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Słowo wStępne

w dniach 9-11 września 2009 roku Biblioteka główna Uniwersytetu Szczecińskiego 
zorganizowała po raz trzeci ogólnopolską konferencję naukową poświęconą tym razem 
zbiorom specjalnym i regionaliom w zasobach polskich bibliotek naukowych i publicznych. 
podejmując się tego zadania wyszliśmy z założenia, że zbiory specjalne i regionalia są 
w rzeczywistości częścią różnicującą polskie biblioteki. zazwyczaj są niepowtarzalne 
(rękopisy, w dużej mierze starodruki, kartografika, muzykalia itp.) oraz silnie związane 
z regionem. Spełniają bardzo istotną rolę, ponieważ z jednej strony stają się pierwszo-
rzędnym materiałem badawczym dla dużej grupy naukowców, z drugiej zaś pozwalają 
mieszkańcom regionu zbudować więź z lokalną ojczyzną. jest to szczególnie istotne na 
ziemiach zachodnich i północnych, gdzie wręcz umożliwiają zakorzenienie się ich nowym 
mieszkańcom. o coraz większej popularności zbiorów regionalnych i specjalnych wśród 
użytkowników świadczy sygnalizowany w wielu referatach dość istotny wzrost liczby od-
wiedzających miejsca ich przechowywania. dodatkowo na zainteresowanie zbiorami spe-
cjalnymi i regionalnymi wpływa powszechne umieszczanie ich w bibliotekach cyfrowych.

plonem spotkania jest niniejsza publikacja, która wewnętrznie została podzielona na 
pięć części. co prawda trudno w krótkim słowie wstępnym omówić wszystkie zamiesz-
czone w przedłożonych państwu materiałach artykuły, ale mimo to warto się odnieść 
się do niektórych z nich. część pierwsza pokazuje znaczenie zbiorów specjalnych i re-
gionaliów dla nauki. trzeba tu zwrócić uwagę na artykuł mirosława adama Supruniuka 
wskazujący na fakt, że w przyszłości jakość i bogactwo zbiorów specjalnych będzie 
decydować o znaczeniu danej biblioteki, a być może przesądzi o jej istnieniu. część 
druga prezentuje zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach. wśród wielu 
interesujących materiałów należy tu wspomnieć o artykułach wandy marii rudzińskiej i 
magdaleny przybysz-Stawskiej pokazujących bogactwo zbiorów specjalnych Biblioteki 
Uniwersytetu warszawskiego i placówek łódzkich: Biblioteki Uniwersytetu łódzkiego 
oraz wojewódzkiej i miejskiej Biblioteki publicznej. niewątpliwie ważny jest także mate-
riał Bogdana Stępnia wskazujący na znaczenie dla dziejów regionu unikatowego zbioru 
sprawozdań szkolnych przechowywanych w Bibliotece Uniwersytetu rzeszowskiego. 
część trzecia dotyczy rękopisów i starodruków. do ciekawych należy tu z pewnością 
wystąpienie alicji Szulc omawiającej z dużym znawstwem zbiór średniowiecznych 
kodeksów rękopiśmiennych z Biblioteki Uniwersytetu poznańskiego oraz wiesławy 
gmiterek opisującej starodruki z oficyn krakowskich znajdujące się w zbiorach Biblioteki 
Uniwersytetu marii curie-Skłodowskiej w lublinie. część czwarta została poświęcona 
ikonografii, plakatom i pamiętnikom. warto tu zwrócić uwagę na opis arcyciekawego 
zbioru fotografii z dawnego instytutu Urbanistyki i architektury pokazującego rozwój 
architektury w polsce przechowywanego obecnie w Bibliotece głównej politechniki war-
szawskiej (artykuł jolanty kucharskiej), czy też poznać znaczenie plakatów i afiszy dla 
odtworzenia bogactwa życia kulturalnego w dziewiętnastowiecznym krakowie (artykuł 
Beaty kurek z Biblioteki jagiellońskiej). wreszcie ostatnia,  piąta część dotyczy prasy 
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oraz współczesnych form zbiorów specjalnych. interesujący jest tu materiał eligiusza 
podolana pokazujący rolę wydań specjalnych „nadodrza” w cementowaniu środowisk 
twórczych województwa zielonogórskiego (czasopismo przechowywane przez Bibliotekę 
Uniwersytetu zielonogórskiego). 

warto także zwrócić uwagę na przypisy, których nie udało się do końca ujednolicić. 
mimo rozesłania autorom odpowiednich instrukcji, różnorodność ich zapisu spowodowała, 
że częściowo uszanowano propozycje autorskie w tej materii.  

przekazując w państwa ręce niniejszy tom mam głęboką nadzieję, że spełni on, 
chociaż częściowo, państwa oczekiwania i będzie chętnie czytany przez środowisko 
bibliotekarzy. 

Radosław Gaziński
Biblioteka główna Uniwersytetu Szczecińskiego
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Mirosław Adam Supruniuk
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

zBiory Specjalne w BiBliotekach naUkowych:  
oBowiązek czy przyjemność

Streszczenie

w niedalekiej przyszłości, biblioteki naukowe i akademickie będą gromadziły książki i czasopisma, 
zwłaszcza, że wzrośnie liczba darowizn książek „starych i bezużytecznych”, których przechowywanie 
„dla dobra kultury narodowej” spadnie na barki dużych bibliotek. liczba osób odwiedzających biblioteki 
i czytelników tych książek będzie jednak malała. kto zatem będzie przychodził do bibliotek uniwersytec-
kich? odpowiedź jest prosta: czytelnicy zbiorów specjalnych. czytelnicy rękopisów, partytur muzycznych, 
zbiorów archiwalnych, osoby zainteresowane oglądaniem grafiki, ekslibrisów, rycin, pocztówek, plakatów 
i afiszy teatralnych, fotografii i ulotek, map i planów. digitalizacja tych zbiorów wymaga droższej techniki 
i większej wiedzy — inaczej są nieme i bezużyteczne.

trudno się zatem oprzeć wrażeniu, że o roli i znaczeniu bibliotek naukowych, akademickich, w nieda-
lekiej już przyszłości, będą decydowały właśnie zbiory specjalne. to racja BytU wielu z tych bibliotek.

miałem okazję pisać i mówić na ten temat już dwukrotnie, ale — jak mi się zdaje 
— tezy, które staram się — proszę mi wybaczyć łatwe słowo — „lansować”, nie mogą 
się jakoś przebić do świadomości polskich bibliotekarzy i bibliotekoznawców. po raz 
pierwszy w 2003 r., odpowiadając na wystąpienie dyrektora Biblioteki Uniwersytetu po-
znańskiego artura jazdona pt. Zbiory specjalne — luksus czy narodowy obowiązek?, 
zwróciłem uwagę na konieczność patrzenia na gromadzenie zbiorów specjalnych nie 
przez pryzmat kosztów, ale rozwoju technologii i ze świadomością nadchodzących zmian. 
tekst ten (autorstwa wspólnego z dr anną Supruniuk) ukazał się w poznańskiej „Biblio-
tece”1. po raz wtóry, przed czterema laty, w maju 2005 r., w wilnie, w trakcie konferencji 
Information sources for the competence of the academic community, zorganizowanej 
z okazji 435. rocznicy powstania wileńskiej książnicy akademickiej. mówiłem wówczas 
do międzynarodowego gremium o rosnącym — moim zdaniem — znaczeniu zbiorów 
specjalnych w bibliotekach naukowych. wówczas głos mój wzbudził zainteresowanie, 
ale bezrefleksyjne2. dzisiejsze moje wystąpienie — po upływie sześciu lat od pierwszej 
próby wyartykułowania problemu i ze świadomością spełniania się projektowanej wizji 
— byłem zmuszony poszerzyć i rozwinąć.

czym są „zbiory specjalne”? przyjęliśmy traktować to pojęcie dokładnie tak samo, jak 
uczyniło to XiX-wieczne bibliotekarstwo. koncepcja wyodrębnienia z ogólnych zbiorów 
pewnych zespołów obiektów ze względu na ich cechy formalne lub wartość, nadal jest po-

 1 a. Supruniuk, m. a. Supruniuk, Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych [głos w dyskusji], 
[w:] „Biblioteka” (poznań) 2003 nr 7 (16), s. 164–172.

 2 m. a. Supruniuk, The Importance of Special Collections at University Libraries in the Nearest Future, 
Vilniaus Universiteto Bibliotekos metrastis 2004 (Vilnius 2005), s. 55–59.
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wszechnie obowiązująca. kiedyś było to związane z koniecznością innego traktowania tych 
materiałów, innego opracowania, innej konserwacji, innego przechowywania, udostępniania 
itd. Są to zbiory szczególnie cenne, rzadkie, unikatowe, o charakterze muzealnym, takie 
jak: rękopisy, kartografia, ikonografia, najstarsze druki — inkunabuły, fotografie, muzykalia, 
nagrania audiowizualne itd. gdybyśmy przyjrzeli się dokładniej, jak to w rzeczywistości 
wygląda w naszych bibliotekach — a mam nadzieję, że zostanie to pokazane w czasie 
naszej konferencji — okazałoby się, że już dawno odeszliśmy od tych ścisłych definicji  
i zaczęliśmy bardzo dowolnie nazywać różne zespoły druków „zbiorami specjalnymi”. dla-
czego tak się dzieje? myślę, że głównie dlatego, że czujemy jako bibliotekarze, iż niektóre 
materiały biblioteczne są cenniejsze od innych i z racji braku innego ich klasyfikowania  
(i ochrony) najłatwiej nam zakwalifikować je jako „specjalne”. dlatego — o czym jak sadzę 
się przekonamy — większość bibliotek traktuje jako „zbiory specjalne” np. XiX-wieczne 
druki, czasopisma, kalendarze, sprawozdania, rozkłady jazdy pociągów, programy teatral-
ne, jednodniówki, foldery z wystaw, a nawet pocztówki i plakaty — które na całym świecie 
traktowane są jako dzieła sztuki graficznej (por. muzeum plakatu w wilanowie)3.

zastanówmy się, czy dziś o klasyfikowaniu tych, czy innych obiektów bibliotecznych, 
nadal powinny decydować cechy formalne? wyłącznie cechy formalne? nie znajduję 
tu jednej i jasnej odpowiedzi, ale — jak mi się zdaje — jeżeli mamy traktować zbiory 
specjalne jako tożsame z „narodowym zasobem bibliotecznym”, a to już zaczyna być 
powszechne, musimy liczbę owych zbiorów specjalnych zmniejszać, a nie zwiększać (tu 
ukłon w stronę dr. a. jazdona, bo w tym jednym miał rację — na traktowanie wszystkiego, 
co nam się spodoba jako „zbiory specjalne”, zwyczajnie nas nie stać). jakie przyjąć więc 
kryteria oceny, klasyfikacji, wyboru? co powinno decydować o tym, że jakieś materiały 
mają być inaczej traktowane niż pozostałe? i dlaczego? czy powinna decydować wartość 
zabytkowa, proweniencja, wiek, unikatowość, przydatność i zainteresowanie badawcze, 
znaczenie dla kultury i nauki? na te i być może inne pytania będziemy starali się odpo-
wiedzieć w czasie tej konferencji.

moja wypowiedź dotyczy jednak innego zagadnienia, choć wrócę do tych pytań na 
końcu wypowiedzi. teraz spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: dlaczego powinniśmy 
gromadzić i posiadać zbiory specjalne? czy to „obowiązek czy przyjemność?”

wyobraźmy sobie duże biblioteki naukowe i uniwersyteckie w naszej części europy 
w niedalekiej przyszłości, pamiętając wszelako, że to co dziś wymyślimy, może okazać 
się zbyt mało rewolucyjne. trzeba to sprawdzić znacznie wcześniej. kiedy przed kilku 
laty mówiłem o „bibliotekach osobistych”, tj. takich, w których czytelnik posiada indywi-
dualny dostęp, z własnego mobilnego komputera, do ogromnego zasobu bibliotecznego 
znajdującego się w sieci internetu z płatnym, czy bezpłatnym, „używaniem” konkretnych 
tekstów — zdawało się, że to przyszłość. a przecież to dzieje się na naszych oczach. 
niezliczona liczba podmiotów, które wprowadzają do internetu teksty książki, czasopi-
sma, druki ulotne, grafikę, filmy i nagrania dźwiękowe rośnie w trudnym do opanowania 
tempie. Brak jakiejkolwiek kontroli, owa demokracja internetu, powoduje co prawda, 
że mamy po kilka różnych „wydań elektronicznych” różnych druków, ale to nie wydają 

 3 zob.: http://lib.amu.edu.pl/dzs/ — projekt rozpoczęty w 2003 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w pozna-
niu, który rejestruje w specjalnej bazie dŻS-y w bibliotekach, archiwach i muzeach wielkopolskich.
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się być wysokie koszty owego łatwego dostępu. wszelkiego rodzaju, mniej lub bardziej 
zwariowani, użytkownicy internetu, którzy tymczasem jeszcze nie mogą konkurować  
z gigantami w typie google, z czasem jednak staną się siłą napędową systemu. także  
w polsce działa już kilkaset ośrodków digitalizujących książki i czasopisma „do internetu”, 
a liczba pełnych dokumentów cyfrowych trudna jest do określenia.

już dziś jedynym ograniczeniem w korzystaniu z zawartości internetu jest dostęp 
do sieci. ale zdajemy sobie z tego sprawę wszyscy, że to kwestia czasu, gdy internet 
dostępny będzie w szkołach, restauracjach, bankach, szpitalach, sieciach handlowych, 
na dworcach kolejowych, w wagonach pociągu i metra, w muzeach i parkach, wszędzie 
tam, gdzie będzie zasięg telefonii komórkowej. coraz tańsze są mobilne komputery,  
a ekrany telefonów komórkowych coraz większe. już dziś za pomocą iphone’a można 
czytać całe książki, a firma apple nie powiedziała ostatniego słowa. czeka nas burzliwy 
rozwój lekkich przenośnych e-czytników, takich jak pocketbooki, e-Booki, jetBooki, 
czy eclicto, na których możliwe będzie zgromadzenie biblioteki składającej się z wielu 
setek e-booków. e-book nie zastąpi książki, ale obok niego wychodzić będą wyłącznie 
w formie elektronicznej nowe książki i czasopisma naukowe, które już teraz można za-
prenumerować, albo opłacić kartą kredytową dostęp do dowolnego fragmentu. każdy 
tekst można ściągnąć na własny komputer lub wydrukować. książki papierowe naukowe 
już są drogie, a staną się jeszcze droższe i drukowane będą wyłącznie na zamówienie 
konkretnego odbiorcy (biblioteki czy czytelnika). i to w przyszłości wystarczy; właśnie 
czasopisma naukowe oraz publikacje bieżące i nowe podręczniki akademickie, publikacje 
naukowe i teksty źródłowe… Badania wskazują, że już dziś przeważająca większość 
czytelników bibliotek akademickich korzysta wyłącznie (lub przede wszystkim) z publikacji 
najnowszych: podręczników, skryptów i źródeł. google oraz biblioteki cyfrowe za chwilę 
wprowadzą do internetu całość klasyki literatury światowej we wszystkich językach oraz 
bieżące wydania wielu gazet. muzea — wielką liczbę grafik, reprodukcji malarskich, 
fotografii itd. — najczęściej znacznie lepszej jakości niż w książkach.

czy trzeba wielkiej wyobraźni, by zrozumieć, że za kilka lat znaczna część publikacji 
potrzebnych studentom do bieżącej nauki dostępnych będzie poza budynkiem biblioteki 
uniwersyteckiej. już teraz studenci wielu kierunków studiów (nauk przyrodniczych, ale 
też nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii, socjologii itp.) 
„wybierają się” do biblioteki tylko wtedy, gdy nie mogą odszukać potrzebnych informa-
cji w internecie. Biblioteki naukowe i uniwersyteckie — jako miejsce przechowywania  
i udostępniania książek i czasopism — stracą wiele z atrakcyjności. wyszukanie książki 
w internecie, zakup fragmentu i jego wydruk będą tańsze niż koszty dojazdu do Biblioteki.

