małżeńskiego archidiecezji gnieźnieńskiej, a także wydawcą „Liber beneficiorum 
archidyecezyi”, wyd. J. Łukowski, t. 1, Gniezno 1880. Zob. Maria Wojciechowska, 
Łukowski Jan Nepomucen, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 18, (Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk 1973), 565-566. O samym dziele także Piotr Szkutnik, „Parafia 
szadkowska na początku XVI w. w świetle Liber Beneficiorum Jana Łaskiego”, Biuletyn 
Szadkowski 13 (2013): 65-80. 

16 Ks. J. Łukowski odpowiada w zastępstwie nieobecnego ks. kanonika Polkowskiego. 
Zapewne chodzi o ks. Ignacego Polkowskiego, wówczas bibliotekarza i historyka zob. 
Ryszard Bender, Jan Polkowski (1833-1888) https://www.ipsb.nina.gov.pl:8080/a/
biografia/ignacy-polkowski. [dostęp: 20 października 2020]. Internetowy Polski Słownik 
Biograficzny [online]. Dopisek końcowy listu brzmi „P. Chodyńskiemu wyrazy szczerego 
pozdrowienia”. JŁ.

17 Paczka II 20. Poszyt Powiat Koniński. List od Ludmiły Mierzyńskiej (12 s.).
18 W. Mierzyński (1833-1919), doskonały gospodarz Wąsoszy i jego żona Ludwika 

(1832-1914) przeżyli wspólnie 56 lat i doczekali się 9 dzieci. Szerzej zob. „Ś.p. Ludmiła 
ze Sławoszewskich Mierzyńska”. Romans i Powieść 10 (1914): 10.

19 Chodzi m.in. o dokument z 12.10.1830 roku regulujący prawa mieszczan ślesińskich 
do propinacji piwnej „Do Komissyj rządowej spraw wewnętrznych i policyj. (podanie 
mieszczan Szlesińskich)”. 

20 Julian Wieniawski. Kartki z mego pamiętnika T. 1, (Warszawa: Gebethner i Wolff, 
1911), 124-126. 

21 Teczka osobno. 1 Kadeci w Kaliszu. Listy A. Szukalskiego s. 9-11, 15. 
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Przykro mi bardzo, że do tak pięknego dzieła nie mogę cegiełki swej 
nateraz przyłożyć, lecz jeżeli mi się poda sposobność chętnie usługi swe dla 
Wielmożnego Pana ofiaruję – oczem pamiętać i Wgo Adwokatowi donieść nie 
zaniedbam”. 

Już 4 dni później czytamy:

[…] mam zaszczyt donieść, że u mego znajomego Emeryta wynalazłem 
dokumenta oryginalne takiej treści.

 
I tu Szukalski wylicza 32 różne dokumenty, „które to papiery u niego zło-

żone” może adwokat natychmiast nabyć za 16 rubli. Odpowiedzi Chodyńskiego 
nie znamy.

LISTY DOTYCZĄCE BEZPOŚREDNICH INFORMACJI 
I RELACJI UCZESTNIKÓW ZDARZEŃ 

Wspomniane wyżej opracowanie monografii „Szkoła Rycerska czyli b. Kor-
pus Kadetów w Kaliszu” było jednym z ważniejszych projektów A. Chodyńskie-
go. W tym celu, poza gromadzeniem źródeł archiwalnych i innych materiałów 
zachowanych w spuściźnie, historyk zwrócił się o informacje m.in. do jednego 
z byłych kadetów ewangelika Ottomara Wolle22, znanego geometry rządowego, 
który właśnie wydał 3 plany Kalisza. W odpowiedzi otrzymał obszerny, bardzo 
interesujący list, który warto tu zacytować23:

Kalisz, 1 pazdz 1879
Szanowny Panie Adamie dobrodz!

Niewiele ja Wam mogę udzielić wiadomości – ale co pamiętam co i spiszę. 
– Korpus kadetów dzielił się na dwie kompanie – liczył się do Gwardyi Gre-
nadyerów – miał ubiór granatowy z żółtemi kołnierzami i rabatami – galonki 
srebrne u kołnierza. - Kadetów było 350 – 300 na koszcie skarbu, a 50 na 
własnym koszcie – z ubraniem – życiem – mieszkaniem – praniem – spaniem – 
usługą – nauką – książkami rocznie płacili po 120 rubli :/: 800 zp:/ - Jak mówię 

22 Ottomar Wolle (1816?-1892), planista przysięgły rządowy, ewangelik ur. 
w Prusach, wydał w 1878 r. plany Kalisza według Politalskiego z 1785 r., według Bernharda 
z 1825 r. i z 1878 r. Na podstawie tłumaczenia aktu zgonu w: Wielkopolskie Towarzystwo 
Genealogiczne Gniazdo Forum http://www.wtg-gniazdo.org/forum/viewtopic.
php?f=16&t=21203&p=166690&hilit=Wolle#p166690 online [dostęp: 20 października 
2020].

