
EWA OBAŁA
Biblioteka Akademii Kaliskiej 
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ORCID 0000-0003-0004-4567

ZESZYTY 
KALISKIEGO TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ NAUK NR 20 
LISTY JAKO DOKUMENT EPOKI
KALISZ 2020
ISSN 1426-6547
e-ISSN 2657-8646

WOKÓŁ JUBILEUSZU 100-LECIA MARII DĄBROWSKIEJ.
KORESPONDENCJA PROF. EDWARDA POLANOWSKIEGO 
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JUBILEUSZ 100-LECIA URODZIN MARII DĄBROWSKIEJ I JEGO 
ORGANIZACJA

Minęło już 31 lat, gdy w Kaliszu świętowano setną rocznicę urodzin Marii 
Dąbrowskiej z domu Szumskiej (1889-1965). Przypadała ona 6 października 1989 r. 
i spowodowała, także w Kaliszu, ożywienie pamięci o jej życiu i twórczości. 
Pisarka urodziła się bowiem w Russowie pod Kaliszem i jako córka administratora 
Józefa Szumskiego i Ludomiry z domu Gałczyńskiej pobierała nauki na 
pensji Heleny Semadeniowej w Kaliszu. Później krótko uczyła się w kaliskim 
gimnazjum żeńskim oraz w Warszawie, a dalej studiowała w Lozannie i Brukseli, 
nadsyłając korespondencje do „Gazety Kaliskiej”. Wyszła za mąż za Mariana 
Dąbrowskiego, a gdy otrzymała propozycję stypendium, wyjechała do Londynu. 
Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa przyjechała do Kalisza i była świadkiem 
bombardowania miasta, co znalazło odbicie w jej przejmujących wspomnieniach 
tego wydarzenia. Osiedliła się w Warszawie, pracując w Ministerstwie Rolnictwa 
i zdobywając popularność jako powieściopisarka, eseistka, dramatopisarka, 
tłumaczka dzieł literatury duńskiej, angielskiej i rosyjskiej. Jej wielkim dziełem 
była tetralogia „Noce i dnie”, za którą została nominowana do Nagrody Nobla 
w dziedzinie literatury w 1939, 1957, 1959, 1960 i 1965 r. Zmarła 19 maja 1965 
w Warszawie i pochowana została na cmentarzu Powązkowskim.1

1  Edward Polanowski, „Dąbrowska Maria (1889-1965)”. W: Słownik biograficzny 
Wielkopolski południowo-wschodniej Ziemi Kaliskiej. T. 1, pod red. H. Tadeusiewicz 
(Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1998, 77).
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Sesja naukowa XVIII Wieków Kalisza. Źródło: Cyfrowe Muzeum Wielkopolski / MOZK - 
https://www.muzeawielkopolski.pl/eksponat/tadeusz-kulisiewicz-fotografia-271 [dostęp  
dn. 13.10.2020 r.]

Tadeusz Kulisiewicz i Maria Dąbrowska podczas sesji naukowej w Kaliszu. 
Źródło: Cyfrowe Muzeum Wielkopolski / MOZK - https://www.muzeawielkopolski.pl/eksponat/
tadeusz-kulisiewicz-fotografia-271 [dostęp dn. 13.10.2020 r.]
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Za życia Marię Dąbrowską przez wiele lat pomimo silnych związków 
z grodem nad Prosną i regionem, kaliszanie nie doceniali, twierdząc, że pisząc 
o Kalińcu w swojej powieści zarysowała fałszywy obraz tego miasta i jego 
mieszkańców2. Po drugiej wojnie światowej pisarka przyjechała do Kalisza 
z wieczorem autorskim zorganizowanym w teatrze i przyjęto ją wówczas dość 
obojętnie. Dopiero, gdy podczas ceremonii wręczenia doktoratu honoris causa 
Uniwersytetu Warszawskiego (1957) wypowiedziała przychylne i serdeczne słowa 
o swojej rodzinnej ziemi kaliskiej, która była jednym ze źródeł  kształtowania jej 
języka literackiego, kaliszanie oczarowani byli pisarką. Przy najbliższej okazji 
podczas obchodów XVIII wieków Kalisza przyznano Marii Dąbrowskiej, obok 
Tadeusza Kulisiewicza, honorowe obywatelstwo miasta. Nowe osiedle nazwano 
Kalińcem, a jedna z ulic otrzymała nazwę „Bogumiła i Barbary”. 

Kiedy w 1989 r. znów było głośno o pisarce z powodu rocznicy 100-lecia jej 
urodzin, właśnie Kalisz zaangażował się najbardziej organizując z tej okazji wiele 
imprez. W szkołach przypominano postać Marii Dąbrowskiej, były też koncerty, 
wystawy, konkursy, a w Russowie nastąpiło otwarcie zrekonstruowanego dworku, 
w którym urodziła się i mieszkała pisarka. Największy jednak hołd oddało 
literatce Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk organizując czterodniową sesję 
naukową poświęconą Dąbrowskiej3. 