Biblioteki, naturalnie, będą gromadziły książki i czasopisma, zwłaszcza, że wzrośnie 
liczba darowizn książek „starych i bezużytecznych”, których przechowywanie „dla dobra 
kultury narodowej” spadnie na barki dużych bibliotek. liczba osób odwiedzających bi-
blioteki i czytelników tych książek będzie jednak malała. kto zatem będzie przychodził 
do bibliotek uniwersyteckich? odpowiedź jest prosta: czytelnicy zbiorów specjalnych. 
czytelnicy rękopisów, partytur muzycznych, zbiorów archiwalnych, osoby zainteresowane 
oglądaniem grafiki, ekslibrisów, rycin, pocztówek, plakatów i afiszy teatralnych, fotografii 
i ulotek, map i planów. digitalizacja tych zbiorów wymaga droższej techniki i większej 
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wiedzy — inaczej są nieme i bezużyteczne. trudno się zatem oprzeć wrażeniu, że  
o roli i znaczeniu bibliotek naukowych i akademickich, w niedalekiej już przyszłości, będą 
decydowały właśnie zbiory specjalne. to racja BytU wielu z tych bibliotek.

koszty związane z posiadaniem i opieką nad zbiorami specjalnymi stracą na znacze-
niu. Ufam, że będą malały. zresztą w większości i tak zostały już poniesione przez wielkie 
biblioteki (mam na myśli magazyny, wyposażenie, ochronę konserwatorską, personel 
itd.). zabezpieczenie w postaci kopii cyfrowej także uchroni materiał przed zniszczeniem.  
a w momencie, gdy w internecie znajdą się książki ważne dla czytelników, będzie istniał 
tylko jeden powód przychodzenia do bibliotek — właśnie zbiory specjalne. w dobrze rozu-
mianym interesie bibliotek uniwersyteckich jest zatem „posiadanie zbiorów specjalnych”.

wróćmy na moment do tego, jak dziś należy rozumieć pojęcie „zbiory specjalne”. nie 
roszcząc sobie pretensji do nieomylności, postanowiliśmy w toruniu inaczej patrzeć na to, 
do czego mogą służyć gromadzone zbiory i postawić się w roli potencjalnych użytkowni-
ków. nie ulega bowiem wątpliwości, że to właśnie zasób zbiorów specjalnych i czytelnie 
gabinetów tych zbiorów powinny stanowić o naukowości i atrakcyjności badawczej bi-
bliotek. to właśnie tam powinno dochodzić do tej niezwykłej reakcji chemicznej, jaka ma 
miejsce w zetknięciu otwartego umysłu z tajemnicą zamkniętą w starych manuskryptach, 
foliałach, sztychach i fotografiach. zbiory specjalne są też warunkiem zachowania tego, co 
się nazywa „nauką w bibliotece”, bo co by nie mówić i pisać o bibliotecznych specjalistach 
systemów informatycznych, open acces, bibliotek cyfrowych, zdalnego nauczania itd., to 
wszystko, co wymyślą, będzie li tylko „kalką” tego, co wcześniej opisano na zachodzie 
europy i w ameryce. jedynie badania na zbiorach specjalnych — ich edycje, opracowa-
nia źródłowe, badania proweniencyjne itp., gwarantują osiągnięcie sukcesu na nauce  
i w ogóle prowadzenie wartościowych badań.

Badania naukowe i ich wyniki są na całym świecie podstawą oceny wartości instytu-
cji naukowej. Biblioteki naukowe tej oceny nie unikną. także uzależnienia od tej oceny 
sposobów finansowania. i jest to sprawiedliwe. Biblioteki zastanawiają się nad „bardziej 
sprawiedliwą” ankietą oceny ich działalności, tymczasem zamiast przekonać władze mi-
nisterialne, by obniżyły kryteria oceny bibliotek, powinno się wzmacniać pozycję naukową 
bibliotek. Stworzenie unikatowego kierunku badań jest jednym z istotnych kryteriów oceny4.

zgromadzone w Bibliotece Uniwersyteckiej w toruniu unikatowe materiały archiwalne 
i artystyczne pozwoliły utworzyć dwie jednostki, których powstanie, zbiory i działalność 
skierowane są właśnie na wzmocnienie oferty naukowej biblioteki. owe dwie samodzielne 
jednostki w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej to: archiwum emigracji oraz muzeum Uni-
wersyteckie. w początkach 1994 r., za zgodą władz rektorskich, Biblioteka Uniwersytecka 
pragnąc uratować dla przyszłych pokoleń możliwie najwięcej oryginalnych świadectw 
polskiej kultury i sztuki tworzonej na obczyźnie w XX w., rozpoczęła zabiegi o sprowa-
dzanie do torunia emigracyjnych archiwaliów, księgozbiorów i pamiątek znajdujących 
się w rękach prywatnych na świecie. w styczniu 1995 r. utworzona została w Bibliotece 
Uniwersyteckiej pracownia pn. archiwum emigracji, której zadaniem jest gromadzenie, 
opracowywanie i udostępnianie dla celów naukowych spuścizn pisarzy, publicystów, 

 4 m.a. Supruniuk, Biblioteka Uniwersytecka nie tylko z nazwy, [w:] „Sprawy nauki”. Biuletyn minister-
stwa nauki i Szkolnictwa wyższego, 2008, nr 11 (140), s. 34–40.
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wydawców, ludzi kultury, nauki i artystów emigracyjnych, ich księgozbiorów i pamiątek, 
a także archiwów redakcji czasopism, oficyn wydawniczych i księgarskich, galerii sztuki 
oraz instytucji kulturalno-społecznych, kombatanckich i politycznych działających na 
emigracji w XX w. obchodzimy zatem 15-lecie ae. w latach 1994–2009 archiwum 
emigracji pozyskało ponad 350 kolekcji archiwalnych, bibliotecznych i artystycznych 
z całego „polskiego” świata. najcenniejszym zespołem dokumentów jest archiwum 
tygodnika literackiego „wiadomości” (londyn 1946–1981), czasopisma literackiego wy-
chodźstwa polskiego w XX w., które liczy ponad 60 tys. manuskryptów i listów. archiwa 
instytucji dopełnione są spuściznami pisarzy, dziennikarzy, publicystów, artystów, ludzi 
teatru i nauki oraz wybitnych osobistości życia społeczno-kulturalnego wychodźstwa 
polskiego XX w. osobną kolekcję stanowi galeria Sztuki polskiej tworzonej na świecie 
w XX w. archiwum zbiera wszystkie te ślady działalności artystycznej i wystawienniczej 
polaków tworzących na obczyźnie w XX w. gromadzone są one z myślą o studentach 
historii sztuki, muzealnictwa, konserwacji, etnologii i historii kultury, ale przede wszystkim 
ze świadomością, że trzeba je ocalić od zapomnienia. prócz pełnych archiwów, zbioru 
dokumentów i pamiątek, archiwum emigracji zgromadziło kilka tysięcy rysunków, grafik, 
fotografii oraz prac malarskich i rzeźbiarskich, prawie 400 artystów plastyków. Szcze-
gólną wartość badawczą ma unikatowy zbiór różnorodnych dokumentów archiwalnych, 
wycinków prasowych, folderów i katalogów wystaw, fotografii i nagrań filmowych oraz 
dzieł sztuki obrazujący polskie życie artystyczne w wielkiej Brytanii w XX w.

archiwum prowadzi i publikuje badania naukowe. archiwalia, księgozbiory, kolekcja 
prasy, nagrania dźwiękowe i filmowe oraz dzieła sztuki stanowią samodzielny i w pełni 
wystarczalny warsztat do badań naukowych nad historią i dorobkiem emigracji polskiej 
XX w. w oparciu o zbiory archiwum pisane są prace magisterskie i dysertacje doktorskie, 
przygotowywane artykuły, publikacje książkowe i organizowane wystawy. najważniejszym 
zamierzeniem naukowym jest czasopismo — „archiwum emigracji”, wydawane od 1998 r. 
i posiadające punktację kBn. jest ono w całości poświęcone studiom nad różnymi aspek-
tami kultury polskiej na obczyźnie w XX w. w 2006 r. tematyka pisma rozszerzona została 
o studia nad emigracją z krajów europy środkowej oraz wzajemne relacje pomiędzy nimi. 
obecnie czasopismo tworzone jest przez międzynarodowy zespół pod redakcją mirosława 
a. Supruniuka i wacława lewandowskiego. jest miejscem dyskusji badaczy z polski studiu-
jących historię emigracji z twórcami kultury oraz uczestnikami życia literackiego i społecz-
no-kulturalnego na wychodźstwie. archiwum — redakcja czasopisma — przyznaje co roku 
nagrodę za najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą emigracji polskiej. celem 
nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami 
związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego. archiwum emigracji współ-
pracuje z uniwersytetami, ośrodkami naukowymi, bibliotecznymi i archiwalnymi w europie  
i na świecie. obecnie trwają prace nad powołaniem polskiego instytutu Badań emigracji.

muzeum Uniwersyteckie w toruniu, powołane zostało do życia w styczniu 2005 r. 
muzeum łączy rolę opiekuna tradycji i symboli Uniwersytetu z tworzeniem nowoczesnego 
warsztatu do badań dla historyków sztuki i kultury. ten drugi cel — na wzór uniwersytetów 
amerykańskich — jest możliwy dzięki wspaniałomyślności i darom przyjaciół Uniwersy-
tetu z całego świata. trzeba wymienić tu kilka cennych darów: wiesław litewski, prof. 
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Uj, ofiarował Uniwersytetowi kolekcję ponad 100 obrazów, ikon, mebli i przedmiotów 
użytkowych sztuki europejskiej i światowej z XVii–XX w.; polski malarz mieszkający  
w londynie, aleksander werner, podarował zbiór szkła rzymskiego, ceramiki greckiej  
i prekolumbijskiej, afrykańskiej rzeźby drewnianej, etruskiej terakoty, hinduskich przed-
miotów artystycznych i broni powstałych między ii w. p.n.e, a wiekiem XiX n.e.; lina  
i Bolesław nawroccy zdeponowali w muzeum ogromną kolekcje prac meli muter oraz jej 
przyjaciół z ecole de paris; maryla Żuławska, wdowa po marku — wielkim malarzu — po-
darowała muzeum kolekcję prac męża oraz jego brytyjskich i polskich przyjaciół, pomogła 
również przekonać halimę nałęcz do złożenia w toruniu zbioru malarstwa polskiego  
i brytyjskiego będącego własnością londyńskiej drian gallery; halina oberlander po-
wierzyła opiece muzeum zespół kilkuset prac marka oberlandera z niemal nieznanego  
w polsce, nicejskiego okresu jego twórczości. największy dar składa się z setek mniej-
szych i większych donacji uzyskanych od polskich emigrantów: są to prace malarskie, 
rzeźby, zbiory archiwaliów, ale też przedmioty i pamiątki osobiste. muzeum organizuje 
wystawy w toruniu, w polsce i poza jej granicami, spotkania z autorami książek o sztu-
ce, wydaje katalogi, wypożycza dzieła sztuki do muzeów na całym świecie, ale przede 
wszystkim stanowi warsztat do badań dla studentów wielu kierunków studiów.

w obu wypadkach mamy do czynienia z nowym rozumieniem — dalekim od kiero-
wania się wyłącznie kryteriami formalnymi — znaczenia pojęcia „zbiory specjalne”. obie 
jednostki gromadzą obok „tradycyjnych” materiałów przynależnych gabinetom zbiorów 
specjalnych, takich jak rękopisy, dzieła sztuki, także druki, czasopisma, wycinki prasowe, 
nagrania audiowizualne itd. co więcej, bez względu na rodzaj materiału, wszystkie gro-
madzone są razem. tylko wówczas stanowić mogą materiał użyteczny dla czytelników. 
i w tym widziałbym przyszłość zbiorów specjalnych — obok istniejących już zespołów, 
w których o przynależności decydują kryteria formalne (stare druki), powinny być two-
rzone kolekcje-gabinety, w których kryterium powinna stanowić przydatność dla nauki.

musimy stworzyć jaką wizję rozwoju bibliotek naukowych wobec rosnącej roli inter-
netu i szybkiego dostępu do informacji z jednej strony, oraz konieczności pielęgnowania 
i zachowania tradycji świadczących o własnej kulturze (w świecie bez granic), z drugiej 
— spowoduje, że biblioteki staną się skansenami bezużytecznego papieru. Bardzo dro-
gimi — w dosłownym znaczeniu słowa — skansenami.

Mirosław Adam Supruniuk (nicolaus copernicus University’s library in toruń, poland)
Special Collections in Academic Libraries; Obligation or Pleasure

Summary

in the near future scientific and academic libraries will be gathering books and magazines; the num-
ber of donations of old and useless books is expected to increase and their storing away for the sake of 
the national culture will become the sole responsibility of big libraries. on the other hand, the number of 
visitors to libraries and readers of these books will be decreasing. who is expected to visit university’s 
libraries? the answer is simple: the readers of special collections; the readers of manuscripts, musical 
scores, archival records, engravings, bookplates, prints, postcards, posters, photographs, leaflets, map 
and plans. their digitalization requires a more expensive technology and a bigger know-how; otherwise, 
they are useless and silent.

the conclusion is obvious: in the near future the importance of academic libraries will depend on their 
special collections; it is raison d’être of academic libraries.
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Radosław Gaziński
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego

zBiory Specjalne w pracy hiStoryka  
— próBa analizy

Streszczenie

druga wojna światowa spowodowała wielkie straty w polskich archiwach, a czasy powojenne cha-
rakteryzowały się znaczną dynamiką rozwoju badań historycznych, co wymagało analizy nowych źródeł. 
prowadziło to do narastającej stopniowo dysproporcji między dostępnymi źródłami a oczekiwaniami 
środowisk historycznych. w tej sytuacji, szczególnie przy zdecydowanym wzroście zainteresowania ba-
daniami regionalnymi, warto sięgać po nowe źródła pozwalające na inne spojrzenie, zarówno na dzieje 
całego kraju, jak i jego regionów. w praktyce oznacza to wzięcie pod uwagę źródeł zgromadzonych  
w bibliotekach naukowych, wykorzystywanych jak dotąd w niewielkim stopniu. wśród nich najważniejsze 
wydają się być rękopisy, zwłaszcza z okresu i rzeczpospolitej zgromadzone w największych bibliotekach 
naukowych państwa. poza nimi potencjalne, duże znaczenie dla badań historycznych winny mieć: sta-
rodruki, kartografika, ikonografia, czy też muzykalia. wiele wskazuje na fakt, że zdecydowanie większe 
wykorzystanie bibliotecznych zbiorów specjalnych może dać nowy impuls naukom historycznym w polsce.

czym jest dzisiaj historia? czy można traktować ją jedynie jako naukę odkrywającą  
i gromadzącą fakty jednostkowe wydobyte ze źródeł? w takim pozytywistycznym rozu-
mieniu historii mamy do czynienia z jednej strony ze zbiorem źródeł, z drugiej zaś z opartą 
na nich narracją1. fakty jednostkowe ustalone przez następujące po sobie pokolenia 
historyków byłyby wówczas swego rodzaju drobnymi pociągnięciami licznych pędzli 
malującymi razem obraz przeszłości. odkrywanie coraz to nowych faktów jednostko-
wych prowadziłoby do tego, że wspomniane dzieło byłoby coraz wyraźniejsze i bliższe 
nie istniejącej już przeszłości. czy istota historii leży więc tylko w odkrywaniu faktów,  
a dyskurs historyczny polega na wykazywaniu niedoskonałości przy ich opisie? czy też 
istotą dyskursu historycznego staje się różnica co do interpretacji faktów jednostkowych, 
a może jest nim spór o związek między wspomnianym obrazem (narracją) a przeszłą 
rzeczywistością. obecnie przyjmuje się, że źródła2 służą zarówno do wskazywania fak-
tów, które opisują, jak i do konstruowania faktów, o których bezpośrednich informacji nie 
zawierają. w istocie historyk konstruuje fakty historyczne poprzez interpretację źródła. 
jeżeli mowa o takim podejściu do problemu, to przy małej liczbie źródeł możliwe staje się 
zbudowanie w dużej mierze fikcyjnej narracji3. dodatkową słabością źródeł, zwłaszcza 
pisanych, które tak ukochali historycy, jest fakt ich obciążenia świadomością narratora 

 1 j. topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, poznań 2008, s. 284–285.
 2 o źródle historycznym i jego istocie między innymi: m. handelsman, Historyka, warszawa 1928, 

s. 44, S. kościałkowski, Historyka. Wstęp do studiów historycznych, londyn 1964, s. 22, g. labuda, 
Próby nowej systematyki i nowej interpretacji źródeł historycznych, „Studia Źródłoznawcze”, t. 1, 
1957, s. 22, czy też j. topolski, Metodologia historii, warszawa 1973, s. 344, 348.

