
Od redakcji

Kolejny tom „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” poświęcony 
został tematyce zbiorów specjalnych w bibliotekach polskich, w szczególności 
zasobom szeroko pojmowanych calisianów. Autorzy prezentują wyniki świeżo 
zakończonych lub też będących w toku dociekań naukowych, możliwe kierunki 
badań i postulaty badawcze.

Dział „Artykuły” otwiera tekst Ewy Andrysiak i Krzysztofa Walczaka, którzy 
prezentują nieznany dotąd dyskurs poświęcony kalendarzom kaliskim oraz 
autorów, którzy pod koniec XIX wieku zabrali głos w tej sprawie, czyli Adama 
Chodyńskiego, Hieronima Łopacińskiego i Cezarego Biernackiego. Opublikowane 
na łamach „Kaliszanina” w 1887 roku artykuły na temat kalendarzy kaliskich znane 
były dotychczas jedynie z opisów bibliograficznych. Pozyskanie przez Książnicę 
Pedagogiczną w Kaliszu z Narodowej Biblioteki Rosji w Petersburgu niedostępnych 
w Polsce roczników czasopisma, umożliwiło autorom dotarcie do wspomnianych 
tekstów.

Szczególną uwagę należy zwrócić na artykuły prezentujące calisiana w zasobie 
starodruków trzech bibliotek: Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Biblioteki 
Jagiellońskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu. Elżbieta 
Bylinowa opisuje pokasacyjne losy księgozbiorów kaliskich jezuitów i kanoników 
regularnych laterańskich, zwłaszcza przejęcie ich części w 1819 r. przez Samuela 
Bogumiła Lindego, dyrektora Biblioteki Publicznej przy Królewskim Uniwersytecie 
Warszawskim. Autorka szczegółowo omawia 30 woluminów wybranych z katalogu 
Szkoły Wojewódzkiej Kaliskiej w 1827 r. Z obu bibliotek w warszawskiej biblio-
tece przetrwało do dziś po kilkanaście procent dawnych zbiorów. W artykule przed-
stawiona została analiza proweniencyjna zachowanych egzemplarzy. Omówiono 
starodruki z kolekcji prepozyta Stanisława Damalewicza, profesów Piotra Albina 
Fabrycego i Marcina Mireckiego, prymasa Stanisława Karnkowskiego, instyga-
tora koronnego Andrzeja Lisieckiego, Franciszka Chęckiego, sekretarz Augusta 
III i Jana Gałczyńskiego, kanonika łowickiego i gnieźnieńskiego. Kolejny autor, 
Jacek Partyka podjął próbę omówienia szeroko pojmowanych calisianów w zaso-
bie starodruków Biblioteki Jagiellońskiej. W artykule znalazły się wyniki wstępnej 
kwerendy, która stanowiła pierwszy rekonesans wśród calisianów w krakowskiej 
bibliotece. Autor potraktował calisiana na podobieństwo poloników estreicherows-
kich, przede wszystkim jako dzieła wydane w Kaliszu przed rokiem 1800 oraz 
starodruki związane proweniencyjnie z Kaliszem. Starodruki wytłoczone w Kaliszu 



reprezentowane są w Bibliotece Jagiellońskiej w liczbie ponad 400 jednostek bib-
liograficznych, co oznacza, jak słusznie zauważa autor, że „w zbiorach najstarszej 
polskiej biblioteki znajduje się co najmniej trzecia część wszystkich starodruków 
wytłoczonych w Kaliszu”. Niewątpliwie istotny jest także materiał Moniki Sobczak-
Waliś prezentujący odtwarzaną w Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asny-
ka w Kaliszu od lat 80. XX w. kolekcję starodruków. Starania kaliskich biblioteka-
rzy zaowocowały stworzeniem interesującej i cennej kolekcji druków wydawanych 
przez XVII i XVIII-wieczne kaliskie oficyny. 

Tematykę epistolograficzną podejmują dwie autorki. Ewa Andrysiak przybliża 
zawartość korespondencji Stefana Dybowskiego do Zygfryda Gardzielewskiego 
dotyczącą spraw wydawniczych. Zbiór listów pochodzi z Archiwum Janiny i Zyg-
fryda Gardzielewskich przechowywanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. 
Natomiast Małgorzata Halec omawia kolekcję kilkudziesięciu listów Stanisława 
Helsztyńskiego z lat 1964-1973 znajdujących się w zbiorach specjalnych Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka. 

Różnorodność zbiorów specjalnych Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa 
Parczewskiego akcentują trzy artykuły. Warto tu zwrócić uwagę na tekst Krzysztofa 
Walczaka omawiającego z dużym znawstwem ekslibrisy i sygnety własnościowe 
kaliskiej Książnicy.

W części drugiej „Zeszytów” zamieszczono recenzje regionalnych publikacji 
przygotowane przez Marcina Mikołajczyka, Marię Radziszewską, Bogumiłę Celer 
i Ryszarda Bienieckiego. 

Interesująco przedstawia się również dział sprawozdań, tym razem swoimi 
pokonferencyjnymi spostrzeżeniami dzielą się Ewa Andrysiak, Jarosław Durka, 
Ewa Obała, Anna Wojtynka i Aldona Zimna. 

W 2015 r. ze smutkiem pożegnaliśmy dwóch zasłużonych członków Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk: prof. Tadeusza Poklewskiego-Koziełł oraz dr Danutę 
Wańkę. W dziale „Z żałobnej karty” reminiscencji zmarłych podjęli się Maria 
Żemigała i Krzysztof Walczak.

Wszystkich zainteresowanych tak zarysowaną problematyką zachęcam do lektury.

Bogumiła Celer