PROFESOR EDWARD POLANOWSKI I JEGO ROLA 
W ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWEJ

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk powstało dwa lata przed 
uroczystościami, jakie miały miejsce w związku ze 100-leciem Marii urodzin 
Dąbrowskiej. Rozpoczęło swoją działalność 14 listopada 1987 r., gdy na czele 
grupy inicjującej założenie stanął prof. Edward Polanowski, człowiek wielu zasług 
dla Kalisza. Wspierały go osoby o znaczących nazwiskach, w wielu przypadkach 
o dużym dorobku naukowym4. Pierwszy prezes KTPN, ówczesny rektor Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, od lat był związany z najstarszym miastem 
w Polsce, gdyż pracował tu wcześniej jako wykładowca, jednocześnie kierując 
Wydziałem Filologicznym Studium Nauczycielskiego im. Marii Konopnickiej 

2  Dała temu wyraz Emilia Bohowiczowa, zresztą bliska krewna Dąbrowskiej, 
w wydanej przez siebie broszurze Kaliniec a rzeczywistość. Kalisz w końcu XIX w. jako 
tło „Nocy i dni” (Warszawa : [b.w.], 1935). Z drugiej strony Dąbrowska miała pewien żal 
do miasta, które, uchwalając w 1939 r. Nagrodę Literacką, przyznało ją nie uznanej już 
pisarce, lecz młodemu literatowi Stefanowi Otwinowskiemu.

3  Tadeusz Drewnowski, „Przedmowa”, Księga kaliska. W stulecie urodzin Marii 
Dąbrowskiej, [kom. red.] Tadeusz Drewnowski, Zdzisław Libera, Elżbieta Steczek-
Czerniawska. Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1996, 3-4.  

4  Krzysztof Walczak, Danuta Wańka, „Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
w dwudziestolecie swego istnienia (1987-2007)”, w: Rocznik Kaliski 34 (2008), 151.
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w Kaliszu5. I choć mieszkał w grodzie nad Prosną zaledwie sześć lat, pozwoliło 
mu to poznać bogatą historię tego miasta. Prowadził tu prace naukowo-badawcze 
nad przeszłością Kalisza i regionu oraz angażował się w sprawy kulturalne. 
Jako humanista interesował się twórczością Marii Dąbrowskiej, stał się twórcą 
i autorem ekspozycji Muzeum M. Dąbrowskiej w Russowie, zorganizował 
sesję naukową „Noce i dnie”, a także opiekował się studenckim teatrem poezji, 
organizując sesje naukowe na tematy historycznoliterackie. Uczestniczył w życiu 
teatralnym Kalisza, był prezesem Towarzystwa Miłośników Teatru i sekretarzem 
jury Kaliskich Spotkań Teatralnych. Pomimo, że podjął pracę w WSP 
w Częstochowie i tam się przeprowadził, podtrzymywał stałą więź z Kaliszem 
oraz z przyjaciółmi. 

Jednym z największych przedsięwzięć, jakich się podjął, była organizacja 
międzynarodowej sesji w 100-lecie urodzin Marii Dąbrowskiej, która odbiła 
się echem w kraju i za granicą.6 Podziw budzi także jego dorobek naukowy, 
w tym liczne „calisiana”, bardzo znaczące dla historii tego miasta. Bibliografia 
prac Edwarda Polanowskiego odnotowuje 204 pozycje, w tym cztery książki, 
a pod jego kierunkiem powstało 212 prac dyplomowych i 240 magisterskich.7 
Pisał w „Ziemi Kaliskiej”, „Południowej Wielkopolsce”, „Roczniku Kaliskim”, 
„Echu Literackim”, „Literaturze”, „Panoramie” itp. Jeden z rozdziałów „Dziejów 
Kalisza” jest jego autorstwa, jak również pozycje takie jak: „W dawnym Kaliszu” 
(1979), „Życie literackie Kalisza w latach 1870-1907” (1987), „Maria Dąbrowska 
w Russowie i o Russowie” (1976), „Maria Dąbrowska. W krainie dzieciństwa 
i młodości” (1989) oraz „Maria Dąbrowska zarys życia i twórczości” (1991). 
Napisał przedmowy do książek Eligiusza Kor-Walczaka i Tadeusza Pniewskiego, 
a także opracował wiele rozpraw, recenzji naukowych i teatralnych. Był członkiem 
redakcji „Rocznika Kaliskiego” i redaktorem wielu prac zbiorowych, w tym 
monografii „Szkoła Kaliska. Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Asnyka w Kaliszu” (1993).8 Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, doceniany 
i podziwiany, a zarazem potrzebny i lubiany. Zmarł w 1992 r. zbyt wcześnie, 
zbyt młodo, pozostawiając jeszcze wiele nieskończonych spraw. Wśród nich była 
książka pokonferencyjna z sesji o Marii Dąbrowskiej, które to materiały po tak 
udanym przebiegu, ciekawych wystąpieniach oraz przygotowanych imprezach 
towarzyszących nie mogły się doczekać wydania. Dopiero po śmierci Profesora 
komitet redakcyjny tej książki w składzie: prof. Tadeusz Drewnowski, prof. 

5  Krzysztof Walczak, „Polanowski Edward (1937-1992)”, w: Słownik biograficzny 
Wielkopolski południowo-wschodniej – Ziemi Kaliskiej. T. 1, pod red. H. Tadeusiewicz 
(Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1998), 232.