 3 j. topolski, Jak się pisze…, s. 285–286.
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(autora)4 i jego oglądem świata. warto wspomnieć o jeszcze jednym elemencie, a mia-
nowicie o intuicji badawczej historyka i zdolności kojarzenia przez niego faktów. owa 
intuicja to przede wszystkim rozumienie epoki i działających wówczas ludzi.

nic więc dziwnego, że niektórzy historię sprowadzają do swoistej narracji o charakterze 
literackim. konsekwencją wspomnianego punktu widzenia są modne dzisiaj, zwłaszcza 
w historiografii anglosaskiej, eseje historyczne, badania porównawcze i szerokie syntezy 
oparte prawie wyłącznie o literaturę. w tej sytuacji stajemy przed dylematem, czy historia 
ma tylko pokazywać przeszłość, czy także wyjaśniać, dlaczego tak było? czy za rozu-
mieniem jej jako swoistej literatury, idzie w ogóle postępowanie badawcze zmierzające 
do rzetelnego, naukowego poznania przeszłości?

dla znacznej części badaczy nie ulega wątpliwości, że istotą historii jest wyjaśnianie 
przeszłości, a fakty jednostkowe służą uwiarygodnieniu owego wyjaśniania5. to one w 
zasadzie tworzą trzon narracji historycznej i są ustalane na drodze dociekliwej analizy 
różnego rodzaju źródeł historycznych. Samo źródło staje się najważniejsze w dążeniu 
do poznania prawdy o przeszłości. jest ono pochodzącym z epoki świadectwem prawdy, 
pozwala na kreowanie faktów historycznych.

a teraz spójrzmy na poruszany problem z nieco innej strony. przeszłość składa się  
z milionów, a może nawet miliardów, faktów jednostkowych, których większość nie 
znalazła odbicia w źródłach. część źródeł zostało zniszczonych w wyniku kataklizmów, 
wojen, czy też celowej działalności człowieka, a często po prostu w wyniku upływu czasu.  
w tej sytuacji dysponujemy, powiedzmy, setkami tysięcy faktów jednostkowych, co 
stanowi niewielki fragment tego, co zaszło. czy w takim razie oparta na części faktów 
jednostkowych narracja historyczna nie jest jedynie nikłym odbiciem tego, co było? wydaje 
się, że przypadkowość zachowanych źródeł (brak faktu w źródłach wcale nie znaczy, że 
czegoś nie było), decyduje o tym, jak dzisiaj widzimy to, co nazywamy przeszłością. czy 
w takim razie praca historyka kreującego fakty historyczne i budującego z nich narrację, 
nie jest jedynie snem o przeszłości? Są jednak próby rozwiązania tych dylematów. jedną 
z bardziej interesujących propozycji jest obserwacja niewielkiego obszaru dobrze oświe-
tlonego w źródłach6, a następnie snucie analogii odnośnie innych terenów, do których 
źródła zachowały się w małym stopniu.

Swoista moda na mikrohistorię wyjaśnia wzrost znaczenia źródeł regionalnych7 gro-
madzonych w prowincjonalnych archiwach i bibliotekach naukowych. Badania regionalne 
stały się, zwłaszcza po drugiej wojnie światowej, ważną częścią polskiej historiografii, 
są one obecnie trwałym składnikiem dziejów narodowych. miały i nadal mają jeszcze 
jeden ważny cel. pozwalają na zacieśnienie emocjonalnych więzi mieszkańców ze swoją 
małą ojczyzną, zaś na ziemiach zachodnich i północnych wpływają na zakorzenienie 

 4 w przeciwieństwie do źródła pisanego, źródło materialne jest fragmentem przeszłości i nie ma 
w jego przypadku mowy o pośredniku.

 5 porównaj interesujące uwagi: m. górny, p. nowak, Próba zastosowania wyjaśniania modelowego 
w historycznych badaniach księgoznawczych, „Studia o książce”, 15, 1985, s. 175–181.

 6 np. francuskie montaillon: j. topolski, Jak się pisze…, s. 74–77.
 7 region to pojęcie wieloznaczne wskazujące, na coś małego, mniejszego od kraju, np.: pomorze 

czy wielkopolska, lub zgoła coś dużego, będącego znaczącą częścią europy, np.: region bałtycki. 
w dalszych wywodach region traktujemy jako fragment kraju. 
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się miejscowej społeczności i na wzmocnienie poczucia bycia u siebie. wiele wskazuje 
jednak na to, że w ostatnich czasach badania regionalne znalazły się w pewnej stagnacji. 
zdaniem historyków waży na tym przede wszystkim brak koncepcji nowoczesnej mono-
grafii regionalnej8. w moim przekonaniu, spore znaczenie ma dość wąska baza źródłowa 
wykorzystywana w regionalnych badaniach historycznych. czas najwyższy sięgnąć po 
nowe materiały źródłowe zgromadzone między innymi w bibliotekach naukowych. to 
właśnie analiza przez historyków źródeł określanych jako zbiory specjalne9 może okazać 
się ożywcza zarówno dla badań regionalnych, jak i ogólnokrajowych. trudno bowiem 
dłużej pomijać ten duży segment materiałów, szczególnie w kraju, który stracił tak wiele 
archiwaliów podczas ii wojny światowej10. wydaje się więc, że centralne oraz lokalne 
zbiory specjalne są dzisiaj niezbędne dla historyków zajmujących się bądź to całym 
krajem, bądź to którymś z jego regionów11.

poprzez zbiory specjalne (rękopisy, starodruki, kartografię, ikonografię i muzyka-
lia) biblioteka staje się dla historyka drugim archiwum. należy jednak pamiętać, że  
w obecnym zinformatyzowanym świecie12 biblioteki naukowe są coraz częściej centrami 
organizującymi informację naukową13. do ich podstawowych zadań należy chociażby 
stwarzanie dostępów do elektronicznych baz danych i informacji naukowej w ogóle14. 
w przypadku bibliotek uczelnianych warto dodatkowo wspomnieć i o tym, że zakupują 
one materiały biblioteczne potrzebne do realizacji programów poszczególnych kierunków 
studiów. czym w takim razie różnią się poszczególne biblioteki, skoro organizują dostępy 
do takich samych baz danych, zakupują podobne książki wynikające z programów na-
uczania? różnią się przede wszystkim zbiorami specjalnymi i regionaliami, które historyk 
może traktować w zasadzie jako pełnowartościowe źródła historyczne będące zapisem 
wydarzeń z mniej lub bardziej odległych epok. w tej sytuacji powinny być one czymś naj-
ważniejszym w bibliotece, z racji chociażby tego, że są niepowtarzalne, często jedyne15. 
wskazanie wszystkich możliwości badawczych, jakie dają historykowi zbiory specjalne, 
jest jednak zadaniem niewykonalnym. Stąd też w dalszych wywodach zwrócono uwagę 

 8 w. molik, O nowy model syntezy regionu na przykładzie Wielkopolski, O nowy kształt badań regio-
nalnych, red. k. makowski, w. molik, poznań 2008, s. 15–38. porównaj także interesujące rozwa-
żania na temat badań regionalnych nad książką: B. Bieńkowska, Badania regionalne w historiografii 
książki, Studia o książce, t. 17, 1988, s. 17–19, 21, 29–30. 

 9 według a. jazdona zbiory specjalne to rękopisy, stare druki, kartografia, ikonografia i muzykalia. 
reszta to materiały specjalne i zbiory zabytkowe: a. jazdon, Zbiory specjalne — luksus czy narodowy 
obowiązek, s. 151–153. porównaj także szersze rozumienie zbiorów specjalnych: Bibliotekarstwo, 
red. z. Żmigrodzki, warszawa 1998, s. 183–189.

 10 w. Suchodolski, Archiwa polskie za okupacji (1939–1945), „archeion”, t. 18, 1948, s. 57–59. war-
to także porównać: m. Stelmach, Losy archiwaliów szczecińskich w okresie II wojny światowej, 
„Szczeciński informator archiwalny”, nr 9, 1995, s. 17–39.

 11 istotą historii regionalnej jest pokazanie dziejów wspólnoty zamieszkującej ściśle określony obszar 
głównie w aspektach gospodarczo — społeczno — kulturalnych, co prowadzi do odtworzenia 
codziennego bytu społeczności lokalnej: e. włodarczyk, Uwagi o badaniach regionalnych, Chojna 
i okolice na przestrzeni wieków, red. r. Skrycki, chojna — zielona góra 2007, s. 12–13.

 12 porównaj: t. Białobłocki, j. moroz, m. nowina-konopka, l. w. zacher, Społeczeństwo informacyjne. 
Istota rozwój wyzwania, warszawa 2006, s. 14–15.

 13 Społeczeństwo informacyjne, red. j. papińska-kacperek, warszawa 2008, s. 367–386.
 14 t. Białobłocki, j. moroz, m. nowina-konopka, l. w. zacher, Społeczeństwo…, s. 160–162.
 15 zwróć uwagę: a. jazdon, Zbiory…, s. 150–151.
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jedynie na najistotniejsze, zdaniem autora, pola badań, dla których niezbędne stają się 
tytułowe materiały.

oczywiście, wśród zbiorów specjalnych, najbardziej interesujące dla historyków 
pozostają rękopisy, źródła wytworzone przez różnego rodzaju aktotwórców, w tym  
i instytucjonalnych, które na skutek skomplikowanych losów państwa i narodu polskiego, 
znalazły się w bibliotekach. okres rozbiorów to generalnie czasy, gdy powstające na 
ziemiach polskich w coraz większej liczbie biblioteki pozyskiwały od darczyńców różne-
go rodzaju „pamiątki narodowe” będące w istocie często materiałami archiwalnymi. to  
w tym okresie zaczęły rosnąć zbiory rękopiśmienne największych bibliotek w kraju16. po-
nadto niejasne granice między tym, co ze zbiorów prywatnych powinno być przekazane 
do archiwum, a co może znaleźć się w bibliotece, powodowało napływ do tej ostatniej 
kolejnych rękopisów. wraz z papierami rodzinnymi często trafiały i akta urzędowe, jeżeli 
dana osoba takowe funkcje pełniła. i tak w zbiorach Biblioteki czartoryskich, wśród pa-
pierów księcia adama czartoryskiego znajdujemy np. protokoły rady administracyjnej 
królestwa polskiego, co jest kapitalnym źródłem do dziejów królestwa kongresowego 
(lata 1815–1830). z kolei Biblioteka raczyńskich posiada liczne rękopisy obrazujące 
dzieje polityczne, społeczne i kulturalne wielkopolski. na czoło wybija się tu kolekcja 500 
dyplomów, w tym wydanych przez królów polskich poczynając od władysława jagiełły,  
a kończąc na janie kazimierzu. Bardzo wartościowe przy badaniu dziejów regionalnych 
w dobie przedrozbiorowej są lauda sejmików wielkopolskich. warto wreszcie wspomnieć 
o radzivillianach zawierających dokumenty królewskie oraz o aktach rodów raczyńskich 
czy mielżyńskich. Specjalnością Biblioteki kórnickiej są natomiast zbiory rękopisów doty-
czących historii polskiego parlamentaryzmu. ponadto uzupełnia je kilkaset dokumentów 
książęcych i królewskich oraz archiwalia ruchów protestanckich w polsce, a zwłaszcza 
w wielkopolsce. do niezwykle cennych w skali polski należy także unikatowy zbiór do-
kumentów dotyczących konfliktów polsko-krzyżackich w XiV i XV w. z kolei Biblioteka 
Uniwersytetu warszawskiego posiada bardzo bogate archiwalia zgromadzeń zakonnych, 
kolekcję ponad 150 dokumentów pergaminowych i papierowych, dotyczących głównie 
mazowsza, liczne fragmenty akt mazowieckich rodów szlacheckich. osobny, wielki zespół 
stanowią materiały kościoła ewangelicko-reformowanego (od XVi w.). nie sposób scha-
rakteryzować, choćby pobieżnie zbiory archiwalne głównych bibliotek w polsce. te kilka 
wybranych przykładów wskazuje, że trudno jest dzisiaj prowadzić badania nad dziejami  
i rzeczpospolitej, czy okresem rozbiorowym lub czasami współczesnymi, bez zapoznania 
się ze zbiorami posiadanymi np.: przez Bibliotekę czartoryskich, Bibliotekę raczyńskich, 
Bibliotekę kórnicką, Bibliotekę Uniwersytetu warszawskiego, czy też Bibliotekę osso-
lińskich lub Bibliotekę Uniwersytetu jagiellońskiego17. Bogate rękopisy przechowywane 
są także w innych bibliotekach regionalnych, jak chociażby w książnicy pomorskiej, 
bez odwiedzenia której trudno podejmować tematy badawcze dotyczące pomorza. nie 
można np. pisać o kształtowaniu się w Szczecinie polskiego społeczeństwa po 1945 r. 
bez analizy przechowywanych tam pamiętników szczecińskich rodzin. w sumie więc  

 16 patrz: B. Bieńkowska, Kilka…, s. 23–29.
 17 wywody na temat źródeł w bibliologii: k. migoń, Problematyka źródłoznawcza w bibliologii, „Studia 

o książce”, t. 15, 1985, s. 4–9.
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w zbiorach bibliotek, obok źródeł instytucjonalnych, zachowała się licznie korespondencja, 
a zwłaszcza dzienniki, wspomnienia oraz pamiętniki. osobną grupą zespołów są spuści-
zny będące wytworem jednej osoby. Biblioteki gromadzą zwłaszcza spuścizny po ludziach 
pióra (pisarzach, poetach) tworząc specjalne muzea literackie18. Bez ich analizy trudno 
w ogóle mówić o życiu literackim kraju lub regionu, a szerzej — o rozwoju kultury na danym 
terytorium. konkludując powyższe trudno nie zauważyć, że archiwalia przechowywane 
w polskich bibliotekach stają się z wolna niezbędne dla historyka, a spuścizny mogą  
w ogóle zadecydować o dalszym rozwoju polskiej biografistyki19.

drugą składową zbiorów specjalnych są inkunabuły i starodruki. historyka interesują 
one przede wszystkim ze względu na treść, którą niosą. opisy bieżących wydarzeń stają 
się bowiem po stuleciach doskonałym materiałem źródłowym, wartym porównania z in-
stytucjonalnymi źródłami archiwalnymi20. oczywiście, analiza treści starodruku wymaga 
podobnej krytyki jak źródła archiwalnego, a przede wszystkim zbadania wiarygodności 
informatora (tu autora analizowanego dzieła). Szczególnym zainteresowaniem historyków, 
co nie powinno dziwić, cieszą się prace historyczne wydawane w odległych epokach. 
dobór przedstawianych faktów i sposób ich wyjaśniania mówi wiele o epoce, panujących 
ówcześnie poglądach, czy tak zwanym duchu czasu, często słabo uchwytnym w źródłach 
instytucjonalnych. Sporo o czasach i zwyczajach mogą powiedzieć same książki, do 
których dawni właściciele i czytelnicy mieli bardziej bezpośredni stosunek. Stąd też na 
ich kartach można znaleźć różne notatki, przemyślenia, twórczość własną, informacje 
o rodzinie, rachunki, wreszcie najczęstsze ekslibrysy, herby, sygnatury i inne znaki wła-
snościowe. powinny być one nie tylko przedmiotem badań bibliologii, ale baczniejszą 
uwagę winni na nie zwrócić historycy zajmujący się zwłaszcza szeroko pojętymi dziejami 
kultury czy biografistyką. wiele można bowiem powiedzieć o analizowanej postaci przez 
pryzmat posiadanej przez nią biblioteki. Biblioteka nie tylko wskazuje na zainteresowania, 
tryb życia, ale przede wszystkim pozwala na odtworzenie formacji umysłowej analizo-
wanego bohatera. przeczytane lektury mogą bowiem wpływać na podejmowane później 
przez niego decyzje21. dodatkowo dawna książka, będąc trwałym składnikiem cywilizacji 
ludzkiej, nie może być także pomijana przy wszelakich badaniach z dziedziny szeroko 
rozumianej historii kultury kraju lub regionu22. warto tu chociażby wspomnieć o zbiorach 
inkunabułów i starodruków przechowywanych w Bibliotece Uniwersytetu warszawskiego, 
które tworzą księgozbiory klasztorne, fragmenty księgozbiorów królewskich: zygmunta 
augusta, zygmunta iii wazy, michała korybuta wiśniowieckiego, czy Stanisława augusta 
poniatowskiego oraz druki dawnej Biblioteki załuskich. znaczące, a w dużej mierze unika-
towe, zbiory inkunabułów i starodruków posiadają także biblioteki: kórnicka, raczyńskich, 
czartoryskich, czy Uniwersytetu jagiellońskiego. Badania konkretnych egzemplarzy 

 18 przy okazji należy wspomnieć, że biblioteki gromadząc spuścizny, materiały zaliczane do typowo 
archiwalnych, naruszają nadal obowiązującą ustawę o archiwach i zasobie archiwalnym z 1983 r.