23 Teczka osobno. 1 Kadeci w Kaliszu. List O. Wolle, s. 17-20. W tekście zachowano 
oryginalną pisownię i ortografię.
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były dwie kompanie – te zaś dzieliły się na brygady i sierżaństwa Dowódcą był 
[…] naprzód pułkownik a potem Jenerał Mycielski pułkownik Koss Franci-
szek z kwatermistrzostwa Wojska Polskiego był Dyrektorem Nauk – dowódcy 
Kompanij byli pierwszej Pluciński – drugiej Paprocki – officerowie służbowi 
– Kwiatkowski – Strzelecki – Misiewicz – Kratochwil – Wiszniewski – Kosiń-
ski – Pełzucki – Professorowie Wiszniewicz niższej matematyki – Frankowski 
wyższej – Zdanowicz kapitan fortyfikacyj i taktyki wojennej – Szczepkowski. 
[Dopisek na marginesie: Było laboratorium wojenne i chemiczne lazaret ka-
plica sala fechtowania itd. Darujcie stylowi jeszcze będę notował co mi się 
przypomni]
artyleryj uczył. Ogniomistrzostwa Nachajewicz też uczył wyższej matematy-
ki – mianowicie fizyki i chemij – professorowie języka – Zalewski polskiego 
– Bernardowicz Niemieckiego – Gravin – DeJean francuzkiego – Pigulewski 
Russkiego X Kapelan Paweł Świątkowski był nauczycielem religii – Główny 
kierunek był na nauki matematyczne i wojskowe. Nauczycielem rysunków był 
Jasiński – a Toporski kalligrafii. Godziny nauki były od 8 rano do 12 w połu-
dnie – od 2 do 4 popołudniu – a od 5 do 7 wieczorem były godziny przygoto-
wawcze do lekcyj na drugi dzień – zwały się u nas wieczorne godziny – sala 
jadalna była wspólna po 12 Kadetów przy jednem stole w środę i sobotę po 
południu były rekracye – ale za to były musztry dłuższe – uczono nas musztry 
batalionowej […] tyralierskiej i [Dopisek na marginesie: Jak kończono kurs 
nauk to wychodzili do wojska – Szkoły Aplikacyjnej – Podchorążych – czasem 
wprost na officera za […]. A czasem i na prostego żołnierza za karę – różnie 
było – jak to między ludźmi]. 
artyleryjskiej – Świąt żadnych dworskich nie obchodziliśmy jak tylko jeden był 
dzień uroczysty – dzień przywrócenia Królestwa wynikły z traktatu 1815 roku 
– w ten dzień niemczyliśmy się był wspanialszy obiad i fajerwerki. W święta 
kościelne uroczyste to chodziliśmy na nabożeństwo w galowych ubiorach do 
fary – Często wyprowadzano nas na spacer w okolice m. Kalisza – Każden ka-
det miał oprócz familijnego nazwiska – drugie nazwisko przez kolegów nadane 
– koleżeństwo było wielkie – a gdy się zdarzył jaki intruz – to baty ogromne 
brał – wszyscy kadeci którzy wstąpili do Korpusu za panowania śp. Aleksandra 
I przy wychodzeniu z korpusu do Wojska dostawali laur srebrny zcyfrą Cesa-
rza na pamiątkę. – Jak kto […] to -  szedł do aresztu – często gęsto o chlebie 
i wodzie – Oprócz officerów byli także sierżanci dla […] i porządku – posługa-
cze dla usługi Był korpusowy kucharz, piekarze, krawcy – szewcy – W czasie 
wakacyj Ci którzy albo za karę nie pojechali na wakacye – albo nie mieli gdzie 
– zostawali [Dopisek na marginesie: Obraz kredą czarną familia świętych który 
był dawniej w kaplicy śgo Józefa był dziełem kadeta który za rysunki wprost 
z wojska poszedł na oficera.]
i tworzono nam obóz pod namiotami w miejscu gdzie dziś ogród angielski – 
gdzie dziś alea westchnień – to główna ulica naszego obozu. – cały miesiąc li-
piec staliśmy – sypiali pod namiotami – a częstokroć łóżka i wwodzie stały na-
miotach – Uczyli też sztuki pływania – naprzód austryjaccy sierżanci – Lassow 
[…] i Beztraug […] a potem polacy przysłani zwojska. W czasie obozu były 
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dla naszej zabawy huśtawki – karuzele – kręgielnia i tak zwane kasko – był to 
wał drewniany z rowami chodzącemi na dwóch słupach – bardzo czule w kon-
cach wały były duże tarcze połączone ze sobą dwoma sznurami więc trzeba 
było najcieńszym z tych sznurów siedzieć jak na koniu – a na dwóch sznurach 
opierać – i tak przesunąć się od jednego do drugiego końca – Byli […] i […] 
Wam – jeszcze są kadeci Gołembowski Aleksander w Żydowie – Krzymuski 
w Wilczynie czy Bochlewie – syn oficera Petryckiego w Sieradzu – pewno oni 
też będą co wiedzieć i pewno więcej ode mnie. – /Dopisek na marginesie: War-
to by się do tych panów zwrócić/
Ściskam was serdecznie – przyj O. Wolle 