6  Krzysztof Walczak, „Polanowski Edward”, 232.
7  Anna Szurczak, Edward Polanowski (1936-1992). Badacz dziewiętnastowiecznego 

Kalisza, (Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011), 67. 
8  Krzysztof Walczak, „Polanowski Edward”, 233.
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Zdzisław Libera i dr Elżbieta Steczek-Czerniawska doprowadzi do ukazania 
się materiałów pokonferencyjnych pt. Księga kaliska. W stulecie urodzin Marii 
Dąbrowskiej, która opuściła drukarnię dzięki finansowemu wsparciu Komitetu 
Badań Naukowych, Wojewody Kaliskiego i Prezydenta Miasta Kalisza.9

9  Drewnowski, „Przedmowa”, 2-5.

Prezes KTPN 
prof. Edward Polanowski. 
Źródło: zbiory Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Uczestnicy Międzynarodowej Sesji Naukowej pt. „Maria Dąbrowska 1889-1965”. 
Źródło: zbiory KTPN.
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Po Międzynarodowej Sesji Naukowej poświęconej Marii Dąbrowskiej 
(1889-1965), która miała miejsce w Kaliszu w dniach od 16 do 19 października 
1989 r., pozostały wspomnienia, wydrukowane zaproszenia, zapiski, maszynopisy 
i materiały pokonferencyjne, książka, zdjęcia oraz pewien zasób korespondencji. 
Dlatego warto jeszcze raz przypomnieć to wielkie wydarzenie i ożywić jego 
pamięć poprzez zachowane listy, skierowane do prezesa Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk i głównego organizatora tego przedsięwzięcia.  

Organizatorem konferencji było Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 
a do współpracy zaproszono: Wojewodę Kaliskiego, Prezydenta Miasta Kalisz, 
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Kuratorium Oświaty 
i Wychowania, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Muzeum 
Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego, Biuro Wystaw 
Artystycznych oraz Kaliską Orkiestrę Symfoniczną. Wielką pomoc uzyskał 
także prof. Polanowski od Kazimierza Matusiaka, który jako dyrektor Wydziału 
Kultury UW wsparł finansowo to wydarzenie oraz od Krzysztofa Walczaka, 
wiceprezesa KTPN, który czuwał nad organizacją konferencji. Zaproszono 
na sesję największych znawców pisarstwa Dąbrowskiej i wielu z nich po raz 
pierwszy zobaczyło powieściowy Kaliniec i Serbinów. Obrady toczyły się 
w Sali recepcyjnej kaliskiego ratusza, a prelegenci otrzymali medal wybity na 
cześć pisarki autorstwa Wiesława Andrzeja Oźminy oraz dwie książki: Maria 
Dąbrowska. W krainie dzieciństwa i młodości E. Polanowskiego i Kalisz piórem 
Marii Dąbrowskiej malowany, czyli zbiór cytatów opracowanych przez Halinę 
i Szymona Molendów10.

Uroczystą sesję otworzył i prowadził w pierwszym dniu prezes KTPN prof. 
Edward Polanowski, rozpoczynając referatem wprowadzającym pt. „Russów 
w życiu i twórczości Marii Dąbrowskiej”. Z zachowanego zaproszenia wynika, 
że następny przemawiał prof. Zdzisław Libera (Uniwersytet Warszawski) 
poruszając temat „Przygody człowieka myślącego jako powieść o inteligencji 
polskiej”, a tuż po nim wystąpiła prof. Helena Cybienko z Moskwy (byłego 
ZSRR) mówiąc o twórczości M. Dąbrowskiej w przekładach i krytyce rosyjskiej. 
Na koniec doc. dr hab. Tadeusz Drewnowski (Uniwersytet Warszawski) dał 
wykład na temat „Polska i Europa w świetle korespondencji M. Dąbrowskiej 
i S. Stempowskiego”. W tym dniu uczestnicy obrad mieli jeszcze szereg innych 
atrakcji, w tym odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej literatce na ścianie 
domu byłej pensji Heleny Semadeniowej, gdzie uczyła się w młodości oraz 
odsłonięcie tablicy na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Polnej, noszącej 
imię Dąbrowskiej. Później zwiedzano miasto śladami Asnyka, Konopnickiej 
i Dąbrowskiej, a po uroczystej kolacji odbył się wieczór literacko-muzyczny 
w Państwowej Szkole Muzycznej im. Henryka Melcera, podczas którego 
wystąpili aktorzy kaliskiego teatru, pianistka Dorota Szczepaniak i Państwowa 
Orkiestr Symfoniczna11.

10  Szurczak, Edward Polanowski…, 114-115.
11  Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (dalej KTPN), Materiały związane 
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Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku przy ul. Babinej. 
Źródło: zbiory KTPN

Młodzież szkolna i uczestnicy sesji podczas odsłonięcia tablicy pamiątkowej. 
Źródło: zbiory KTPN
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Uczestnicy sesji i spacer po Kaliszu. Źródło: zbiory KTPN

Koncert w Państwowej Szkole Muzycznej. Źródło: zbiory KTPN
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Drugi dzień obrad był równie ciekawy, bowiem jako pierwszy wystąpił prof. 
Jan Trzynadlowski (Uniwersytet Wrocławski) z referatem pt. „Noce i dnie M. 
Dąbrowskiej jako powieść historyczna”, kolejno prof. Janina Kulczycka-Saloni 
(Warszawa) przedstawiła M. Dąbrowską jako czytelnika i krytyka, następnie prof. 
Włodzimierz Maciąg (Uniwersytet Jagielloński) opowiedział o światopoglądzie 
pisarki, a po nim prezes prof. Polanowski przedstawił „Związki M. Dąbrowskiej 
z Kaliszem”. Dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak z Lublany (dawna 
Jugosławia) porównała „Polskie realia w słoweńskich tłumaczeniach utworów 
M. Dąbrowskiej – problemy translatorskie” i na koniec dr Irena Jokiel (Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie) porównywała dorobek Dąbrowskiej 
z twórczością Josepha Conrada. Po obradach uczestnicy mieli okazję uczestniczyć 
w otwarciu ekspozycji Muzeum M. Dąbrowskiej w Russowie, a także wystawy 
Muzeum Literatury w Warszawie poświęconej powieściopisarce w kaliskim 
BWA oraz oglądali na Małej Scenie w kaliskim teatrze spektakl pt. „Russowska 
russowskość. Rzecz o Marii Dąbrowskiej” w reżyserii Macieja Grzybowskiego.12

z międzynarodową sesją naukową poświęconą Marii Dąbrowskiej 1988-1990. 
Zaproszenie – Program sesji, Porządek obrad.