 19 warto zwrócić uwagę na spostrzeżenia: B. koredczuk, Biografia jako kategoria badawcza w polskiej 
bibliologii, Bibliologia, red. d. kuźmina, warszawa 2007, s. 60–70.

 20 o bibliologii historycznej i jej przydatności dla historyka wspominał już: j. Szymański, Nauki po-
mocnicze historii od schyłku IV do końca XVIII w., warszawa 1976, s. 338–370.

 21 m. Sipayłło, O metodzie badań proweniencyjnych starych druków, Z badań nad polskimi księgo-
zbiorami historycznymi, z. 1, red. B. Bieńkowska, wyd. Uniw. wrocł. wrocław 1975, s. 17–23.

 22 k. migoń, Bibliologia wśród nauk. Koncepcje, realizacje, perspektywy, Bibliologia…, s. 14–15, 20–24.
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książek i całych bibliotek stanowią nadal nie odkryty przez historyków obszar, na który 
przy wsparciu bibliologów powinni śmiało wkroczyć23.

jeszcze większe potencjalne możliwości drzemią w kartografikach przechowywa-
nych w polskich bibliotekach. jest to specyficzne źródło, mające własny kod informa-
cyjny, którego poprawne odczytanie może wnieść wiele interesującego do historiografii, 
zarówno regionalnej, jak i ogólnopolskiej. niestety, polscy historycy powszechnie nie 
doceniają mapy jako źródła pomocnego w badaniach. co więcej, odnosi się to nie tylko 
do map i planów leżących w bibliotecznych magazynach, ale i tych opublikowanych24. 
i tak znajdujemy dużo nieścisłości i pomyłek w historii wojskowości, w historii gospo-
darczej, a zwłaszcza w dziejach handlu. poprawnych rekonstrukcji bitew i całych kam-
panii, kierunków handlu, przebiegu szlaków handlowych, czy też koncentracji różnego 
rodzaju zjawisk gospodarczych nie da się dobrze odtworzyć bez map z epoki, czy też 
pochodzących z czasów późniejszych. podobnie analiza zjawisk demograficznych staje 
się ułomna bez map pokazujących sieć osadniczą czy granice posiadłości25. trudno 
wreszcie badać dzieje miast, a zwłaszcza ich rozwój przestrzenny bez posiadania kolekcji 
planów. właściwie bez analizy mapy nie jesteśmy w stanie odtworzyć całej złożoności 
krajobrazu kulturowego w jego powiązaniu z warunkami naturalnymi, w których toczyły 
się wszystkie zarejestrowane wydarzenia26. w tej sytuacji odpowiedzialny historyk nie 
powinien prowadzić badań odnoszących się do historii polski, bądź poszczególnych 
jej regionów, nie analizując kartografików przechowywanych chociażby w Bibliotece 
im. ossolińskich we wrocławiu. znajduje się tu bowiem prawie pełna kolekcja map 
polski przedrozbiorowej, w tym mapy pokazujące wytyczanie granicy po pierwszym 
rozbiorze oraz przedstawiające rozmieszczenie pruskich garnizonów przy północnych 
i zachodnich granicach rzeczpospolitej. interesujące są także mapy XiX-wieczne —  
w tym pokazujące obszar kongresowego królestwa polskiego oraz niezwykle cenne  
i liczne mapy dolnego śląska. ważne mapy całej polski, jak i krajów ościennych, mapy 
nowożytne oraz najnowsze, przechowują biblioteka Uniwersytetu jagiellońskiego, czy 
też gabinet zbiorów kartograficznych Biblioteki Uniwersytetu warszawskiego. ciekawy 
zbór map ogólnopolskich, jak i regionalnych, posiada wreszcie Biblioteka raczyńskich. 
Bez odwiedzenia wymienionych powyżej placówek nie można analizować losów zarów-
no całej polski, jak i śląska, wielkopolski, małopolski czy mazowsza. patrząc z kolei ze 
szczecińskiego poziomu, trudno podejmować wybrane zagadnienia z historii pomorza 
bez odwiedzenia gabinetu zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego, 

 23 o problemach badania kolekcji starych druków i dawnych praktykach w bibliotekach: m. Sipayłło, 
O metodzie…, s. 26–28 oraz B. Bieńkowska, Kilka uwag i propozycji w sprawie badań księgozbiorów 
historycznych, „Studia o książce”, t. 16, 1986, s. 3–9.

 24 S. alexandrowicz, Wykorzystanie źródeł kartograficznych w badaniach nad historią polski XVI i XVII 
w., Z dziejów kartografii, t. 14, Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie. Materiały z XXII Ogólnopol-
skiej Konferencji Historyków Kartografii. Pobierowo 11–13 października 2007, red. S. alexandrowicz, 
r. Skrycki, Szczecin 2008, s. 33–34, 36–39.

 25 w tej materii dla pomorza są bardzo przydatne mapy tzw. komisji generalnej oraz mapy katastral-
ne: r. gaziński, Mapy katastralne i ich przydatność w konserwacji zabytków, Rola dokumentacji 
archiwalnej w procesie odbudowy i konserwacji zabytków, red. m. frankel, Szczecin 1992, s. 18–26.

 26 porównaj o znaczeniu mapy dla badań historyka w klasycznym podręczniku nauk pomocniczych 
historii: j. Szymański, Nauki…, s. 176–212.
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gdzie znajduje się zbiór map z kolekcji niewodniczańskiego rejestrujących obraz pomorza 
od XVi do końca XViii w.

obok tego, co w mapie, z dzisiejszego punktu widzenia najważniejsze, czyli np.: kon-
turów lądów, biegu rzek, umiejscowienia gór, kierunków dróg, rozległości sieci osadniczej 
i lasów, równie istotna była umieszczana na nich ikonografia oraz tekst. ta pierwsza 
charakteryzowała przedstawiane krainy, była prezentacją podstawowej wiedzy o świecie 
lub odwzorowanym obszarze. na mapach wydawanych do końca XViii w. pojawiały się 
więc portrety i herby władców, drzewa genealogiczne, wszelakie narzędzia używane 
przez mieszkańców, zajęcia ludzi, architektura, broń wówczas stosowana, wyobrażenia 
zwierząt występujących na danym terytorium itp.27. oczywiście, w polskich bibliote-
kach zachowały się spore zbiory samodzielnych dzieł ikonograficznych stanowiących 
niezwykle cenne źródło, chociaż również niedoceniane przez historyków. widoki miast  
i wsi, obiekty architektury, portrety znanych ludzi, obrazy przyrody, ilustracje ważnych 
wydarzeń, różnorodne przedmioty użytkowane w poszczególnych epokach, a wszystko 
wykonywane w różnorodnych technikach graficznych stanowią dzisiaj podstawę zbiorów 
ikonograficznych bibliotek naukowych. obok gabinetów grafik najważniejszych muzeów, to 
właśnie w bibliotekach zgromadzony został największy zbiór tego typu obiektów. wartość 
źródłowa tego przekazu staje się wręcz podstawowa do badań dziejów całych krajów, 
jak i poszczególnych regionów. docenić ikonografię należy zarówno przy pracy nad hi-
storią poszczególnych miast (układy urbanistyczne, a szerzej wygląd miasta), dziejami 
architektury (zwłaszcza dla opisu obiektów nie istniejących), historią sztuki (chociażby 
analiza rycin przedstawiających przedmioty rzemiosła artystycznego) oraz historią kul-
tury materialnej (ryciny różnych przedmiotów i obiektów o charakterze przemysłowym). 
warto wskazać przydatność tego typu źródeł w opracowywaniu historii żeglugi (ryciny 
statków z różnych epok), dziejów handlu (różnorodne środki transportu), czy szeroko 
rozumianej historii gospodarczej (chociażby obrazy obiektów przemysłowych z kopalnią 
wielicką na czele)28.

i ostatnią składową wąsko rozumianych zbiorów specjalnych są muzykalia, często nie 
do końca doceniane nawet w samych bibliotekach. należy jednak zwrócić uwagę, że par-
tytury utworów, plakaty koncertowe, wspomnienia kompozytorów czy artystów, pozwalają 
na odtworzenie intensywności życia muzycznego danego kraju lub regionu. Bez analizy 
tego typu materiałów opisywanie szeroko pojętego życia kulturalnego danej społeczności 
pozostanie zawsze obrazem ułomnym. istotną częścią muzykaliów są wreszcie same 
nagrania utworów, rarytas nie tylko dla krytyków muzycznych, melomanów, ale także 
historyków specjalizujących się w badaniu życia muzycznego lub szerzej historii muzyki.

zbiory specjalne polskich bibliotek naukowych stanowią wręcz nieocenione, choć 
jeszcze w pełni nie odkryte, źródło dla historyków. pozwalają w kraju, który stracił pod-
czas ii wojny światowej znaczną część swoich archiwaliów, na ich wydatne uzupełnienie. 
dobre wykorzystanie zbiorów specjalnych mogłoby wnieść wiele nowego do badań 

 27 zwróć uwagę: w. iwańczak, Kilka uwag o dawnej mapie jako źródle historycznym, Z dziejów…, 
s. 51–60.

 28 znaczenie rycin jako źródła historycznego ich krytyka na przykładzie Szczecina patrz: e. gwiaz-
dowska, Widoki Szczecina. Źródła ikonograficzne do dziejów miasta od XVI w. do 1945 r., Szczecin 
2001, zwłaszcza s. 7–40, tam też podstawowa literatura.
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historycznych. pozwoliłoby na wydatne uzupełnienie zarówno historiografii całej polski, 
jak i poszczególnych jej regionów. mam głębokie przekonanie, że w przypadku badań 
regionalnych wprowadzenie do obiegu nowych źródeł mogłoby przynieść znaczące ich 
ożywienie. wyraźny wzrost zainteresowania zbiorami specjalnymi już jest zauważalny. 
Stanowią bowiem one znaczącą część zbiorów powstających ostatnio w polsce bibliotek 
cyfrowych. Być może nowy nośnik spowoduje, że zbiory specjalne staną się bardziej 
zauważalne przez środowisko historyczne.

Radosław Gaziński (Szczecin University’s main library)
Special Collections from the Historian’s Point of View — an Analysis

Summary

the Second world war wreaked havoc in polish archives, and after the war there was a boom in the 
historical research, which created a demand for new sources. it has led to a gradually increasing dispro-
portion between accessible sources and expectations of the historians. in such circumstances, especially 
because regional research has gained much more interest, it is worth taking into account new sources 
that will admit of a new approach to the history of both the whole country and its regions. in practice it 
means taking into account the sources gathered in academic libraries, so far hardly used. among the 
sources of this kind the most important ones seem to be the manuscripts, especially the ones dated from 
the days of the first republic of poland stored in the state’s biggest academic libraries. apart from that, 
the following items should be potentially important for historical research: antique books, cartographs, 
iconographies, musical collections, etc. it is quite probable that a significantly bigger inclusion of special 
collections in historical research may be a strong impulse for historical sciences in poland.
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Anna Supruniuk
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

dokUmenty Życia Społecznego  
— SzanSa na SUkceS w naUce

Streszczenie

przyjmuje się, że użytkownikami kolekcji zabytkowych i specjalnych w bibliotekach są pracownicy  
i studenci wydziałów nauk historycznych (archiwiści, historycy, bibliolodzy, wydawcy źródeł i kulturo-
znawcy), wydziałów prawnych oraz historycy sztuki. i tak jest rzeczywiście. rzecz w tym, że często 
studenci i naukowcy niewiele wiedzą o zasobach swoich bibliotek i nie zdają sobie oni sprawy z wartości 
poznawczej i badawczej tych zbiorów. rolą oddziałów zbiorów specjalnych jest promocja swoich zbiorów. 
przedstawione to zostaje na przykładzie działalności gabinetu dŻS w BU w toruniu.

artykuł nie podejmuje kwestii dotyczących definicji dokumentów życia społecznego 
(dŻS), “szarej literatury”, “dokumentów chwili” — czy jak mówi się ostatnio — „efeme-
ryd”. Skupia się nie tyle na nazwie, czy określaniu tego, co powinno być dŻS-ami, ale 
na roli i znaczeniu gromadzonych druków w badaniach naukowych (historycznych, 
socjologicznych, politologicznych, literackich itp.), a przez to dociera — jak sądzę — do 
nowego rozumienia pojęcia „życie społeczne”. zbyt wiele miejsca w naszej codziennej 
pracy poświęcamy rozszerzaniu zakresu gromadzonych dokumentów w imię źle pojęte-
go i rozumianego publico bono. zdaje się nam, że powinniśmy gromadzić wszystko, co 
ze względów formalnych nie mieści się w innych działach lub na półkach magazynów 
książek i czasopism, a co trafiło do biblioteki w formie daru, przypadkowego zakupu 
lub „niechcianego” egzemplarza obowiązkowego. a najczęściej gromadzimy to, czego 
inne agendy gromadzić nie chcą. tymczasem zbieranie wszystkiego już dawno nie jest 
możliwe. ani potrzebne. nie mamy dość miejsca i dostatecznej liczby pracowników, by 
wszystko opracować, ani dość wiedzy, by zrobić to dobrze. dlatego, jak sądzę, gabinety 
dŻS-ów posiadają najwięcej kartonów z nieopracowanymi materiałami w całej bibliotece. 
powrócę jeszcze do tego problemu.

kwalifikowanie dokumentów do zbiorów dŻS ze względów formalnych może być 
jedynie kryterium pomocniczym, choć przyznać trzeba ze wstydem, że dotychczasowe 
publikacje na temat dokumentów chwili, zajmowały się niemal wyłącznie tą kwestią. tym 
samym odpowiadały na pytanie „co?”, zamiast „dlaczego?” gromadzone jest i znajduje 
się w oddziałach dokumentów życia społecznego w bibliotekach naukowych w polsce.

w ostatnich latach ukazały się dwie książki poświęcone dŻS-om. Są to: Dokumenty 
Życia Społecznego w Bibliotece. Materiały konferencyjne, Osola — 2001 (wrocław 2001) 
oraz opracowanie anety firlej-Buzon Dokumenty Życia Społecznego w teorii i praktyce 
bibliotekarskiej w Polsce (warszawa 2002). obie publikacje tylko w niewielkim stopniu 
dotyczą zbiorów bibliotek akademickich. ponieważ jednak obrazują typowy w polskim 
bibliotekarstwie brak krytycyzmu i zrozumienia dla wartości badawczych dokumentów 
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chwili, wypadnie pochylić się nad ich treścią. nieporozumieniem jest zwłaszcza praca 
firlej-Buzon, która oprócz obszernego omówienia literatury, w tym problemów z defi-
nicją, zawiera wiele bardzo pożytecznych, mniej lub więcej szczegółowych, informacji  
o zawartości zaledwie kilku bibliotek polskich, ale ani jednego słowa na temat przydatności 
badawczej materiałów gromadzonych w gabinetach dŻS-ów. również kwestia definicji 
nie została ostatecznie rozwiązana. autorka przyjęła bowiem, charakterystyczną dla 
dawnej nauki francuskiej, opisową metodę definicji, tj. wyliczyła druki, które w różnych 
miejscach — wyłącznie z przyczyn formalnych — gromadzone są w dŻS-ach. podobnie 
traktuje temat hasło w wikipedii, gdzie powtarza się głównie, czym są dokumenty życia 
społecznego, jak powinny być klasyfikowane, a nie do czego służą.

tymczasem właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego gromadzimy te, a nie inne do-
kumenty, ułatwi nam zrozumienie wartości znajdujących się w gabinetach dŻS zbiorów 
oraz odszukanie potencjalnych ich odbiorców. albowiem właśnie „szukanie” czytelników 
dla gromadzonych w oddziałach zbiorów specjalnych materiałów powinno być obecnie 
naszym najważniejszym zadaniem i priorytetem.