Rok później także Ottomar Wolle informował listownie Chodyńskiego, jaką 
dokładnie powierzchnię zajmują cmentarze: katolicki, ewangelicki, prawosław-
ny na Rogatce i Majkowie, żydowski i choleryczny24.

Podobną skrupulatność przejawiał kaliski historyk przy pisaniu zróżnicowa-
nych formalnie i objętościowo prac na temat kaliskich kościołów katolickich. 
Tematyki tej dotyczą cztery listy, w tym dwa od ks. Apolinarego Kędzierskiego25. 
Jeden z nich, w sprawie lokalu OO. Franciszkanów dla szkoły miejskiej, dato-
wany na 9 X 1896 r., ma oryginalną formę: zawiera tekst Chodyńskiego, a pod 
nim odpowiedź ks. Kędzierskiego, stąd mamy możliwość zapoznania się z formą 
listu historyka26.

Jego język nie przypomina barwnego, „ozdobnego” stylu znanego nam z pu-
blikowanych artykułów. Na swoje krótkie, precyzyjne pytania w punktach Cho-
dyński otrzymuje równie zwięzłe, konkretne odpowiedzi:

Kalisz d. 9 paźdz. 96.
Drogi i Zacny Księże Definitorze!
Znowu list – i czy skaranie!; lecz cóż robić?, do kogo się uciec, jak nie do  
głowy rozumnej.
Oto znów prośba o wiadomość:
1. W którym roku zabrano lokal na szkołę miejską?
2. Ile zabrano pokoi, czy sal – i w jakiem położeniu będących?
3. Czy tam jest i mieszkanie nauczyciela?
4. Czy za ten lokal pobiera klasztor jakie wynagrodzenie?
Szczere przeprosiny i szczery szacunek oraz życzliwość przesyła A. Chodyński

24 Paczka III Cmentarze. Poszyt II. List O. Wolle z 5.III. 1880, skany 62-63. 
25 Ks. Apolinary Kędzierski (1836-1911), absolwent Akademii Duchownej 

w Warszawie, służył w 1864 r. w klasztorze w Kaliszu, później m.in. w Sieradzu. 
W 1892 r. powrócił do Kalisza, gdzie na stanowisku kaznodziei Konwentu zasłynął 
niepospolitą wymową. W 1897 r. obrany gwardianem klasztoru dążył do przywrócenia 
nowicjatu zakonnego. Po zamknięciu klasztoru relegowany do Konwentu Reformatów 
we Włocławku, w 1907e. objął parafię przy klasztorze w Łagiewnikach, gdzie zmarł, za: 
Józef Raciborski, „Wspomnienie pośmiertne”, Gazeta Kaliska 145 (1911): 2.

26 s. 73-74.
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1. Zabrane zostało drugie piętro klasztoru w r. 1890.-
2. Na którym znajdowały się mieszkania trzy sale większe ? i pokoi ośm były 
w dobrem położeniu. – 
3. Mieszkanie dla nauczyciela jest tj. kuchnia - pokoj sypialny i salonik. – 
4. Żadnego wynagrodzenia. – Tylko dołączam swoją uwagę, że przez […] 
murów na drugim piętrze, ucierpiały z tego powodu mury na pierwszym pię-
trze, gdyż w bardzo wielu miejscach popękały. – a […] kominow pouszkadza-
ne, że czasem nie można wcale w nich palić. 