12  Tamże.

Wystawa w Muzeum M. Dąbrowskiej w Russowie. Źródło: zbiory KTPN
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Dzień trzeci sesji rozpoczął się od wycieczki do Muzeum Adama 
Mickiewicza w Śmiełowie, później uczestnicy stawili się na obrady i znów można 
było posłuchać ciekawych referatów. Rozpoczął prof. Kazimierz Lewkowski 
(Łódź) referatem „M. Dąbrowska o teatrze i dramacie”, dalej dr Tomasz Jodełka-
Burzecki (Warszawa) omówił zmiany w tekście Geniusza sierocego, doc. dr hab. 
Hanna Tadeusiewicz (Uniwersytet Łódzki) dała wykład pt. „Książka i ludzie 
książki w Dziennikach M. Dąbrowskiej”, zaś doc. dr hab. Julian Maliszewski 
(Częstochowa – WSP Opole) opowiedział o obecności pisarstwa Dąbrowskiej 
w literaturach niemieckiego obszaru językowego. Doc. dr hab. Tone Pretnar i mgr 
Niko Jeż z Lublany (dawnej Jugosławii) mówili o „Słowiańskich przekładach 
z twórczości M. Dąbrowskiej: motywacja wyboru i uwarunkowania recepcji 
tłumaczeń” a dr Teresa Świętosławska (Uniwersytet Łódzki) zreferowała temat 
„Opowiadania M. Dąbrowskiej a jej tetralogia Noce i dnie”. Na koniec uczestnicy 
sesji mieli okazję w kinie „Oaza” obejrzeć pięciogodzinny film Jerzego Antczaka 
„Noce i dnie”13.

      

13  Tamże.

Wystawa w Muzeum BWA w Kaliszu. Źródło: zbiory KTPN
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Uczestnicy Sesji w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie. 
Źródło: zbiory KTPN
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Wręczenie nagród konkursu przez prof. E. Polanowskiego Źródło: zbiory KTPN

Obrady Międzynarodowej Sesji Naukowej pt. „Maria Dąbrowska 1889-1965” 
w kaliskim Ratuszu.Źródło: zbiory KTPN
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Ostatni dzień konferencji rozpoczął się od wręczenia nagród zwycięzcom 
konkursu na prace dyplomowe i magisterskie związane z problematyką ziemi 
kaliskiej. Nagrodę I stopnia z rąk prof. Edwarda Polanowskiego otrzymała mgr 
Małgorzata Strzelec14. Następnie rozpoczęła się sesja, a zainaugurował ją prof. 
Lech Ludorowski (UMCS Lublin) mówiąc o dramatach M. Dąbrowskiej, później 
wystąpił doc. Aleksander W. Lipatow z Moskwy (były ZSRR) przybliżając kształt 
epicki „Nocy i dni” (tradycje gatunkowe i oryginalność autorska) oraz red. Andrzej 
Mencwel (Warszawa) omówił filozofię społeczną M. Dąbrowskiej. Następnie dr 
Constantin Geambaşu (Rumunia) mówił na temat „Recepcja twórczości Marii 
Dąbrowskiej w Rumunii”, a ostatnie referaty przedstawili dr Christine Brown 
z Toronto (Kanada) dając wykład „W poszukiwaniu Marii Dąbrowskiej w języku 
angielskim” i dr Wiesława Kordaczuk (Muzeum Literatury w Warszawie) 
referując temat pt. „Archiwum Marii Dąbrowskiej”.15 Obradom przysłuchiwali 
się licznie zgromadzeni goście, w tym m.in. metodycy przedmiotów, nauczyciele, 
uczniowie, sympatycy historii i literatury, członkowie KTPN, a po intensywnych 
debatach, w czasie przerw w kuluarach, podczas wspólnych wycieczek, kolacji 
itp. kontynuowane były rozmowy, następowała też wymiana kontaktów. 
Podsumowując tę kilkudniową konferencję trzeba przyznać, że oddała ona hołd 
pisarce, pochodzącej z tej ziemi, pokazała jej twórczość w różnych aspektach, 
podsumowała ogromny dorobek Dąbrowskiej i pozostawiła swój ślad w postaci 
książki. Cenne były również dla wszystkich nawiązane kontakty i późniejsza 
współpraca osób mających podobne zainteresowania.       