co wiemy o dokumentach życia społecznego, biorąc pod uwagę ich wartość badaw-
czą? wiemy, że są źródłami (historycznymi, literackimi, statystycznymi, artystycznymi itd.). 
to odróżnia je od książek, prasy, czy wielkiej części rękopisów, które są opracowaniami. 
naturalnie, nie są to typowe źródła, ponieważ najczęściej nie są one bezpośrednim 
wytworem działalności cywilno-prawnej, a forma w jakiej docierają do powszechnego od-
biorcy, może być ocenzurowana. wiemy, że dŻS-y mogą być badane z różnych punktów 
widzenia, w zależności od potrzeb badającego; może budzić zainteresowanie ich treść 
(jej prawdziwość lub zakres zafałszowania), mogą budzić zainteresowanie okoliczności 
powstania lub wydrukowania materiału (wystawca, nakład, forma), mogą być interesujące 
okoliczności wykorzystania druku (tajne, jawne, zasięg, sposób rozpowszechniania, kol-
portaż) i wreszcie może być ciekawa forma zewnętrzna obiektu (styl sztuki, wykorzystane 
elementy graficzne — interesujące np. dla historyków sztuki).

wiemy także, że dŻS-y spełniają w badaniach naukowych różne funkcje: 
a) uzupełniającą — uzupełniają źródła bezpośrednie, archiwalne, czasem je zastępują, 

gdy te uległy zniszczeniu lub są niedostępne 
b) ilustracyjną — graficzne wyobrażenie symboli, znaków, barw itd., tu również foto-

grafie wydarzeń i osób 
c) komentującą — opisują wydarzenia komentując je, wartościując, wyróżniając, 

przez fakt poświęcenia im uwagi.
wiemy wreszcie, że nawet forma zewnętrzna nie może być jedynym kryterium udziału 

jakiegoś obiektu w życiu społecznym. przez fakt powstania w określonych okolicznościach, 
dokumentami (czyli świadectwami) życia społecznego jest np. dorobek edytorski niele-
galnych oficyn wydawniczych z lat wojennych, czy z okresu „Solidarności”, świadectwa 
funkcjonowania instytucji, które nie mają możliwości docierania do społeczeństwa w formie 
innej niż nierejestrowane (drukowane) lub źle rejestrowane dokumenty własnej działalności.

wszystkie te kwestie, ważne dla opisania znaczenia dokumentów życia społecznego 
są zupełnie nieobecne w literaturze przedmiotu. potwierdzeniem potrzeby takiego pa-
trzenia na funkcjonowanie gabinetów dŻS-ów są tematy prac magisterskich pisanych  
w oparciu o „szarą literaturę”.
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na przykładzie torunia pokażę, jak rozumiemy rolę i wartość gabinetu dŻS-ów.
gabinet gromadzi i udostępnia wszelkiego rodzaju dokumenty i druki ulotne (także 

przybierające formę inną niż papierowa), materiały bieżącej działalności oraz propagan-
dowe partii i ugrupowań politycznych, towarzystw naukowych, związków wyznaniowych 
i organizacji społecznych, dokumentację wydarzeń kulturalnych, naukowych, artystycz-
nych, sportowych i politycznych. Są to druki powstałe po roku 1800. gromadzone są także 
materiały audiowizualne (filmy na dVd i dokumenty dźwiękowe na cd), dokumentujące 
ważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne w polsce i regionie kujawsko-pomorskim. 
przechowywana jest ponadto dokumentacja fotograficzna oraz grafika użytkowa, np. de-
wocjonalia (w tym jednym wypadku także sprzed roku 1800), znaki pocztowe i bankowe. 
nowością, jak sądzę w skali ogólnopolskiej, jest gromadzenie spuścizn stanowiących 
w całości świadectwo „życia społecznego” w określonym czasie, miejscu lub dziedzinie 
kultury, sztuki, nauki czy polityki.

czytelnik, który zechce korzystać z dokumentacji wydarzeń niezależnych w polsce  
w latach 1976–1990, czy dokumentacji polskiego życia podziemnego lat wojny, znajdzie 
w gabinecie dŻS nie tylko oryginalne (a także w formie kopii fotograficznych i cyfro-
wych) druki i materiały, ale też archiwalia, których lektura pozwoli zrozumieć kontekst 
powstania druków, znaleźć ich autorów i drukarzy oraz okoliczności ich ocalenia. a wy-
darzenia polityczne to tylko część zainteresowania gabinetu dŻS-ów, który gromadzi 
też dokumenty wydarzeń kulturalnych, religijnych, społecznych itp. nie jest prawdą, że 
zgromadzenie kompletu dokumentacji takich wydarzeń jest niemożliwe. Brakujące doku-
menty są kopiowane z innych zbiorów po to, by potencjalny czytelnik otrzymał komplet. 
w Bibliotece Umk dary przysyłane pocztą (egzemplarz obowiązkowy) lub przynoszone 
przez wydawców, stanowią mniej niż 3% zbiorów dŻS-ów. ponad 90% to dokumenty 
zgromadzone dzięki bezpośrednim kontaktom z instytucjami, ugrupowaniami politycznymi, 
związkami i stowarzyszeniami, osobami publicznymi, firmami drukarskimi i reklamowymi 
itp. pozyskiwanie dokumentów chwili wymaga bardzo specyficznych umiejętności, ale też 
ogromnej wiedzy i determinacji. nie mogą i nie powinni tego robić pracownicy „zesłani” 
do tego działu „z braku czegoś lepszego”, a taka jest, niestety, praktyka w bibliotekach 
polskich. musimy zrozumieć, że oddział dŻS to zapewne jedyny oddział w bibliotece, 
gdzie ilość rozumiana jako „kompletność”, a nie „różnorakość”, stanowi o jakości.  
w tym celu należy także ograniczyć zakres gromadzonych dokumentów tylko do tych, 
których gromadzenie może mieć wartość badawczą. w toruniu nie gromadzi się np. 
druków (wszelkiego rodzaju) wydawanych przez firmy i zakłady przemysłowe, biznes, 
rzemiosło i centra handlowe. materiały te, wraz z likwidacją instytucji, trafią do archiwum 
państwowego. dokumenty życia społecznego toruńskiej książnicy uniwersyteckiej z lat 
1994–2004 są niemal kompletne, a przez to stanowią ważne źródło do poznania życia 
społecznego, politycznego i kulturalnego miasta i regionu. regionalizacja i specjalizacja 
ma tu swoje absolutnie trafne zastosowanie.

dokumenty życia społecznego wykorzystywane są w podstawowych badaniach 
naukowych jako cenne uzupełnienie ikonograficzne publikacji naukowych, popularno-
naukowych oraz bibliografii, mogą być też użyteczne w prasie, przy organizacji różno-
rodnych wystaw i prezentacji, produkcji filmów itp. naturalnymi użytkownikami, oprócz 
dziennikarzy, wydawców i muzealników, są pracownicy naukowi oraz studenci historii 
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(także historii sztuki, literatury, kultury itd.), stosunków międzynarodowych, politologii, 
socjologii, językoznawstwa, bibliotekoznawstwa i sztuk pięknych.

gabinet dŻS w Bibliotece Uniwersyteckiej w toruniu gromadzi przede wszystkim 
materiały związane z historią Uniwersytetu mikołaja kopernika, historią kultury w toruniu 
— Toruniana, dziejami wilna, wileńszczyzny i Uniwersytetu Stefana Batorego (USB) — 
Vilniana, działalnością konspiracyjną i niezależną w polsce w latach 1976–1990, tzw. 
„drugim obiegiem” — Archiwum Opozycji.

Toruniana — to wszelkiego rodzaju materiały dotyczące dziejów torunia, regionu to-
ruńskiego i toruńskich instytucji, wśród nich zwłaszcza Uniwersytetu mikołaja kopernika. 
dokumentacja ta obejmuje pisma i druki ulotne ukazujące się na uczelni, rozporządzenia 
i okólniki władz rektorskich, statuty i regulaminy, materiały i biuletyny organizacji, stowa-
rzyszeń i klubów studenckich, nagrania dźwiękowe i audiowizualne oraz bogatą kolekcję 
fotografii z lat 1946–2009 dotyczącą pracowników i studentów oraz wydarzeń akademic-
kich. na uwagę zasługują też materiały na temat początków niezależnego zrzeszenia 
Studentów (nzS) przy Umk (w tym m.in. ulotki informujące o powołaniu zrzeszenia, 
statuty nzS, pismo „informator nzS”, komplet „Biuletynu Strajkowego nzS”, „immunitet 
— niezależny biuletyn studencki” z lat 1980–1983 i 1987–1991), ulotki, biuletyny i pisma 
strajkowe wydawane przez studentów w roku 1981 i latach następnych, druki dotyczące 
wydarzeń na Uniwersytecie. w przypadku torunia i regionu są to materiały związane 
z działalnością ugrupowań politycznych, towarzystw, muzeów, teatrów, galerii, parafii oraz 
organizacji społecznych, wydarzeń kulturalnych, sportowych, politycznych i religijnych (np. 
festiwali artystycznych, wyborów, zlotów, pielgrzymek itp.). Bogata, bardzo różnorodna  
i prawie kompletna jest dokumentacja dotycząca wyborów parlamentarnych, prezy-
denckich oraz samorządowych od 1989 r. do chwili obecnej. interesująca dla badaczy  
i studentów może też być spuścizna janiny i zygfryda gardzielewskich licząca kilka tysięcy 
fotografii, wycinków prasowych, publikacji, oryginalnych dokumentów, korespondencji, 
katalogów i pamiątek dotyczących życia oraz działalności twórczej gardzielewskich 
(drukarza i typografa oraz fotografa).

Vilniana — to materiały dotyczące wilna i wileńszczyzny, w tym Uniwersytetu Stefana 
Batorego (USB), które gromadzone są tak ze względu na tradycję, jak i historię Uni-
wersytetu mikołaja kopernika. w zbiorze tym szczególne cenne, unikatowe i przydatne 
do badań, są fotografie oraz „dokumenty chwili” związane z uniwersytetem wileńskim. 
dotyczą one m. in. działalności uczelni, poszczególnych wydziałów, kadry naukowej, stu-
dentów i korporacji studenckich, kół naukowych, biblioteki uniwersyteckiej. gromadzone 
są także druki dotyczące Stowarzyszenia absolwentów USB na obczyźnie w londynie. 
niemal wszystkie wspomniane materiały wydane były do roku 1945, z wyjątkiem druków 
emigracyjnych oraz dotyczących obchodów i rocznic USB, związku polaków na litwie  
i towarzystwa miłośników wilna i ziemi wileńskiej, działającego w toruniu od roku 1989. 
w przypadku dokumentacji na temat wilna i ziemi wileńskiej szczególnie przydatne mogą 
być statuty i regulaminy, biuletyny, katalogi, informatory i druki instytucji kulturalnych, 
organizacji społecznych, programy kin i teatrów wileńskich (m.in. polskiego, reduty, te-
atru miejskiego na pohulance), jednodniówki, a także bogata dokumentacja do badania 
dziejów fotografii wileńskiej. w zbiorze tym znajdują się fotografie takich fotografów jak 
np. józef czechowicz, Stanisław filibert fleury, ryszard Baczyński, jan hermanowicz, 
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Bronisław miedzionis, leonard Siemaszko, józef łoziński czy jan Bułhak. Vilniana będą 
szczególnie interesujące dla historyków nauki, badaczy dziejów fotografii oraz życia 
codziennego i kultury polskiej na kresach.

Archiwum Opozycji — obejmuje materiały dotyczące konspiracji polskiej w czasie 
ii wojny światowej (np. materiały dotyczące wywiadu ak) i tuż po niej, oraz druki zwią-
zane z niezależnym życiem społeczno-politycznym w polsce w latach 1976–1990, 
a także archiwalia dotyczące tego okresu i lat tuż po 1990 r. kolekcję druków „drugiego 
obiegu” — jedną z największych w polsce — stanowią wytwarzane i kolportowane bez 
wiedzy i zgody cenzury politycznej prl — książki i broszury, czasopisma i biuletyny, druki 
ulotne, plakaty i afisze, kalendarze, niezależna filatelistyka i banknoty, kartki, fotografie 
i nagrania dźwiękowe. wśród archiwaliów wymienić trzeba: dokumentację Społecznej 
Biblioteki działającej w toruniu w latach 1977–1981, podziemnej oficyny wydawniczej 
„to” (1985–1989), toruńskiego towarzystwa książki niezależnej (1989), dokumenty 
działalności komitetu obywatelskiego w toruniu (1989–1992), a także archiwalia osobo-
we (np. dokumenty leszka zaleskiego). materiały z archiwum opozycji mogą stanowić 
samodzielny warsztat do badań nad dziejami ruchów opozycyjnych w polsce, ale też 
być cennym uzupełnieniem studiów nad historią piśmiennictwa, literatury, sztuki polskiej 
oraz wstępem do badań nad życiem społecznym w kraju rządzonym przez cenzurę.

czytelników należy szukać. w tym celu przygotowany został folder zawierający pod-
stawowe informacje o zbiorach i tematy możliwych prac naukowych. w internecie umiesz-
czono zeskanowany katalog kartkowy zbiorów, a także rozbudowana została informacja  
o zasobie. w gabinecie dŻS prowadzony jest wykład tematyczny dla studentów i roku oraz 
zajęcia dla studentów seminariów wielu kierunków studiów. materiały tam zgromadzone 
wykorzystywane są w publikacjach uczelnianego czasopisma, wydawnictw Umk, albu-
mach i różnorodnych publikacjach, regionalnych bibliografiach, prasie oraz w działalności 
wystawienniczej. czytelnik wspomaga porządkowanie i opracowywanie poszczególnych 
kolekcji, bo jest najczęściej znacznie lepiej wprowadzony w tematykę niż bibliotekarz.

ograniczenie zakresu tematycznego i formalnego gromadzonych dokumentów życia 
społecznego, przy jednoczesnym rozszerzeniu sposobów poszukiwań i form przecho-
wywania materiałów oraz przede wszystkim rodzaju dokumentów, spowodowało, że w 
gabinecie dŻS niemal nie ma kartonów zalegających i czekających na opracowanie.  
w końcu ubiegłego roku ukończyliśmy spisywanie około 1500 tytułów dubletów czasopism 
tzw. „drugiego obiegu” w celu wymiany.

Anna Supruniuk (nicolaus copernicus University’s library in toruń, poland)
Documents on Social Life — a Chance for Success in Science

Summary

it is generally accepted that the main users of antique and special collections are workers and students 
of history’s departments of universities (archivists, historians, bibliologists, publishers of sources, cultural 
studies specialists, etc), of the departments of law and art historians. and so it is. the point is students 
and workers alike know very little about the resources stored in their libraries and are not conscious of 
the cognitive and research values of the collections. the managements of special collections should 
promote them. the activity of  the department of Special collection in the University’s library in toruń, 
poland serves as an example of how to do it.
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Barbara Kmiecik
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

koreSpondencja pracowników naUkowych  
w zBiorach BiBlioteki UniwerSyteckiej  

jako Źródło wiedzy  
o lokalnym środowiSkU naUkowym

Streszczenie

kolekcje listów, pozyskane najczęściej w drodze darowizny po zmarłych profesorach, zabezpieczone 
i opracowane, stają się cennym źródłem informacji i materiałem do badań naukowych: zarówno regio-
nalnych, jak i biograficznych. korespondencja prywatna często wiąże sprawy osobiste z informacją na 
temat tego, co naukowcowi bliskie — środowiskiem, z którego wyrasta, w którym się rozwija, w którym 
uzyskuje poszczególne stopnie i tytuły naukowe, którego staje się chlubą czy osobliwością. ludzie na-
uki nie tylko poprzez dokonania naukowe, ale i poprzez swoje osobowości, współtworzą to środowisko, 
nadają mu charakterystyczne cechy.

na podstawie korespondencji posiadanej przez Bibliotekę główną Uniwersytetu opolskiego: listów 
prof. władysława Studenckiego do prof. jana trzynadlowskiego oraz listów prof. jana trzynadlowskiego 
do prof. zdzisława piaseckiego, autorka referatu pragnie zobrazować, w jakim zakresie kolekcje listów 
— jako specyficzny rodzaj zbiorów specjalnych — umożliwiają poszerzanie wiedzy o naukowym środo-
wisku lokalnym: opola i wrocławia. nie mniej istotne jest również podzielenie się informacjami na temat 
specyficznej formy listu, języka oraz kultury wyodrębnionej grupy pracowników naukowych uczelni. ze 
względu na ochronę danych osobowych w obecnym czasie, wyniki swoich spostrzeżeń można przedstawić 
ogólnie. nie chodzi więc w tych dociekaniach o przedstawienie szczegółowych informacji na temat osób ze 
środowiska uczelnianego, ale wskazania kierunku badań w odniesieniu do korespondencji współczesnej.