Zostaje z wysokiem szacunkiem 
Ks. Kędzierski

Załączam przytem odezwę Ks. Gwardyana z Padwy czy by ją nie można jako 
podać do druku z ktorej po przeczytaniu Szanowny pan Mecenas zauważy? 

Dwadzieścia lat wcześniej według podobnego schematu odpisał Chodyń-
skiemu franciszkanin ks. Sebastian Martyński27, wówczas pisarz Banku Pobożne-
go w Krakowie, a w latach 1855-1865 zasłużony gwardian konwentu kaliskiego. 
Jego obszerne informacje o tradycjach i obrzędach w kościołach franciszkań-
skich posłużyły zapewne historykowi do opracowania publikowanego w „Kali-
szaninie” w 1880 r. cyklu artykułów „Kościół i klasztor oo Franciszkanów w Ka-
liszu”28. 

Krótkiej odpowiedzi na zadane pytania w imieniu chorego męża, Win-
centego Kwiecińskiego29, nauczyciela muzyki i skrzypka orkiestry w kościele  
OO. Franciszkanów udzieliła Chodyńskiemu Bronisława Kwiecińska, założy-
cielka pierwszej szkoły żeńskiej w Kaliszu. Historyka interesowały dzieje orkie-
stry, jej dyrygentów oraz losy instrumentów. 

27 Paczka III. 02 Materiały luźne. List od X. S. Martyńskiego z 30 września 1876 r. 
s. 42-45. Ks. Sebastian Martyński (1826-1889) działacz zakonny, dr teologii, autor 
pism liturgicznych jako gwardian kaliski przyczynił się do likwidacji mieszczącego się 
w klasztorze więzienia i restauracji kościoła. Szerzej zob. Jerzy A. Splitt, Martyński 
Sebastian, w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej ziemi kaliskiej, 
t. 1, pod red. Hanny Tadeusiewicz (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1998), 
195-196. W tym i innych źródłach błędny rok śmierci.

28 Szczegółowe zestawienie bibliograficzne prac historyka znaleźć można w pracy: 
Katarzyna Kubiak, Adam Chodyński. Bibliografia (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk, 2007). 

29 Spuścizna A. Chodyńskiego. Paczka III. Materiały kościelne. Materiały luźne 2a. 
List B. Kwiecińskiej z 19.XI 1897 r. Wincenty Kwieciński (1823-1900), jeden z założycieli 
Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego, ostatni członek Towarzystwa muzyki kościelnej 
i skrzypek w kościele franciszkanów, wieloletni nauczyciel gry na skrzypcach i fortepianie. 
Szerzej zob.: „Zgon”, Gazeta Kaliska 82 (1900): 1-2. Bronisława Kwiecińska (1839-
1924), prowadziła przez 40 lat pierwszą kaliską szkołę żeńską. Pozostawiła w rękopisach 
szereg utworów, m.in. wierszowaną historię Polski. Małżonkowie wychowali 7 dzieci. 
Szerzej „Ś.p. Bronisława Kwiecińska”, Kurier Warszawski 89 (1924): 5.
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List A. Chodyńskiego do ks. A. Kędzierskiego i odpowiedź adresata.
Źródło: Archiwum Diecezjalne we Włocławku
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Wspomniany już franciszkanin, ks. A. Kędzierski jest też autorem listu, który  
A. Chodyński otrzymał niespełna miesiąc przed swą śmiercią. 

Szanowny Panie Mecenasie
Już to już tak dawno Szanowny pan Mecenas powiadomił mię aby złożył re-
lacyą dla wiadomości co za mojego przełożeństwa przybyło w restauracyi Na-
szego Kościoła. Oto sprawiłem Dekoracye, do Grobu na Wielki piątek. Kaplicę 
Męki pańskiej kazałem odmalować i okna Żelazne wprawić gdy dawniejsze 
zębem czasu zostały ruszone, które za lada powiewem wiatru szyby wylatały 
przez skruszały ołów w których były oprawione. W Kaplicy Męki pańskiej 
założyłem chór nowy z balustradą i umieszczone organy nowe których wcale 
nie było. Organy w chórze zakonnym kazałem odrestaurować. Sprawiłem wie-
le utensyliów zakrystyjnych i kazałem odrestaurować Monstrancye, którą to 
wiadomość przesyłam Szanownemu panu, a nadto i kaplicę pogrzebową – i na 
zasuwę obraz pańskiego przemienienia.