  
POZOSTAŁA KORESPONDENCJA, 
AUTORZY I JEJ ZAWARTOŚĆ

Jeszcze zupełnie niedawno listy, telegramy, pocztówki były najpopularniejszą 
formą porozumiewania się na odległość, teraz pozostały cenną pamiątką, śladem 
ginącego zwyczaju, zastąpionego przez elektroniczne formy komunikowania 
się. Dlatego trzeba podkreślić, że dawna korespondencja dla badaczy jest bardzo 
ważna, gdyż oprócz faktów lub zachowanych opisów przebiegu zdarzeń, listy 
pokazują jeszcze inną stronę, czyli ludzkie emocje, życzliwość, radość, szacunek, 
wdzięczność, przyjaźń. Wśród materiałów jakie pozostały w zbiorach Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, po tak owocnej międzynarodowej sesji naukowej 
pozostała m.in. korespondencja, którą otrzymywał prezes KTPN prof. Edward 
Polanowski przed i po tym wielkim wydarzeniu. Jest to cenna pamiątka, oddająca 

14  Krzysztof Walczak, „Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk organizacja 
i działalność”, w: Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1. (1995), 119.

15  (KTPN), Materiały związane z międzynarodową sesją naukową poświęconą Marii 
Dąbrowskiej 1988-1990. Zaproszenie.
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klimat tamtych wydarzeń, ogromną pracę włożoną w organizację jubileuszu. 
Trzeba zaznaczyć, że dotychczas korespondencja ta nie była nigdzie publikowana. 
Wynika z niej, że decyzja o zorganizowaniu sesji musiała zapaść już rok 
wcześniej, ponieważ już od początku stycznia 1989 r. ruszyła realizacja planów. 
Wysyłane były zaproszenia z prośbą o udział w konferencji z zaznaczeniem, 
żeby zgłaszać propozycje tematów referatów. Lawinowo zaczęły nadchodzić 
odpowiedzi zarówno na adres towarzystwa jak i do prezesa KTPN, a wśród 
nich zachowały się takie potwierdzenia od: Jana Trzynadlowskiego z Wrocławia  
(23 stycznia), Niko Jeża z Lublany (27 stycznia), Włodzimierza Maciąga 
z Krakowa (29 stycznie), Janiny Kulczyckiej-Saloni z Warszawy (1 lutego), 
Bożeny Ostromęckiej-Frączak z Lublany (5 luty), Aleksandra Lipatowa z Moskwy 
(7 luty), Teresy Świętosławskiej z Łodzi (11 lutego), Juliana Maliszewskiego 
z Opola (10 luty), Heleny Cybienko z Moskwy (14 marca), Zdzisława Libery 
z Warszawy (19 marca), czy Hanny Tadeusiewicz z Łodzi (29 marca). 

Warto przytoczyć przykład podziękowań i odpowiedzi na konferencyjne 
wyzwanie. Jeden z ciekawszych listów, jakie się zachowały, to reakcja na 
zaproszenie pani prof. Hanny Tadeusiewicz, która napisała:

Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie do wzięcia udziału w tak doniosłej 
dla polskiej kultury uroczystości, którą przygotowuje Kalisz i Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Czuję się prawdziwie tym zaszczycona. Raz 
jeszcze dziękuję.
Przejrzałam dokładnie całą edycję dzienników Marii Dąbrowskiej, 
obejmujących wszystkie lata jej świadomego życia. Pisze tam wiele o książkach, 
które czytała, wydaje opinie o polskich i obcych lekturach, o ludziach książki 
(autorach i wydawcach), także nieco o bibliotekach, z jakimi się zetknęła 
i własnych zbiorach bibliotecznych i archiwalnych. Jej oceny książek i pisarzy 
są nie zawsze sprawiedliwe, czasem pobłażliwe, ale zawsze autentyczne – jej 
własne.
Myślę, że jest to na tyle ciekawy materiał, a dzienniki wiarygodną podstawą 
źródłową, że chciałabym go zaprezentować na Sesji poświęconej autorce 
„Nocy i dni”.  […]16.

Inną odpowiedzią na zaproszenie była pocztówka, którą nadesłano 
z Budapesztu. Jej autorem był bratanek Marii Dąbrowskiej Jerzy Szumski (21 
kwietnia), który pisał:

Szanowny Panie
Dziękuję uprzejmie za list i zapowiedź zaproszenia do udziału w Sesji. W moich 
aktualnych okolicznościach pobytu na Węgrzech nie wiem jeszcze czy będę 
mógł skorzystać. […]17.

16  Tamże, List doc. dr hab. Hanny Tadeusiewicz do prof. E. Polanowskiego.
17  Tamże. Pocztówka od Jerzego Szumskiego do prof. E. Polanowskiego.
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Kolejne potwierdzenia uczestnictwa w sesji przysłali: Kazimierz Lewkowski 
z Łodzi (15 kwietnia), Andrzej Mencwel z Warszawy (15 maja), jak również od 
Lecha Ludorowskiego z Lublina (12 czerwca), który zapewne był przyjacielem 
Edwarda Polanowskiego, ponieważ list rozpoczynał się od słów Drogi Edku. 
Przyszedł również list z Wiednia od prof. Bolesława Farona – Radcy Ambasady, 
którego fragment warto zacytować:

Magnificencjo!
Dziękuję za miłą pamięć i za zaproszenie do udziału w Sesji Naukowej z okazji 
100-letniej rocznicy urodzin Marii Dąbrowskiej. Mam nadzieję, że uda mi 
się skorzystać z tego zaproszenia. Rozmawiałem również z prof. dr Gerdą 
Leber-Hagenau, wybitnym tłumaczem i krytykiem literackim, która wykazała 
zainteresowanie wspólnym ze mną wyjazdem do Kalisza. Proszę zatem również 
na jej adres przesłać zaproszenie. […]18.