Kolekcje korespondencyjne pracowników naukowych w Bibliotece Głównej 
Uniwersytetu Opolskiego

według trzynadlowskiego „pojedynczy list nabiera szczególnej wartości współtworząc 
korespondencję”1. dla niego samego najwyraźniej ta forma komunikacji była bardzo 
istotna, cenna dla badań naukowych. w marcu 1995 r. przekazał Bibliotece głównej 
Uniwersytetu opolskiego kolekcję listów od władysława Studenckiego, partnera i współ-
pracownika w dziedzinie filologii polskiej, „wieloletniego profesora opolskiej Uczelni, jed-
nego z twórców opolskiej polonistyki”2. w bieżącym roku Biblioteka otrzymała listy jana 
trzynadlowskiego do zdzisława i doroty piaseckich ofiarowane po śmierci profesora 
przez małżonkę — dr dorotę piasecką — także pracownika naukowego Uniwersytetu 
opolskiego. obie kolekcje tworzą pewną ciągłość, co umożliwia większą kompletność 
w przekazywaniu obrazu życia opolskiej uczelni. zakres badanego materiału dotyczy 

 1 j. trzynadlowski, Małe formy literacke, wrocław 1977, s. 87.
 2 list darczyńcy jana trzynadlowskiego do dyrektora Biblioteki głównej Uniwersytetu opolskiego 

dr wandy matwiejczuk. wrocław 12.03.1995: listy władysława Studenckiego do jana trzynadlow-
skiego. Bg Uo rps 28.
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pośrednio osób, które współtworzą środowisko opolskiej i wrocławskiej polonistyki,  
a w jego treści jest wiele odniesień do rozwoju naukowego tychże osób.

Opisy kolekcji

wybrano kolekcje, które reprezentowane są przez osoby związane wspólnym śro-
dowiskiem naukowym; jest to środowisko polonistyczne wyższej Szkoły pedagogicznej  
w opolu, także Uniwersytetu opolskiego oraz Uniwersytetu wrocławskiego.

kolekcja pierwsza to zbiór 30 listów władysława Studenckiego do jana trzynadlowskiego  
z lat 1971–19853. kolekcję drugą stanowi zbiór 22 listów jana trzynadlowskiego do doroty 
i zdzisława piaseckich z lat 1981–19954. osobą wiążącą te dwie kolekcje w pierwszej 
kolejności jest prof. jan trzynadlowski.

jan trzynadlowski (1912–1995), absolwent Uniwersytetu jana kazimierza we lwo-
wie, po repatriacji związany ze środowiskiem akademickim Uniwersytetu wrocławskiego. 
znana jest jego działalność we wrocławskim towarzystwie naukowym, jak również  
w środowisku opolskim. jego bogata osobowość i dorobek naukowy zostały uhonorowane 
poprzez nadanie tytułu doktora honoris causa, między innymi w 1993 r. w wyższej Szkole 
pedagogicznej w opolu5. profesor trzynadlowski był niekwestionowanym autorytetem 
w dziedzinie literackiej, profesorem, z którego opinią niezwykle liczono się zarówno  
w opolskim i wrocławskim środowisku, jak rówież w szerszym zasięgu.

drugim autorem listów jest władysław Studencki (1910-1985)6. absolwent polonistyki 
na Uniwersytecie jagiellońskim, od 1955 r. związany z wSp w opolu; w uczelni opolskiej 
wypromował 27 doktorów nauk humanistycznych. wielu z nich jest dziś adiunktami i profe-
sorami, przede wszystkim na Uniwersytecie opolskim. Byli doktoranci są też bardzo często 
bohaterami wymiany zdań w opisywanej kolekcji listów. dopełnieniem tej korespondencji, 
a zarazem przewodnikiem biograficzno-historycznym, są zapiski pamiętnikarskie7. adre-
satami listów są jan trzynadlowski (kolekcja 1) oraz zdzisław piasecki (1932–2003) oraz 
jego żona dorota piasecka (darczyni 2 kolekcji) — oboje pracownicy naukowi z filologii 
polskiej Uniwersytetu opolskiego. korespondencja trzynadlowskiego skierowana jest 
głównie do profesora zdzisława piaseckiego. zdzisław piasecki pełnił obowiązki dziekana 
wydziału filologiczno-historycznego wSp, a następnie Uniwersytetu opolskiego8. ko-
respondencja pochodzi okresu intensywnej współpracy ze środowiskiem wrocławskim 
i kierowania strukturami uczelnianymi młodego środowiska akademickiego w opolu. 
profesor wypromował czterech doktorów i ponad dwustu magistrantów, uczestniczył 
w pięciu przewodach habilitacyjnych i opiniował wnioski o nadanie tytułu profesora. 
ten zakres działalności jest wyraźnym motywem wielu listów do niego skierowanych. 
nie bez znaczenia jest tu również związek z autorem pierwszej kolekcji, władysławem 
 3 listy władysława Studenckiego do jana trzynadlowskiego. Bg Uo rps 28.
 4 listy jana trzynadlowskiego do zdzisława i doroty piaseckich. Bg Uo rps 29.
 5 Sylwetka profesora jana trzynadlowskiego przedstawiana jest w wielu publikacjach, do tej krótkiej 

charakterystyki posłużono się źródłem: pięczka, B. Profesor Jan Trzynadlowski. „litteraria” 1996, 
r. 27, s. 7–11.

 6 część dotycząca pracy w opolu pochodzi z komentarzy zdzisława piaseckiego do autobiograficznych 
publikacji władysław Studenckiego: w. Studencki, Ze wspomnień, opole 1994, s. 120, 126–172.

 7 ibid.
 8 jubileusz prof. zdzisława piaseckiego, „indeks” 2003, nr 9–10 (43–44), s. 1.
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Studenckim, który był mentorem profesora piaseckiego. także pozostałe osoby tej 
wymiany myśli znały się i są wspominane w poszczególnych listach w obu kolekcjach.

kolekcje, choć są korespondencją jednostronną, zdają się być kompletne. Są świadec-
twem długotrwałego kontaktu, podtrzymywanego wzajemnie poprzez obie strony, choćby 
poprzez — zaniechany już dziś — zwyczaj wysyłania kart świątecznych. poszczególne 
jednostki są chronologicznie i sensownie ze sobą powiązane. adresat listów — prof. 
zdzisław piasecki u schyłku życia usiłował nadać temu zbiorowi układ chronologiczny,  
o czym świadczą jego odręczne adnotacje datowe. poniższy schemat graficznie obrazuje 
chronologiczny zakres korespondencji:

z okresu wspólnego można wyodrębnić 5 listów pierwszej kolekcji oraz 7 kolekcji 
drugiej. daty końcowe listów obu kolekcji zbiegają się z latami śmierci obu autorów. na-
szą uwagę zwraca również fakt, że ostatni przesłany list datowany na 15 maja 1995 r.9, 
pisany był na 3 dni przed odejściem profesora, 18 maja 1995 r. w treści tego listu składa 
podziękowanie za przygotowanie przez prof. piaseckiego, na prośbę trzynadlowskiego, 
wspomnienia zmarłego profesora, polonisty, przyjaciela ze wspólnego grona naukowego, 
celem zamieszczenia we współredagowanym przez trzynadlowskiego piśmie nauko-
wym10. choć najcenniejsze byłoby skompletowanie listów zwrotnych w obu kolekcjach, 
występowanie tej samej osoby w roli adresata i nadawcy, także daje możliwości głębszego 
odkrywania środowiska naukowego i osobowości autora.

List jako dokument historyczny: zawartość treściowa

dlaczego wskazuje się właśnie na list jako niezwykłe źródło wiedzy? wiedzy  
o czym? listy z obu kolekcji mają zakres tematyczny zbliżony. w większości stanowią 
korespondencję dotyczącą życia uczelni, organizowanych sesji, jubileuszów oraz osób 
uzyskujących stopnie i tytuły naukowe; osób promowanych, recenzowanych przez kore-
spondujących profesorów. wiele spośród osób wspomnianych w listach stanowi obecnie 
samodzielną kadrę naukową. to profesorowe, których mijamy na korytarzu; ich nazwiska 
znane są z publikacji z zakresu polonistyki11.

oczywiście, w opisywanej kolekcji dominuje informacja na tematy wyżej wspomniane, 
ale poza tym czytelnik doświadcza czegoś jeszcze. intymność listów staje się znaczącym 
przyczynkiem do badań biograficznych, do śledzenia osobowości autora, jego funkcjono-
wania w szerszym środowisku, widzenia świata. Badanie zawartości korespondencji ma 

 9 list jana trzynadlowskiego do zdzisława piaseckiego, wrocław, 15.05.1995, Bg Uo poz. 22 / rps 29.
 10 z. piasecki, Marian Bogdan Kaczmarek (1934–1994), „zagadnienia rodzajów literackich” t. 37, 

1995, z. 1–2, s. 169–172. zarówno tekst piaseckiego, jak i nekrolog trzynadlowskiego, umieszczone 
są kolejno po sobie w tym samym zeszycie.

 11 ze względu na ochronę danych osobowych nie mogę ujawniać nazwisk.

chronologiczny zakres kolekcji korespondencyjnych
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także wartość psychologiczną. w listach jawi się nam osobowość twórcy, ale i adresata. 
istotne zdaje się tu być czytanie intuicyjne, przednaukowe, „nieskażone” znajomością 
sylwetki uczonego, zmysł bezpośredniej obserwacji i czytania źródeł: „Intymność infor-
macji listowych ma postać dwojaką: jest to intymność sensu stricte, tzn. odnosząca się 
do spraw w zasadzie nie podawanych do wiadomości szerszej poza kimś bardzo bliskim 
(poufność, poufałość) oraz po wtóre — intymność spraw uznawanych przez piszących za 
jedynie ich interesujące. Do kategorii pierwszej zaliczyć wypadnie również sądy, opinie, 
poglądy nie wypowiadane głośno, nie przeznaczone dla niepowołanych uszu12.”

autorzy listów to świadkowie swoich czasów, osoby świadome własnego głosu  
w dyskusji naukowej, w ramach własnej dyscypliny naukowej, osoby opiniotwórcze  
w środowisku naukowym. osobiste refleksje nad dorobkiem naukowym są także istotne 
w kontekście przeprowadzanej w ostatnich czasach lustracji, rewizji historycznej pracow-
ników naukowych. korespondencja zawiera uwagi na temat drogi naukowej, dyskretnie 
wskazuje, że przy zatwierdzaniu tytułów i obejmowaniu stanowisk pozytywna opinia 
dorobku naukowego bywa, niestety, niewystarczająca w konfrontacji z wewnętrzną poli-
tyką uczelni, atmosferą panującą w danym okresie13. te prywatne opinie mogą stanowić 
dodatkowe cenne źródło informacji, wspierające i konfrontujące źródła historyczne, 
archiwalne. zdarzają się też informacje finansowe, np. na temat proponowanego wyna-
grodzenia, najwyraźniej dla niektórych osób dosyć istotne14.

z treści korespondencji można też odczytać przeżycia związane z uroczystościami 
podniosłymi, np. obrony, kolokwia, ale też przeżywanie straty osób ze środowiska na-
ukowego, pogrzeby. relacje o tych wydarzeniach odnajdujemy w obu kolekcjach z innej 
perspektywy. korespondencja towarzyszy też radosnemu wydarzeniu jak np. — nadaniu 
trzynadlowskiemu zaszczytnego tytułu doktora honoris causa wyższej Szkoły pedago-
gicznej w opolu, w 1993 r. w czasie działalności uczelni opolskiej był to dopiero trzeci 
taki tytuł, zatem uroczystość miała rangę naprawdę wyjątkową15.

list jest ważny jako dokument historyczny dokumentujący kulturę środowiska. za-
równo autorzy, jak i adresaci listów, z wieloma osobami wymienianymi w korespondencji 
utrzymywali towarzyskie kontakty, spotykali się nieformalnie. refleksje na temat tych spo-
tkań towarzyskich obrazują kulturę tego środowiska, potrzebę kontaktu, emocjonalność, 
żywą osobowość, istotną w dzisiejszych badaniach socjologicznych kulturę spędzania 
wolnego czasu16.

 korespondencja może stanowić również przyczynek do utrwalenia eksponatów kultury 
materialnej okresu polski socjalistycznej. do czasów tamtych należą charakterystyczne 
materiały piśmiennicze, papeterie, tusz długopisów. Unifikacja i ubogi wybór tych mate-

 12 j. durczewski, Glosy do listów Edyty Stein do Romana Ingardena (Uwagi i wnioski z materiału 
edytorskiego), „acta Universitatis nicolai copernici. Bibliologia i. nauki humanistyczno-Społeczne”, 
z. 306 (1996), s. 94–95.

 13 por. poz. 21/rps 29; poz. 22/rps 29; poz. 14/rps 29.
 14 z pamiętnika władysława Studenckiego dowiadujemy się, że notatki finansowe sporządzał także 

dla siebie samego. zob. Studencki, op.cit., s. 151.
 15 Uroczystość zaplanowano na 21 stycznia 1993, jednakże ze względów zdrowotnych profesor nie 

mógł osobiście na nią przybyć. korespondencja przedstawia także napięty harmonogram zajęć 
naukowca utrudniający odbiór godności.

 16 por. np. list władysława Studenckiego do jana trzynadlowskiego wrocław. 29.05.1981 Bg Uo 
poz. 27/rps 28.
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riałów, a zarazem dostępność tylko w pewnych grupach społecznych ze względu na cenę 
lub specjalne źródła pozyskiwania, mogą być także wskazówką do opisu socjologicznego. 
jest to pewien dokument przeszłości czasów, w których „ekskluzywna” papeteria godna 
kadry intelektualnej w roku 1978 była produkowana tylko w jednym wzorze. ponadto 
zachowane koperty mają także znaczki — w tej chwili będące już atrakcją dla filatelistów. 
dzisiejsza korespondencja jako sposób komunikacji jest wciąż zbliżona, ale wydrukowany 
e-mail z potwierdzeniem odbioru, zestawiony z korespondencją tradycyjną sprawia, że 
czujemy perspektyę historyczną. Bardzo trafnie podsumowuje durczewski pracę nad 
korespondencją: „Pozostaje ogromna ilość faktów istotnie nieocenionej wartości dla 
śledzenia i poznania jakże nieraz zawiłych ścieżek ludzkiego żywota, co szczególnie zaś 
ważne — w większości wypadków nie mającej odrębnej dokumentacji. Tu poszczególny 
list jest źródłem absolutnie jedynym, niczym nie zastąpionym. Z punktu widzenia dokumen-
tacji instytucjonalnej (protokoły, świadectwa, dokumenty urzędowe wszelkiego rodzaju) 
mnóstwo faktów mieści się po prostu poza zasięgiem ich kompetencji, stąd też list jest 
jedynym świadectwem ich istnienia. A cóż dopiero, jeśli chodzi o sprawy ściśle osobiste 
i prywatne: znajomości, kontakty międzyludzkie, lektury, poglądy, motywy postępowania, 
sądy o polityce, nauce, sztuce…długo można by wymieniać rejestr tych spraw, o których 
dowiedzieć się można tylko z listów, ze zwierzeń osobistych”17.