Zostaje z wysokiem szacunkiem 
Ks. Kędzierski.
Kalisz d 4./4 902 r. 

Trzecia wiadomość od ks. Kędzierskiego przybrała oryginalną formę wizytówki30.
O szczegółach dokonanej przez siebie restauracji obrazów św. Stanisława 

i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w kościele franciszkańskim w Kali-
szu informował Chodyńskiego w swoim liście31 – datowanym ok. 1895 – malarz, 
konserwator i nauczyciel rysunku w kaliskich gimnazjach Józef Balukiewicz, 
którego kilka obrazów o tematyce religijnej zachowało się w świątyniach miasta.

Natomiast restauracji kościoła św. Mikołaja poświęca swój list z 14 paź-
dziernika 1901 r. ks. Mieczysław Janowski32. Dwudziestosiedmioletni wówczas, 
świeżo mianowany wikariusz tej parafii, podając w punktach kilkanaście szcze-
gółowych informacji, nalega, by Chodyński „był łaskaw o restauracji dokonanej 
w kościele w gazecie nic nie wspominać. Wiadomości te tylko mogą się przydać 
do historii tej świątyni”. 

30 Paczka III. Materiały kościelne. 2. Materiały luźne. Wizytówka ks. Apolinarego 
Kędzierskiego z odręczną adnotacją dla A. Chodyńskiego, s. 169. 

31  Teczka osobno. Korespondencja. List J. Balukiewicza, s. 32-34. Szerzej o malarzu 
zob. Ewa Andrysiak, Balukiewicz Józef Tadeusz (1831-1907), w: Słownik biograficzny 
Wielkopolski południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej, t. 3, pod red. Danuty Wańki 
(Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007), 59-60. Zob. też Anna Tabaka, 
Maciej Błachowicz „Balukiewicz z lamusa”, Życie Kalisza. 29 (2010): 33 oraz Anna 
Tabaka, Maciej Błachowicz, „Balukiewicz maluje Kraszewskiego”, Życie Kalisza. 
31(2011): 32. 

32 Korespondencja s. 28-31. Szerzej o ks. M. Janowskim zob. Agata Walczak-
Niewiadomska, Janowski Mieczysław (1874-1949), w: Słownik biograficzny Wielkopolski 
południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej, t. 3, pod red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007), 174-175. 
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Wizytówka ks. Apolinarego Kędzierskiego.
Źródło: Archiwum Diecezjalne we Włocławku
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LISTY ZAWIERAJĄCE INFORMACJE BIOGRAFICZNE

Bardzo ważne miejsce w twórczości A. Chodyńskiego zajmowały opraco-
wania biograficzne. Zamieszczane na łamach czasopism w zróżnicowanej formie 
biogramu, nekrologu, wspomnienia czy notki materiały pozostają do dziś czasem 
jedynym świadectwem losów i dorobku ludzi znaczących dla społeczności Kali-
sza i regionu. 

Swoje odbicie w korespondencji znalazł jeden z ciekawszych projektów 
zamiłowanego biografa – Złota Księga Kalisza. Zamierzając upamiętnić w niej 
zasłużonych kaliszan adwokat zwracał się bezpośrednio do tych, których chciał 
w ten sposób wyróżnić, jak choćby do redaktora „Kaliszanina”, Kazimierza 
Witkowskiego, którego talent i pracowitość oceniał bardzo wysoko. W liście 
z 9.09.1879 r. dwudziestosiedmioletni wówczas Witkowski, radny magistratu, 
zdolny poeta i felietonista33, podaje informacje o sobie, zastrzegając: ”usiłowania 
i praca nie dają mi jeszcze prawa do figurowania w „Złotej księdze Kalisza”, 
wobec innych ludzi, którzy życie całe sterali na [… ] dla swego społeczeństwa”. 

W kolekcji zwraca uwagę wzruszający list adwokata Alfreda Bley’a z czerw-
ca 1893 r. poświęcony jego zmarłemu bratu, nauczycielowi, działaczowi społecz-
nemu, współpracownikowi pism kaliskich i warszawskich Salomonowi Bleyowi 
(1837-1893)34. List z adnotacją Chodyńskiego „Znakomici Kaliszanie” posłużył 
mu do napisania obszernego wspomnienia o tym niezwykłym kaliszaninie35.