Ciekawy list dotarł od kustosz Barbary Musiałowej – kierownik Muzeum 
Marii Dąbrowskiej (8 czerwca):

Wielce Szanowny Panie Prezesie!
[…] mój wyjazd do Kalisza i udział bierny w międzynarodowej sesji poświęconej 
życiu i twórczości autorki „Nocy i dni” jest możliwy.
Nie bez kozery piszę: bierny udział, bowiem Muzeum Marii Dąbrowskiej 

18  Tamże. List prof. dr. hab. Bolesława Farona do Rektora doc. dr. hab. E. Polanowskiego.
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kierowane przeze mnie również organizuje wiele imprez, tzw. ja jestem ich 
organizatorem jako jedyny merytoryczny pracownik i w związku z powyższym 
nie jestem w stanie przygotować jeszcze referatu na sesję, co niech mi będzie 
wybaczone.
Natomiast ogromnie zależy mi na uczestnictwie w tej sesji, ze zrozumiałych 
względów, nic bowiem co dotyczy Marii Dąbrowskiej nie powinno mi być obce, 
nie pomijając również okazji obejrzenia (zwiedzania) Russowa i Kalisza. […]19.   
 
Inny list zachował się od dr. Tomasza Jodełki-Burzeckiego z Warszawy  

(18 czerwca) z podziękowaniem dla prof. Edwarda Polanowskiego za zaproszenie 
oraz sygnalizujący chęć wygłoszenia referatu o zmianach i poprawkach jakie 
poczyniła Maria Dąbrowska w swoim tekście „Geniusza sierocego”. Dramat 
wydany był w 1939 r., a pisarka przygotowując go do wznowienia, w jednej ze 
swoich książek rękopiśmiennie naniosła korektę. Publikację tę posiadał zgłaszający 
się na sesję prelegent. Kolejny list potwierdzający udział w konferencji napisała 
Irena Jokiel z Częstochowy (20 czerwca), a także Christine Brown z Kanady  
(5 lipca).     

Zachowały się również dwa listy od Krzysztofa Walczaka, organizatora 
konferencji. W jednym z nich (21 czerwca) przesyła listę prelegentów 
i zgłoszonych tematów, drugi (14 sierpnia) zaś warto zacytować, żeby zorientować 
się, jak wyglądała relacja z prezesem i jak przebiegała praca nad przyszłym 
wydarzeniem.

Wielce Szanowny Panie Rektorze
 […] Sprawy sesji toczą się dość sprawnie, w końcu lipca wysłaliśmy 
zaproszenia do wykładowców, objęcie patronatu nad sesją potwierdził minister 
Kultury i Sztuki. Aktualnie wysyłam zawiadomienia o sesji do wszystkich 
zainteresowanych. Z prelegentów zgłosiła się tylko p. C. Brown z Kanady, 
brak wiadomości z Rumunii oraz Austrii. Listy tam wysłane były przesyłkami 
poleconymi. W tej sytuacji trzeba pewnie będzie zamknąć listę zaproszonych 
i drukować oficjalne zaproszenie. Pozostałe sprawy są w toku załatwiania, bez 
specjalnych problemów. 
Ukazała się książka Pana Rektora, na polecenie p. Kazimierza przywiozłem 
cały nakład i zmagazynowałam. Oczekuję na życzenie Pana Rektora co do 
podziału i form sprzedaży. 
Pozostałe prace Towarzystwa toczą się bez większych kłopotów, mówię tu 
o wydawnictwach (dwie pozycje na ukończeniu) oraz działalności biura. 
Pierwsze posiedzenie naukowe (archeologia) przygotowane jest w dniu 11 
września br. Oczekuję na wiadomości i przyjazd Pana Rektora, łączę wyrazy 
głębokiego szacunku i pozdrawiam bardzo serdecznie. Gdyby przyjazd 
był kłopotliwy, oczekuję na propozycję mojego wyjazdu do Częstochowy. 
Gratuluję kolejnej wartościowej książki20.  

19  Tamżre. List mgr Barbary Musialowej do doc. dr. hab. E. Polanowskiego.
20  Tamże. List Krzysztofa Walczaka do doc. dr. hab. E. Polanowskiego.
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Były też listy odmowne: od dr Henryka Markiewicza z Krakowa (26 lutego 
- inne zobowiązania), Czesława Hernasa z Wrocławia (7 maja – przygotowuje 
pamiętnik sybiraków), Andrzeja Z. Makowieckiego z Warszawy (30 maja – 
wyjazd do Moskwy na cały październik), Hanny Kirchner z Warszawy (12 czerwca 
– nie będzie w tym czasie w kraju), Ryszarda Matuszewskiego z Warszawy 
(18 czerwca – wyjazd w tym czasie zagranicę), Bohdana Korzeniewskiego 
(2 lipca i 11 października – z uwagi na stan zdrowia), Henryka Berezy  
(3 października – kłopoty zdrowotne), Aleksandra Gieysztora – dyrektora Zamku 
Królewskiego w Warszawie (24 sierpnia – inne zobowiązania), Gerdy Leber-
Hagenau (2 października – wiele niesprzyjających sytuacji), Izabelli Cywińskiej 
z Ministerstwa Kultury i Sztuki (październik – wiele obowiązków służbowych). 
Ten ostatni warto zacytować:

Szanowny Panie Prezesie
Z przyjemnością zapoznałam się z bogatym programem obchodów setnej 
rocznicy Marii Dąbrowskiej, organizowanych przez Wasze Towarzystwo.
Jestem przekonana, że materiały przygotowane na międzynarodową sesję 
naukową poświęconą tej wybitnej pisarce oraz wykłady wielu polskich 
i zagranicznych naukowców wzbogacą wiedzę o życiu i twórczości Marii 
Dąbrowskiej, co skrzętnie wykorzysta kultura i nauka polska.
Mimo pełnego poparcia dla Waszych działań, z przykrością informuję, że 
nawał spraw i obowiązków służbowych nie pozwala mi na osobisty udział 
w tym przedsięwzięciu.
Korzystając jednak z okazji przekazuję w ręce Pana Prezesa serdeczne 
podziękowania dla wszystkich organizatorów tej pięknej, mającej duże 
znaczenie kulturalne, imprezy.
Życzę także wiele satysfakcji z realizacji wszystkich innych działań kulturalnych 
podejmowanych na Ziemi Kaliskiej21.
 
Podsumowując korespondencję, która docierała przed uroczystością 

uczczenia urodzin wielkiej pisarki, trzeba wspomnieć jeszcze o trzech przysłanych 
telegramach, zachowanych w zbiorach KTPN. Jeden wysłany z Toronto przez 
Christine Brown, informujący, że będzie w Kaliszu od 15 do 19 i zadzwoni 
przed przyjazdem z Warszawy, drugi od Alfreda Dreszera prezesa Klubu 
Adwokatów Pisarzy z Łodzi, informujący, że nie może przybyć na uroczystość, 
ale składa na ręce prezydium sesji życzenia. Trzeci zaś od Jerzego Szumskiego  
(13 października), w którym pisze, że żałuje, ale z racji pracy zawodowej nie może 
przybyć z Budapesztu i skorzystać z zaproszenia. Prosi jednak o przekazanie 
dalekopisu pisanego w imieniu rodziny Marii Dąbrowskiej organizatorom KTPN. 
Brzmi on tak:

21  Tamże. List minister Izabeli Cywińskiej do doc. dr. hab. E. Polanowskiego.
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Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystościach 100-lecia 
urodzin Marii Dąbrowskiej.
Inicjatywą Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i pana Wojewody 
kaliskiego jesteśmy – rodzina Marii Dąbrowskiej – szczerze wzruszeni. Wydaje 
nam się, że pisarka, która źle znosiła wszystkie jubileusze, ten akurat dowód 
pamięci przyjęłaby z serdeczną wdzięcznością. Czuła się bowiem w sposób 
szczególny związana z „najbliższą ojczyzną” - z ziemią kaliską, jej krajobrazem, 
obyczajem i jej językiem. Jest też coś głęboko przejmującego w tym , że pisarce, 
której dzieło z takim trudem przekraczało granice polszczyzny, poświęca się 
międzynarodową sesję naukową właśnie w stolicy tej „najbliższej ojczyzny”. 
Wiemy, jak wielu zabiegów i starań wymagało zorganizowanie uroczystości 
o tak bogatym programie, zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji kraju. Z tym 
większą wdzięcznością kierujemy słowa podzięki do wszystkich organizatorów 
jubileuszu22.

Kolejne listy, kartki, pocztówki nadchodziły także po zakończonej 
międzynarodowej sesji do prezesa KTPN prof. Edwarda Polanowskiego. 
Jak spostrzegano uroczystość i jej organizację, oddają zachowane materiały, 
będące archiwalną pamiątką w zbiorach Towarzystwa, o których warto jeszcze 
wspomnieć. 

W zachowanych zbiorach pozostały słowa podziękowania, które m.in. 
przesłał wojewoda kaliski Jerzy Jóźwiak (25 października), Kazimierz Lewkowski 
(23 października), Barbara Musiałowa (23 grudnia), Teresa Świętosławska  
(1 stycznia 1990 r.) i Zdzisław Libera (7 stycznia 1990 r.).  

Na koniec warto przytoczyć słowa skreślone na ozdobnej kartce, dołączonej 
do przesłanego maszynopisu referatu. Teresa Świętosławska z Łodzi napisała tak:

Wielce Szanowny Panie Prezesie
Serdecznie dziękuję za umożliwienie mi wzięcia udziału w tak pięknie 
przygotowanej i „oprawionej” międzynarodowej sesji naukowej poświęconej 
Marii Dąbrowskiej.
Niech jego Magnificencja zechce łaskawie przyjąć wyrazy szczerego podziwu 
i uznania za trud włożony w jej przygotowanie, a u progu Nowego Roku 
– najgorętsze życzenia nowych nadziei i spełnienia, wielkich zamierzeń 
i pomyślnych relacji. […]23. 
    
Podsumowując pragnę zaznaczyć, że sesja odbiła się szerokim echem 

w kraju i zagranicą, pisano o niej w prasie i po dziś dzień jest wspominana jako 
jedna z najlepiej zorganizowanych tego typu uroczystości. Wniosła wiele do 
świata kultury i nauki, poszerzyła wiedzę o życiu i twórczości pisarki, a także 
przyczyniła się do kontynuowania dalszych studiów i badań naukowych na ten 
temat.

22  Tamże. Telegram od Jerzego Szumskiego do doc. dr. hab. E. Polanowskiego.
23  Tamże. Kartka pocztowa od Teresy Świętosławskiej do J.M. Rektora Prezesa  

E. Polanowskiego. 
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Na koniec, by przybliżyć klimat tej konferencji oraz uczucia jakie kierowały 
prof. Edwardem Polanowskim, żeby podjąć się takiego wyzwania, trzeba 
zacytować choć urywki z przemówienia, jakie wygłosił właśnie prezes Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk rozpoczynając tę wielką uroczystość.