List współczesny — dzieło literackie?

parafrazując wypowiedź konrada górskiego można powiedzieć: list — niezależnie 
od okoliczności zawsze jest dokumentem biograficznym i historycznym, ale w pewnej 
epoce może być, wedle zamierzeń autora, również dziełem literackim18.

w przypadku kolekcji listów pracowników, trudno przypisać jej miano dzieła lite-
rackiego, ale z pewnością można użyć określenia: forma literacka, jakiego skłonny był 
używać w odniesieniu do listów sam autor jednej z ofiarowanych kolekcji — profesor jan 
trzynadlowski. warto zwrócić uwagę na sformułowania, które się pojawiają w tekście: 
„Oby długie lata można było otrzymywać takie listy, jakie do mnie pan Rektor [Jan Trzy-
nadlowski] czasem wysyła — kryształowo przeźroczyste i słoneczne”19. czy ta wypowiedź 
nie ma znamion pięknej prozy, a nawet poezji? trzynadlowski słusznie zauważył, że „list, 
wyraźnie mała forma literacka w stopniu najwyższym jest szeroko otwartym oknem na 
wielkie sprawy życia”20. również Stefania Skwarczyńska, zaliczając co prawda list do 
literatury stosowanej, wskazuje na pokrewieństwo z innymi gatunkami literackimi wyko-
rzystywanymi w badaniach historycznych i biograficznych21.

czym się różni list od biografii? czym różni się od pamiętnika? pamiętnik sporządza 
się dla siebie lub dla bliżej nie znanych potomnych, natomiast list jest ukierunkowany na 
osobę, która zna jego temat i która jest w stanie zrozumieć autora. pozwolę sobie zacy-
tować dłużej autora, który bardzo trafnie to precyzuje: „[Formę korespondencji] można 

 17 durczewski, op.cit., s. 94.
 18 k. górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, warszawa 1978, s. 133 –134.
 19 list władysława Studenckiego do jana trzynadlowskiego, Bytom, 3.08.1975, poz 14/rps 28.
 20 trzynadlowski, op.cit., s. 97.
 21 Bogata bibliografia na ten temat: S. Skwarczyńska: Teoria listu, lwów 1937, wyd. ii: Białystok, 2006, 

taż, Wokół teorii listu. paradoksy, „pamiętnikarstwo polskie” 1972, r. 2, z. 4.
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by nazwać pamiętnikiem mimo woli poszczególne składniki zbioru korespondencyjnego 
powstają wyłącznie prawie dla informacji i dokumentacji bieżącej, niejako na danym eta-
pie kontaktów międzyludzkich zamykających sprawę lub wyznaczających jej określone 
granice. Z biegiem czasu dopiero, gdy zbiór staje się całością w uprzednio podanym 
sensie, ów „pamiętnik” staje się swoistym gatunkiem ex post”22.

zawartość informacyjna listu często wymaga uzupełnienia w stosunku do form świa-
domego przekazu wiedzy biograficznej. z kolei to, co wyróżnia list — intencjonalność, 
ładunek emocjonalny, forma ekspresyjna — nadaje wyjątkowy charakter tej formie 
piśmienniczej. nadawca listu pragnie podzielić się tym wszystkim właśnie w korespon-
dencji; włączyć niejako do rozmowy adresata, czego wynikiem jest dialogowość listu23.

Funkcja komunikacyjna a dialogiczny charakter korespondencji

niewątpliwie podstawowa funkcja listu to funkcja użyteczna — komunikacyjna,  
a w dalszej kolejności odzwierciedlanie realiów epoki i środowiska, w którym powstał. daje 
obraz kultury intelektualnej i duchowej, obyczajów i stosunków społecznych24. jednakże 
poza przekazywaniem informacji, podstawowym celem korespondencji jest komunikacja 
rozumiana szerzej — jako dialog25, wymiana myśli werbalna i niewerbalna, którego istot-
nymi składnikami są również oczekiwanie odbioru, tworzenie nastroju emocjonalnego.

list jest zatem rodzajem wypowiedzi pisemnej, skierowanej do określonego adre-
sata, „której cechę konstytutywną stanowi wewnętrzna konwersacyjność, powodująca 
powstanie limitowanego dialogu z nieobecnym odbiorcą”26. list nawet, gdy jest to 
wypowiedź kierowana w jedną stronę — od adresata do odbiorcy, dostarcza nam in-
formacji na temat drugiego uczestnika tej wymiany. jest to podyktowane przesłankami, 
wynikającymi z charakteru dialogicznego tej formy wypowiedzi. w analizie procesu 
komunikacji każda wypowiedź skierowana do konkretnej osoby domaga się odpowiedzi, 
włączenia adresata do rozmowy. dialogowość korespondencji w przypadku kolekcji 
oparta jest na cykliczności. Stąd w analizowanym przez nas materiale pojawiają się 
odsyłacze do wcześniejszych wypowiedzi, przekazanych wiadomości lub wiedzy 
wspólnej obu stronom. tym bardziej, że wymiana myśli dokonuje się w środowisku 
naukowym, w którym osoby te przebywają na co dzień. autorzy listu operują czasem 
przeszłym i przyszłym; piszą o tym, co się zdarzyło, ale też dzielą się informacjami 
i oczekiwaniami w stosunku do tego, co dopiero będzie. odpowiedzi — bądź to na 

 22 durczewski, op.cit., s 92.
 23 Badania nad listem jako formą dialogu prowadziła współcześnie: małgorzata karwatowska, paweł 

nowak, List jako zaproszenie do dialogu, internetowa konferencja naukowa „porozmawiajmy 
o rozmowie”, Uniwersytet śląski katowice, kwiecień–maj 2001.

   http://uranos.cto.us.edu.pl/~rozmowa/karwatowska.htm dostęp: 23.04.2009.
 24 B. Smoleńska, Listy w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej. Przegląd rodzajów epistolar-

nych, „rocznik Biblioteki narodowej”, r: 14: 1980, (wyd. warszawa 1981), s. 304. Szerzej o różnych 
gatunkach epistolarnych na przestrzeni wieków — artykuł s. 303–321, zob. też trzynadlowski, Małe 
formy, s. 86n.

 25 karwatowska, nowak, op.cit.
 26 h. wiśniewska, Zachowania grzecznościowe w listach rodzinnych Ignacego Krasickiego, „pamiętnik 

literacki”; Xcl, 2000, z. 3, s. 161.; por. a. kałkowska, Struktura składniowa listu, wrocław 1982, 
prace instytutu języka polskiego 47, s. 14.
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konkretnie postawione pytanie, bądź pożądane działanie odbiorcy — oczekuje się  
w każdym następnym liście.

dzielenie się emocjami jest też poszukiwaniem współodczuwania, wspólnoty  
w doświadczeniu przeżywania czytanych prac naukowych, literatury, odbywających 
się spotkań i wykładów. w korespondencji osoby niższej rangą do osoby wyżej posta-
wionej (tu: trzynadlowskiego), oczekiwaniu na odpowiedź często towarzyszy nadzieja 
na akceptację wyrażanej prośby. wiele tych wypowiedzi pisemnych dotyczy bowiem 
kwestii osób ze środowiska, protegowanych, promowanych, przedstawianych do oceny 
dorobku naukowego, dysertacji. często dzielenie się bieżącymi problemami ma formę 
listów polecających. charakter zwrotny listów, związany z oczekiwaniem odpowiedzi, 
związuje odbiorcę poczuciem odpowiedzialności. zbyt długie zwlekanie z odpowiedzią 
jest opatrzone przeprosinami za przedłużające się milczenie. Być może to poczuwanie 
się do odpowiedzi, ta odpowiedzialność, wynika z kultury osobistej, czy stosowania się do 
obyczaju (słowo „odpowiedzialność” jest ściśle związane z funkcją zwrotną wypowiedzi 
listownej — odpowiedzi). niemniej to właśnie kultura badanego środowiska i obyczaje 
grupy społecznej są istotnymi danymi dla wiedzy z dziedziny naukoznawstwa, biografistyki 
i historii kultury niematerialnej. list jako forma wypowiedzi wiąże funkcję informacyjną 
(poznawczą), z funkcją impresywną (ukierunkowaną na zwrotność). funkcja impresywna, 
związana z budowaniem więzi, domagająca się emocjonalnego oddziaływania pomiędzy 
osobami, zmniejsza się wówczas, gdy pomiędzy adresatem i nadawcą jest znaczna 
różnica w hierarchii27.

korespondencja pozwala się przyjrzeć środowisku z kilku stron. od strony różnych 
autorów listów, ale i od strony adresatów, z którymi autor wydaje się prowadzić dialog, 
którego prowokuje pytaniami, potwierdza fakty przeczytane od korespondenta. anna kał-
kowska dla określenia kontynuacji tej wymiany oraz ciągłości tematycznej w listach używa 
określenia „makrostruktury”28. tworzenie tych makrostruktur jest pełniejsze w przypadku, 
gdy następują powiązania nie tylko w obrębie jednej korespondencji, ale łącznej analizy 
kilku kolekcji powiązanej ze sobą osobami nadawcy, adresata, treścią, czy dodatkowo 
chronologią, jak to ma miejsce w przypadku omawianych kolekcji.

Elementy formalne listu jako źródło dodatkowej wiedzy

„Forma i układ listu oraz dobór środków wyrazu stają się źródłem dodatkowej wiedzy 
o nadawcy i odbiorcy. Z założeń teorii informacji wiadomo bowiem, że informacją jest rów-
nież sposób przekazywania informacji. Ten sposób przekazywania danych określa w pew-
nym, nieraz bardzo wysokim stopniu stosunek zachodzący między nadawcą i odbiorcą, 
określa mentalność, osobowość, pozycję ich obu”29. listy każdej epoki posiadają pewną 
formę, współczesnym bliską i pospolitą, natomiast potomnym — oryginalną, historyczną. 
istnieją pewne kanony i zasady tworzenia listu, zasady te konstytuują tę formę, decydują 
o tym, że pisanie listów jest podniesione do rangi sztuki epistolograficznej30, zmiennej 

 27 karwatowska, nowak, op.cit.
 28 kałkowska, op.cit. s. 51. Samo pojęcie zostało w pierwszej kolejności wprowadzone dla potrzeb 

analizy semantycznej. zob. ibid., s. 31.
 29 trzynadlowski, op.cit., s. 86.
 30 kałkowska, op.cit., s. 51.
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na przestrzeni historii. pomimo, że można wyodrębnić pewne trendy epistolograficzne, 
indywidualnie, w ramach epoki, każdy autor posiada swój styl.

analizując kolekcje korespondencyjne można rozgraniczyć elementy stałe, powtarza-
jące się w korespondencji oraz elementy zmienne, występujące w każdym liście unikalnie 
(np. kolejne informacje, czy tzw. sprawy). elementy stałe współtworzą rytuał epistologra-
ficzny. do elementów współtworzących rytuał należą: powitania, pożegnania, dołączane 
pozdrowienia, nawiązania do poprzednich listów, porządek stosowania wymienionych 
formuł i sposób zapisu. natomiast używanie notacji postrcriptualnych, czy określenia 
czasoprzestrzenne (data i miejsce), mają za zadanie określić kontekst „tu i teraz” for-
mułowanej wypowiedzi. niektóre osoby w sposób dla siebie charakterystyczny używają 
wzmocnionych elementami ekspresyjnymi wyrażeń. te sformułowania, które spotykamy 
w listach, ale też w innych formach wypowiedzi prywatnej (np. pamiętnik, autobiografia, 
cytowania we wspomnieniach innych osób), współtworzą język osobniczy, odzwierciedlają 
osobowość i indywidualność pracowników naukowych. list jest doskonałym materiałem 
do badania języka osobniczego. pomimo szablonu i formy oficjalnej, autor posługuje się 
także językiem potocznym, stąd np. elementy kolokwialne charakterystyczne między in-
nymi dla bezpośredniej rozmowy31. Są to jedynie pewne elementy, ale szczególnie istotne 
w badaniach lingwistycznych, biograficznych. dla osoby opracowującej kolekcje roz-
poznanie i określenie stałych cech formalnych daje możliwość uchwycenia listów myl-
nie włączonych do kolekcji32. można zauważyć pewną zależność; osoby pozostające 
w układzie bardziej formalnym dostarczają więcej informacji na temat życia naukowego, 
kierunków badań, osób starających się o tytuły, zmian na stanowiskach, organizowanych 
sympozjów czy odczytów, natomiast listy osób o większej zażyłości bardziej odkrywają 
świat życia kulturalnego, czy towarzyskiego, rodzinnego. pomimo zachowania rytuału, 
język tych listów jest nieco swobodniejszy; więcej jest też tu elementów ekspresyjnych, 
które zdają się uobecniać obie strony komunikacji i emocjonalnie włączać postronnego 
czytelnika33.

korespondencja w obszarze akademickim obfituje w struktury grzecznościowe.  
z pewnością świadczy to o wysokiej kulturze osobistej stron, ale też niejednokrotnie ma 
na celu osiągnięcie celu wypowiedzi, jakim jest uzyskanie życzliwości adresata. analizując 
te części wypowiedzi, które mają charakter prośby o pomoc może się nasunąć „pytanie 
(…) o szczerość listów, o prawdomówność korespondentów. Wiadomo bowiem, że ludzie 
w listach pozują, stylizują się na przyjaciół zwłaszcza w stosunku do osób, od których 
są w różnym stopniu uzależnieni, udają mądrzejszych i lepszych niż są rzeczywiście. 
Właśnie ponieważ o tym wiadomo, listy odczytuje się po latach z dużym krytycyzmem, 
który zresztą musi cechować każdego rzetelnego badacza. (…) W przypadku listów 

 31 karwatowska, nowak, op.cit.
 32 w kolekcji listów prof. Studenckiego do prof. trzynadlowskiego został włączony przez darczyńcę 

list, który był innego autorstwa. mało czytelne pismo, identyczne materiały pisarskie: papier listowy, 
koperta, tusz długopisu, a także nawiązania w treści, wskazywałyby na zasadne umiejscowienie 
listu w kolekcji. jednak, niezgodne z innymi stałymi elementami: powitanie, umiejscowienie daty, 
nieczytelny podpis rozbudziły zasadne — jak się okazało — wątpliwości. list pochodził od innej 
osoby, a szczegółowe badania biograficzne pozwoliły rozszyfrować prawdziwego adresata — osobę 
również z kręgu akademickiego. 

 33 a kałkowska, op.cit.,.s. 56–59.
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owe uchybienia korespondentów są również niebagatelnym przyczynkiem do poznania 
osobowości piszących (…)”34.

w nowszych badaniach zwraca się uwagę, aby wyłączyć spekulacje na temat uty-
litarnej funkcji zachowań grzecznościowych, natomiast traktować je w kategoriach gry 
słownej, u której podstaw stoi tradycja filozoficzna, zapoczątkowana przez teorię ludwika 
wittgensteina35. marcjanik do zasad prowadzenia gry grzecznościowej polaków drugiej 
połowy XX w. zalicza: symetryczność zachowań, solidarność z partnerem, zasadę umniej-
szania własnej wartości, zasadę pomniejszania własnych zasług, zasadę bagatelizowania 
przewinień partnera, zasada wyolbrzymiania winy mówiącego36. faktycznie wiele tych 
gier można rozpoznać w badanych kolekcjach.

nagromadzenie formuł, w nawet niezbyt obszernych listach kolekcji, świadczy o serdecz-
ności korespondujących osób. w zależności od okoliczności listy obfitują w pozdrowienia, 
również dla współmałżonków, podziękowania, gratulacje, życzenia, wyrazy współczucia. 
Szczególną rolę pełnią kartki pocztowe z okazji świąt Bożego narodzenia i nowego roku 
oraz wielkanocy. kartki te świadczą o chęci i potrzebie podtrzymania kontaktu, okazania 
sympatii i pamięci, także wtedy, gdy nie ma konieczności podejmowania spraw formalnych. 
ten miły zwyczaj jest dokumentem zjawiska społecznego, które zanika lub zmienia formę 
na np. elektroniczną, czy telekomunikacyjną. środowisko akademickie, oglądane przez 
zwierciadło korespondencji, stosuje regularnie formy grzecznościowe, które można określić 
jako ścisłe przestrzeganie reguł gry towarzyskiej37. Stosowanie konwenansu stanowi rodzaj 
opakowania dla przekazu informacyjnego i ekspresyjnego. dzięki temu analiza listów kadry 
naukowej kształtuje obraz nie tylko osób pracujących w wyższej uczelni, ale i obraz kultury 
polskiej i stosunków społecznych badanego okresu historycznego.