W teczce zawierającej materiały na temat kaliskich Greków, o których ar-
tykuły zamieszczał Chodyński na łamach kaliskich dzienników, znajduje się list 
z informacjami o najwybitniejszym z nich – kupcu i społeczniku, współzałoży-
cielu Domu Schronienia Ubogich Starców i Kalek oraz Szkoły Handlowej Dymi-

33 Dość nieczytelny charakter pisma K. Witkowskiego utrudnia odczytanie wielu 
fragmentów listu. Szerzej o K. Witkowskim zob. Ewa Andrysiak, Witkowski Kazimierz 
(1852-1892), w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej – ziemi 
kaliskiej, t. 3, pod red. Danuty Wańki (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, 2007), 446-447. Z uznaniem o talencie i poświęceniu zmarłego w wieku 40 lat 
Witkowskiego, który „pracował po nocach i nie ustawał ani na chwilę” wyrażał się po 
latach w „Garści wspomnień” kolejny redaktor Kaliszanina Józef Radwan zob. Józef 
Radwan, „Przed czterdziestu laty : (garść wspomnień). IV. Życie intelektualne w Kaliszu”, 
Gazeta Kaliska 26 (1925): 2.

34 Paczka I 5. Adam Chodyński. Wspominkowe życiorysy niektórych zasłużonych 
ludzi w Kaliszu urodzonych w nim mieszkających lub zmarłych. 5.03. Do wiadomości 
o autorach, artystach, ludziach uczonych, znakomitych itp. List Alfreda Bley’a z czerwca 
1893 r., s. 32-35. List ten jest tematem zgłoszonego do najnowszego wydania Zeszytów 
Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego „Kalisia” artykułu Bogumiły Celer, „Sylwetka 
Salomona Bleya w świetle listu odnalezionego w spuściźnie Adama Chodyńskiego”, 
Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego „Kalisia” nr 9 (2020). 

35 Ad.Ch, „Salomon Bley”, Gazeta Kaliska 21 (1893): 3. 
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trze Simo Szymanowskim36. Nadawcą listu był Alfons Bronisław Hindemith, ad-
wokat przysięgły, aktywnie działający w kaliskich organizacjach społecznych37.

Informacje biograficzne zapełniają też strony listu ks. Franciszka Włoszkie-
wicza, wieloletniego proboszcza w Skalmierzycach38. Przesyła on Chodyńskiemu 
informacje o swym poprzedniku na probostwie ks. Stanisławie Kostce Podbowi-
czu, synu Andrzeja – burmistrza Kalisza. Od roku 1771 aż do śmierci w roku 
1815 był on dziekanem oraz notariuszem konsystorskim i oficjałem kaliskim39. 
Jak się wydaje, Chodyński nie pisał nigdzie o wymienionych w liście zasługach 
ks. Podbowicza dla parafii skalmierzyckiej, za to wspomniał o jego niechlubnym 
udziale w pruskiej próbie exsakry kościoła Św. Mikołaja w Kaliszu w 1806 r.40

LISTY DOTYCZĄCE SPRAW PROWADZONYCH 
PRZEZ A. CHODYŃSKIEGO W KONSYSTORZU

Ostatnią z wyróżnionych w korespondencji grup stanowią cztery listy zwią-
zane z działalnością zawodową A. Chodyńskiego jako wieloletniego obrońcy wę-
zła małżeńskiego w konsystorzu diecezji kujawsko-kaliskiej. Sprawy o stwier-
dzenie nieważności małżeństwa zawsze wzbudzały emocje zainteresowanych 
stron, stąd i wspomniane listy mają osobisty charakter. Dwa z nich to interesujący 
zapis autobiograficzny, dokumentujący życiowe osiągnięcia kupca Jana Mojze-
szewicza, działającego w Słupcy, procesującego się z żoną Julianną41. Barwnym, 

36 Paczka III. 04. Notatki nt. kaliskich Greków. List A. B. Hindemitha z 18.11.1901 r., skany 
24-27. Szerzej na temat życia i działalności Dymitra Simo Szymanowskiego zob. Marcin 
Mikołajczyk, „Dymitr Simo Szymanowski – Grek z urodzenia, Kaliszanin z wyboru”, 
Polonia Maior Orientalis 1 (2014): 151-160.