Jako przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej sesji 
naukowej – w stulecie urodzin Marii Dąbrowskiej – przyszedł mi w udziale 
zaszczytny i miły obowiązek wygłoszenia kilku słów z tej okazji. Czynię to 
z niemałym wzruszeniem, bo nie często zdarza się nam w Kaliszu przeżywać 
tak uroczyste chwile. […] 
Rocznica, którą dziś przywołujemy, należy do tych zdarzeń, obok których 
trudno przejść obojętnie. Zwłaszcza w Kaliszu przemawia ona do wyobraźni 
i do serca, skłania do refleksji – przede wszystkim nad tym, jak żyzna i urodzajna 
w talenty okazała się ta nasza Ziemia Kaliska.[…]
Najistotniejszym jednak punktem tych obchodów, przynoszącym nam najwięcej 
splendoru, jest sesja, którą dziś inaugurujemy. Udział w niej najwybitniejszych 
przedstawicieli nauki polskiej oraz gości z tak różnych krajów i kręgów 
kulturowych, gwarantuje wysoki poziom naukowej debaty, budząc nadzieje 
na pogłębienie naszej wiedzy o pisarce, a także bardziej wieloaspektowe 
spojrzenie na jej twórczość. […]
Otwierając uroczyście międzynarodową sesję naukową poświęconą Marii 
Dąbrowskiej, chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się 
do jej przygotowania, a także tym wszystkim, którzy zechcieli wziąć w niej 
udział. Życzę Państwu owocnych obrad oraz miłego pobytu w naszym mieście.              

BIBLIOGRAFIA

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
Materiały związane z międzynarodową sesją naukową poświęconą Marii 

Dąbrowskiej 1988-1990
- kartka pocztowa od Teresy Świętosławskiej do J.M. Rektora Prezesa Edwarda 

Polanowskiego
- list doc. dr. hab. Hanny Tadeusiewicz do prof. E. Polanowskiego
- list Izabeli Cywińskiej do doc. dr. hab. E. Polanowskiego
- list Krzysztofa Walczaka  do doc. dr. hab. E. Polanowskiego
- list mgr Barbary Musiałowej do doc. dr. hab. E. Polanowskiego
- list prof. dr. hab. Bolesława Farona do JM Rektora doc. E. Polanowskiego
-   pocztówka od Jerzego Szumskiego do prof. E. Polanowskiego
- telegram od Jerzego Szumskiego
- zaproszenie - Program sesji, Porządek obrad.

ŹRÓDŁA DRUKOWANE/OPRACOWANIA O WARTOŚCI ŹRÓDŁOWEJ
[Bohowiczowa, Emilia] A.M. 1935. Kaliniec a rzeczywistość. Kalisz w końcu XIX w. 

jako tło „Nocy i dni”. Warszawa: [b.w.]



Artykuły182 

Polanowski, Edward. 1998.  „Dąbrowska Maria (1889-1965)”. W: Słownik 
biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej - ziemi kaliskiej. T. 1, pod red.  
H. Tadeusiewicz, 77-78. Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Walczak, Krzysztof. 1998. „Polanowski Edward (1937-1992)”. W: Słownik 
biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej - ziemi kaliskiej. T. 1, pod red.  
H. Tadeusiewicz, 232-234. Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

OPRACOWANIA

Drewnowski Tadeusz. 1996. „Przedmowa”. W: Księga kaliska. W stulecie urodzin 
Marii Dąbrowskiej, [kom. red.] T. Drewnowski, Zdzisław Libera, Elżbieta Steczek-
Czerniawska. Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Szurczak, Anna. 2011. Edward Polanowski (1936-1992). Badacz 
dziewiętnastowiecznego Kalisza, Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Walczak, Krzysztof, „Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - organizacja 
i działalność”, Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1 (1995): 118-122.

Walczak, Krzysztof, Danuta Wańka, „Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
w dwudziestolecie swego istnienia (1987-2007)”, Rocznik Kaliski  34 (2008): 151-163.

WOKÓŁ JUBILEUSZU 100-LECIA URODZIN MARII DĄBROWSKIEJ.
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SŁOWA KLUCZOWE
Maria Dąbrowska, Edward Polanowski, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 

sesja, korespondencja

STRESZCZENIE
Artykuł przynosi informacje o Międzynarodowej Sesji Naukowej zorganizowanej 

przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk z okazji obchodów setnej rocznicy urodzin 
Marii Dąbrowskiej w 1989 r. w Kaliszu oraz pozostawionej na ten temat korespondencji, 
skierowanej do prezesa KTPN prof. Edwarda Polanowskiego.   

ON THE 100TH ANNIVERSARY OF MARIA DĄBROWSKA’S BIRTH. 
CORRESPONDENCE OF PROFESSOR EDWARD POLANOWSKI 
IN THE COLLECTION OF THE KALISZ SOCIETY OF FRIENDS OF SCIENCES
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SUMMARY
The article provides information about the International Scientific Session organized 

by the Kalisz Society of Friends of Sciences on the occasion of the centenary of Maria 
Dąbrowska’s birth in 1989 in Kalisz and the correspondence left behind on this subject, 
addressed to the Society’s Chairman, professor Edward Polanowski.