37 A. B. Hindemith aktywnie działał w: Towarzystwie Muzycznym, Kaliskim 
Towarzystwie Wzajemnego Kredytu, Komitecie Kredytowym, resursie kaliskiej. 
Był jednym ze współzałożycieli siedmioklasowej Szkoły Handlowej. Szerzej zob. 
Ewa Andrysiak, Hindemith Alfons Bronisław (1859-1909), w: Słownik biograficzny 
Wielkopolski południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej, t. 3, pod red. Danuty Wańki 
(Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007), 161.

38 Ks. F. Włoszkiewicz (1838-1906), wikariusz m.in. w Kotłowie, Bruczu, od 
1872 r. w Skalmierzycach. Szerzej zob. Mowa żałobna na pogrzebie śp. ks. dziekana 
Włoszkiewicza miana dnia 5-ego grudnia 1906 w Skalmierzycach (Poznań: czcionkami 
drukarni Dziennika Poznańskiego, 1906).

39 Paczka III. 41-43. Materiały i notaty do Fary. List Ks. Franciszka Włoszkiewicza 
proboszcza w Skalmierzycach z 11 czerwca 1881 r., skany 126-127. Szerzej o ks.  
S. Kostce Pobowiczu zob. Jerzy Wojtczak, „Cud na kartach historii”, Opiekun 25 (2017): 23.

40 Ad. „Skrawki Kaliskie” , Gazeta Kaliska 202 (1900): 2. 
41 Korespondencja, s. 1-3, 5-8. Dane dotyczące Mojzeszewicza na podstawie: Archiwum 

Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie Zespół: 54/798/0 Akta stanu cywilnego Parafii 
Rzymskokatolickiej Pyzdry (pow. wrzesiński) » Seria: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony » 
Jednostka: 58 akt nr 15 małżeństwa Jana Mojzeszewicza i Julianny Mariańskiej. 
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potocznym językiem opisuje on swój awans od drobnego handlarza kolonialnego 
do poważanego kupca II giełdy, właściciela domu i folwarku, karety, wolantów 
i bryczek. List uzupełniony jest wypisem świadków ze strony Mojzeszewicza. 
Ich zeznania posłużyć mogą jako źródło do opisu przemian obyczajowych w śro-
dowisku drobnomieszczańskim przełomu wieków. 

Kolejny list, adresowany do Chodyńskiego, może zainteresować biografów 
i historyków przełomu XIX i XX w. Jest to list Praksedy Kąsinowskiej z Su-
lerzyckich42 w sprawie orzeczenia separacji z mężem Augustynem, datowany 
13.XI. 1897 r. wysłany z Warszawy.

Jego autorka jest dotąd nieznana biografom, w przeciwieństwie do męża, 
Augusta /Augustyna/ Kąsinowskiego, ziemianina spod Kalisza, literata, wy-
kładowcy na wydziale rolniczym UJ, redaktora warszawskich tygodników43. 

42 Korespondencja s. 36-38. 
43 Szerzej o A. Kąsinowskim zob. „Ś. p. August Kąsinowski”, Świat, 32-33 (1915): 16. 

List Praksedy Kąsinowskiej. 
Źródło: Archiwum Diecezjalne we Włocławku
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Po jedenastu latach małżeństwa 34-letnia kobieta z dwojgiem małych dzieci44 
w związku z przedłużającym się procesem nie kryje rozgoryczenia: 

Jestem bardzo, bardzo nieszczęśliwa – idyota ten siedzi na 
uniwersytecie w Krakowie, trwoni odziedziczony majątek po ojcu, 
a mnie […] oddać nie chce ani na dziecko nic nie płaci.

44 Dane biograficzne na podstawie: poznanproject Akt ślubu Augustinus Kąsinowski 
/lat 26/ i Marianna Praxedis Sulerzycka /lat 22/ Parafia katolicka Brzyskorzystew, wpis 
4 / 1886 http://poznan-project.psnc.pl/#prettyPhoto [online] [dostęp: 21 października 
2020] ; Archiwum Państwowe w Kaliszu. Księga urodzeń, małżeństw i zgonów. 
Zespół: 11/745/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Rychnów » Seria: 
bezpośrednio w zespole » Jednostka: 72. Akty urodzenia: syna Czesława z 1887 akt nr 
26, córki Janiny Marii z 1890 r. akt nr 8.

List A. Chodyńskiego
Źródło: Archiwum Diecezjalne we Włocławku
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W nurt historii obyczajowej wpisuje się także drugi z zachowanych w kolek-
cji listów A. Chodyńskiego datowany na 26 czerwca 1897 r. Podpisany „Adwokat 
Sądów Duchownych” list45 kierowany jest do nieznanej damy, byłej mieszkan-
ki Kalisza, którą Chodyński prosi o wstawienie się u członków Konsystorza za 
jej dawną służącą Małgorzatą Skowrońską w sprawie o uznanie za zmarłego jej 
męża Kacpra46. Nadawca liczy, że „głos Jej, jako damy poważnego stanowiska 
i wpływu, mógłby też korzystnie zaważyć na szali losu Kacprowej”. Jest to też 
dowód empatii Chodyńskiego, który wspierał i energicznie działał na rzecz ludzi 
pokrzywdzonych przez los czy mniej uprzywilejowanych. 

Odnotować też należy wyróżniający się eleganckim charakterem pisma, da-
towany na 10 stycznia 1887 r., list prezydenta Kalisza Franciszka Przedpełskiego 
do jednego z kaliskich kanoników z propozycją złożenia wizyty z życzeniami no-
worocznymi Naczelnikowi Guberni Kaliskiej. Zmarły w następnym roku prezy-
dent ceniony był przez Chodyńskiego i innych wpływowych kaliszan za ambitne 
próby modernizacji miasta w porozumieniu z mieszczaństwem, przemysłowcami 
i wyższymi władzami47. 

Kończąc wstępną analizę listów zachowanych w spuściźnie A. Chodyńskie-
go można stwierdzić, że mimo wyrywkowego charakteru materiału epistolarnego 
dokumentuje on w pewnej mierze ożywioną działalność naukową i dziennikar-
ską A. Chodyńskiego oraz jego kontakty z czołowymi polskimi archiwistami 
i innymi znaczącymi postaciami Kalisza i regionu przełomu XIX i XX wieku. 
Odpowiedzi adresatów potwierdzają, że kierował się w swej pracy zadziwiającą 
skrupulatnością i pasją poznawczą, a jako prawnik odznaczał się sumiennością 
i życzliwością, udzielając pomocy wielu osobom w trudnej sytuacji życiowej. 
Okazywany mu przez wszystkich korespondentów szacunek i zaufanie, chętnie 
nawiązywana współpraca na polu naukowym także potwierdzają rangę Adama 
Chodyńskiego i uznanie, jakim cieszył się wśród współczesnych i potomnych. 

Autorka ma nadzieję, że niniejszy artykuł stanie się przyczynkiem do dal-
szych badań nad spuścizną A. Chodyńskiego, w tym i jego korespondencją.

45 Korespondencja List A. Chodyńskiego s. 24-27. 
46 Mąż opuścił Skowrońską przed 29 laty, pozostawiając ją z pięciorgiem dzieci, 

i brak o nim jakichkolwiek wiadomości. 
47 Korespondencja s. 33. List Franciszka Przedpełskiego Analizę prezydentury F. 

Przedpełskiego przeprowadził Makary Górzyński w swej pracy doktorskiej Miasto, 
społeczeństwo, przyszłość: architektura i przestrzenie nowoczesności Kalisza przełomu 
XIX-XX wieku, [online] https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/3586/3100-DR-
HI-133213.pdf?sequence=1 S. 227-230, [dostęp: 21 października 2020].
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List prezydenta F. Przedpełskiego
Źródło: Archiwum Diecezjalne we Włocławku
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LISTY W SPUŚCIŹNIE ADAMA CHODYŃSKIEGO. REKONESANS BADAWCZY 

SŁOWA KLUCZOWE
Adam Chodyński, Kalisz, korespondencja, spuścizna

STRESZCZENIE
Artykuł omawia listy, które zachowały się w spuściźnie Adama Chodyńskiego, zdi-

gitalizowanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. W tekście podjęto próbę 
analizy listów pod kątem ich genezy, tematyki, stylu oraz wykorzystania w działalności 
A. Chodyńskiego. Szczególną uwagę zwrócono na autorów/ki listów, przybliżając ich 
sylwetki.

LETTERS IN ADAM CHODYŃSKI’S LEGACY. RESEARCH SURVEY 

KEYWORDS
Adam Chodyński, Kalisz, correspondence, legacy

SUMMARY
This article discusses Adam Chodyński’s letters, a part of his legacy digitized by Kali-

sz’s Society of Friends of Sciences. The text attempts to explore the letters in terms of the-
ir origin, theme, style and role in Adam Chadyński’s activities. Particularly close attention 
has been paid to the authors of the letters in order to explore their profiles at more length.