Możliwości upowszechniania kolekcji korespondencyjnych — kwestie prawne

w przypadku prowadzenia badań biograficznych, zwłaszcza osób działających 
nie tylko w regionie, ale i szerzej — osób prowadzących szeroką korespondencję, 
istotna byłaby wymiana informacji na temat poszczególnych kolekcji i ich publika-
cji. ważna jest możliwość konfrontacji, udostępnienia elementów złożonej mozaiki 
biograficznej, prowadzenia badań makrostrukturalnych, konfrontacji osób, o których 
mowa w kolekcjach.

w przypadku rękopisów kluczowe znaczenie ma sfera autorskich praw osobistych. 
zgodnie z art. 16 pkt 4 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest to prawo twórcy 
do decyzji o pierwszym upublicznieniu38. jeśli zatem rękopis miałby stać się dokumen-

 34 trzynadlowski, op.cit. s. 95–96. daleka jestem od twierdzenia, że w badanej kolekcji autor listu jest 
nieszczery, stosując formuły grzecznościowe, ponieważ bardzo czytelnie przedstawia swoje potrzeby, 
licząc na przychylność adresata. dodatkowym argumentem jest fakt, że wyżej postawiony profesor 
trzynadlowski w korespondencji do piaseckich również te formuły stosuje, oczywiście stosownie 
do okoliczności. przytaczam celowo jednak tę wątpliwość trzynadlowskiego, gdyż nie wykluczam, 
że jego sądy są oparte na osobistych odczuciach adresata listów.

 35 l. wittgenstein, Dociekania filozoficzne. warszawa 1972; por marcjanik, polska grzeczność języ-
kowa. kielce 1997, s.7.

 36 marcjanik, op.cit., s. 271–275. 
 37 ibid.
 38 r. golat, Rękopisy a materiały biblioteczne, „Bibliotekarz” 2005, nr 7–8, s. 24–26.
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tem przeznaczonym do powszechnego udostępniania na równi z innymi materiałami 
bibliotecznymi, należy zadbać o uregulowanie prawne przechowywanych dokumentów.

do uregulowań tych należy uzyskanie zgody twórcy rękopisu lub — po jego śmierci 
— spadkobierców, czy wykonawców testamentu aż do uzyskania przez bibliotekę statusu 
właściciela rękopisu. w przypadku rękopisów przekazywanych na drodze darowizny, 
spuścizny po pracownikach naukowych, na własność biblioteki przechodzi tylko prawo 
własności do rękopisu, bez praw majątkowych39. powstaje pytanie: jaka forma darowi-
zny jest podstawą do ustaleń prawnych? jaki dokument? czy dołączony do kolekcji list  
z informacją o przekazaniu bibliotece daru jest wystarczający? czy list biblioteki do dar-
czyńcy z podziękowaniem za otrzymaną kolekcję przekazaną w darze spełnia warunki do 
prawnego zabezpieczenia dysponowania zasobem?40 czy za domniemaną zgodę należy 
uznać fakt, że darczyńca osobiście publikował fragmenty listów, których był adresatem  
i nie widzi przeszkód, aby zawartością korespondencji się podzielić?41

rafał golat, opisujący prawne uregulowania w zakresie materiałów rękopiśmiennych, 
występuje w swoim artykule z wyraźnym postulatem do darczyńców, aby opatrzyć akty 
darowizny stosownymi dokumentami potwierdzającymi możliwość upowszechniania  
i stan własności przekazywanej spuścizny. w przeciwnym wypadku biblioteka stanie się 
depozytariuszem bez możliwości pełnego korzystania z w swojej działalności naukowej 
i możliwości szybkiego udostępniania innym pracownikom naukowym42. jest to istotne 
nie tylko z punktu widzenia prowadzenia badań własnych, ale i dotyczy ograniczenia 
możliwości upowszechniania zbiorów, choćby przy wykorzystaniu form digitalizacji.

Specjalizacja kadr: od depozytu do badań naukowych bibliotekarzy akademickich

Bibliotekarz, który opracowuje kolekcję, włącza ją do zbiorów, jest często pierwszym 
badaczem, ale częstokroć musi pozostać przez wiele lat niemym świadkiem zdobytej 
wiedzy biograficznej. obowiązujący okres ochrony danych osobowych uniemożliwia cy-
towanie, oparcie się na źródłowym materiale tak wnikliwie, jak chciałby badacz. wówczas 
list zawierający pewne poufne informacje może stanowić jedynie rolę kierunkowskazu 
badań biograficznych. w tym czasie jeszcze żyją bliscy, osoby ze środowiska, które 
można dopytać, a wydające się być nieistotne dokumenty życia społecznego, które 
warto zachować, można jeszcze zgromadzić. wydaje się, że biblioteka akademicka  
w pierwszej kolejności winna gromadzić dokumentację właśnie z tego zakresu, kom-
pletować kolekcje, uzupełniać o kwerendy bibliograficzne, odnosić do dokumentów 
rejestrujących życie środowiska naukowego czasów równoległych, dołączać noty  
w prasie regionalnej, czy publikacje nie zakrojone na szeroką skalę. Badania, poszerzone 
o studium naukowe, mają szanse ujrzeć światło dzienne w postaci publikacji, odczytów. 
krąg się zamyka, a zarazem poszerza; powiększana jest wiedza o środowisku lokalnym, 
ale i grono osób, które ją tworzą. nowe inspiracje źródłowe sprzyjają powstawaniu no-
wego pokolenia pracowników naukowych, również spośród kadry bibliotecznej. potrzeba 

 39 ibid. s. 25–26.
 40 list darczyńcy jana trzynadlowskiego: listy władysława Studenckiego do jana trzynadlowskiego. 

Bg Uo rps 28.
 41 j. trzynadlowski, Listy i wspomnienia. „kwartalnik opolski” 1995, z. ¾, s. 3–13.
 42  ibid. s. 26.
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jednak pasjonatów i współpracy bibliotekarzy z pracownikami naukowymi w obrębie pro-
wadzonych badań. zbadanie niektórych kwestii biograficznych i zabezpieczenie danych 
jest możliwe na etapie opracowania kolekcji, właśnie przy współpracy ze środowiskiem 
lokalnym, zanim możliwe będzie ich publikowanie. praca ta jest pracą konkretnego czło-
wieka, pracownika wykształconego, posiadającego i zdobywającego niezbędną wiedzę, 
jest pracą badawczo-naukową. praca nad spuścizną naukową prowadzona przez wni-
kliwych bibliotekarzy przyczyni się do powstawania opracowań naukowych z dziedziny 
biografistyki, naukoznawstwa, historii regionu, natomiast aktywni naukowo bibliotekarze 
będą mogli wzbogacać lokalne środowisko naukowe, współtworzyć je.

celem tego referatu (artykułu) była próba charakterystyki korespondencji kadry na-
ukowej jako specyficznej formy wypowiedzi i zbioru specjalnego. autorka podzieliła się 
swoimi spostrzeżeniami na podstawie badań towarzyszących opracowaniu wybranych 
kolekcji listów pracowników naukowych z opolskiego środowiska naukowego przekaza-
nych Bibliotece głównej Uo.

korespondencja jest bogatym materiałem do opisu, zarówno twórcy dokumentacji, 
jak też szerszych relacji społecznych i kultury polskiej 2 połowy XX w. interesująca jest 
też forma gatunkowa listu, przybierająca cechy formy literackiej ze względu na powiąza-
nie funkcji informacyjnej i ekspresyjnej. dialogiczny charakter korespondencji pozwala 
odkrywać przed badaczem bogactwo osobowości zarówno autora, jak i odbiorcy. forma 
i styl językowy korespondencji umożliwia wyodrębnić i opisać zachowania grzeczno-
ściowe funkcjonujące w środowisku opolskich akademików, ale i w szerszym badanym 
obszarze kulturowym. korespondencja poza aspektami językowymi, socjologicznymi  
i kulturowymi, jest przede wszystkim ważnym dokumentem historycznym danego czasu, 
spisywanym na bieżąco.

wnikliwe opracowanie kolekcji jako zbioru specjalnego — rękopisu, stawia bibliote-
karza w charakterze pierwszego postronnego świadka treści korespondencji. zetknięcie 
z tak absorbującymi dokumentami wzbudza w nim niejednokrotnie postawę badacza 
i potrzebę dodatkowych poszukiwań biograficznych. podzielenie się wynikami swojej 
pracy naukowej jest, w przypadku włączanych spuścizn po zmarłych pracownikach na-
ukowych uczelni, często ograniczone przez przepisy prawa autorskiego oraz ochronę 
danych osobowych. nie mniej stawia osobę bibliotekarza — badacza naukowego —  
w jakimś stopniu w gronie rodzimego środowiska naukowego i umożliwia jego wzboga-
cenie, poprzez dostarczenie nowego aspektu badań.

wpływ korespondencji pracowników naukowych na rozwój środowiska naukowego
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Barbara Kmiecik (opole University’s main library)
Correspondence of Research Workers in the Collections of the University’s Library as a Source of Know-
ledge about the Local Academic Community

Summary

collections of letters in most cases acquired through donations left by the late professors, secured and 
edited, become a valuable source of information and a material for further research, regional and biogra-
phical. this kind of private correspondence very often combines personal information with the information 
on the academic community in which research workers live and work, and obtain their academic titles. 
the people of science not only through their academic achievements but also through their specific 
personalities create their community, investing it with a distinctive character.
on the basis of the correspondence stored in the opole University’s main library, namely on the letters 
written by professor władysław Studencki to professor jan trzynadlowski and the letters written by 
professor jan trzynadlowski to professor zdzisław piasecki the author of the paper wants to illustrate 
to what extent the collections of the letters – as a specific type of special collections – enable to expand 
the knowledge about the local academic community of opole and wrocław. equally interesting is the 
form of the letters, their language and the culture of the described research workers. Because of the 
legal restrictions on the personal information at the moment the results of the analysis may be presented 
only in general terms. therefore the focus of the analysis is on showing a general direction in research 
concerning present-day correspondence rather than the personal information.
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Paweł Dziel
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego 

analiza twórczości adolfa momota.  
niektóre proBlemy wykorzyStywania  

zBiorów Specjalnych  
w Badaniach hiStoryczno-literackich

Streszczenie

tematem artykułu jest problem wykorzystywania zbiorów specjalnych w pracy naukowej. autor uka-
zuje, w jakim stopniu tego typu dokumenty mogą być przydatne w badaniach literaturoznawczych. w tym 
celu skupia się na twórczości niegdyś nagradzanego, a obecnie zapomnianego szczecińskiego poety  
i prozaika adolfa momota. analiza dotyczy materiałów, które pisarz przed śmiercią przekazał książnicy 
pomorskiej w Szczecinie. Bogaty zbiór składa się m.in. z książek, rękopisów, prywatnej korespondencji, 
fotografii, dokumentów osobistych oraz licznych recenzji i doniesień prasowych. na podstawie zebranych 
źródeł paweł dziel śledzi główne wątki w dziełach momota oraz podejmuje próbę umiejscowienia tej 
twórczości w historii literatury. ze względu na autobiograficzny charakter omawianej prozy, bada również 
życiorys pisarza. podkreśla jego wiejskie pochodzenie, które w znacznym stopniu wpłynęło na tematykę 
analizowanych utworów. autor artykułu sięga do okresu okupacji niemieckiej oraz skomplikowanych 
realiów powojennej polski. koncentrując się na spuściźnie wybranego pisarza, paweł dziel ukazuje,  
w jaki sposób zbiory specjalne mogą przyczyniać się do lepszego zrozumienia kultury i historii regionu.

problem wykorzystania zbiorów specjalnych1 w pracy naukowej analizowany jest 
w praktyce z wielu perspektyw. po pierwsze, można przyjąć punkt widzenia użytkownika 
omawianych materiałów. takie podejście wymaga szczególnego uwzględnienia różnych 
typów zainteresowań pracowników naukowych, co wiąże się z przeprowadzeniem wielu 
długofalowych badań. powinno się zatem określić, jak zmienia się zapotrzebowanie na 
materiały biblioteczne w zależności od wieku, stażu, dorobku naukowego, reprezen-
towanej dyscypliny wiedzy oraz zakresu zainteresowań określoną problematyką. po 
drugie, można przyjrzeć się systemowi organizacji nauki, którego jednym z elementów 
jest biblioteka, a następnie ustalić, jakie miejsce w bibliotekach naukowych zajmują 
zbiory specjalne. jak wiadomo, nie sposób pominąć przy takich rozważaniach zasad 
przyznawania bibliotekom środków finansowych na działalność statusową. Utrzymywanie, 
opracowywanie, ochrona i dokumentacja materiałów bibliotecznych wiążą się bowiem  
z bardzo dużymi wydatkami2. i po trzecie, można zastanowić się nad zadaniami informa-

 1 w swoich rozważaniach odwołuję się do powszechnie już znanej propozycji artura jazdona, która 
uwzględnia wydzielenie materiałów specjalnych (wraz z dokumentami na nośnikach komputero-
wych) i zbiorów zabytkowych z bardzo obszernej kategorii zbiorów specjalnych. jazdon, a. Zbiory 
specjalne — luksus czy narodowy obowiązek? w: Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych. 
Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Poznań, 13–15.11.2002. red. a. jazdon, a. cha-
chlikowska. poznań, 2002, s. 149–170.

 2 ibid., s. 166–170.
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cyjnymi, które powinny spełniać jednostki udostępniające zbiory specjalne w stosunku do 
potrzeb współczesnej nauki. informacja w takim ujęciu powinna być rozumiana szeroko, 
nie tylko jako informacja bibliograficzna, ale również jako opracowanie i rozpowszechnia-
nie informacji z zakresu różnych dziedzin wiedzy. Bibliotekarz odpowiedzialny za zbiory 
specjalne ma często kontakt z pracownikami naukowymi, dużo bliższy niż w innych 
działach biblioteki. w związku z tym szczególnie istotne jest rozeznanie bibliotekarza w 
potrzebach przedstawicieli różnych nauk. ideałem jest zatem pracownik, którego wiedza 
nie ogranicza się wyłącznie do specjalności księgoznawczej, ale obejmuje również inne 
dziedziny wiedzy3.

wymienione powyżej zagadnienia wiążą się z szerokim spojrzeniem na proces ba-
dania zbiorów specjalnych. można jednak przyjąć węższą perspektywę i skupić się na 
warsztacie pracy naukowej przedstawicieli określonych dyscyplin, gdzie szczególną rolę 
odgrywa bibliotekoznawstwo, lub szerzej — bibliologia, a także historia, literaturoznaw-
stwo, socjologia, czy historia sztuki. przy omawianiu zadań informacyjnych wspomniałem 
już o kwalifikacjach bibliotekarza. warto może jeszcze dodać kilka słów na temat możliwo-
ści prowadzenia działalności naukowej w bibliotece. w dużej mierze jest ona uzależniona 
od kilku warunków, z których najistotniejsze to: kierownictwo naukowe, odpowiedni zespół 
ludzi, sprzyjająca atmosfera, współpraca środowiskowa, czas na prowadzenie badań, 
środki finansowe oraz możliwość publikowania. należy podkreślić, że o możliwości pra-
cy naukowej nie decyduje formalny status biblioteki. w każdej książnicy można zatem 
prowadzić badania — niezależnie od jej typu, wielkości, czy umiejscowienia na mapie 
polski. decydują o tym przede wszystkim zainteresowani rozwojem pracownicy biblio-
teki oraz jej kierownictwo4. działalność naukowa może oczywiście dotyczyć wszystkich 
obszarów pracy bibliotekarskiej, jednak nierzadko to od pracowników zajmujących się 
zbiorami specjalnymi oczekuje się, że „w nurcie prac naukowych, dokumentacyjnych, 
rozwiązywaniu problemów badawczych […] muszą być oni bardziej aktywni w poszuki-
waniu kontaktów ze środowiskiem naukowym uczelni”5.

obrana przeze mnie perspektywa literaturoznawcza wykracza poza model współcze-
snej działalności naukowej bibliotek i dotyczy tylko wybranych zagadnień związanych 
z omawianą problematyką. praca odwołującego się do zbiorów specjalnych historyka 
literatury polega przede wszystkim na wykorzystywaniu w badaniach naukowych sta-
rych druków oraz rękopisów6. zatem jego warsztat pracy wykazuje bardzo silne związki 
z bibliologią. można nawet powiedzieć, że bibliografia, historia literatury i księgoznaw-
stwo mają wspólną genealogię; łączy je przede wszystkim pokrewieństwo materiału  
i warsztatu pracy7. monografista odwołujący się do starodruków jest w stanie wysnuć 
bardzo istotne dla swojej pracy wnioski na podstawie metod, które znajdują się w polu 

 3 mincer w., podlaszewska k. Zbiory specjalne jako warsztat pracy naukowej. Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. 1968, z. 29, s. 3–4. 

 4 Bibliotekarstwo. red. z. Żmigrodzki. warszawa, 1998, s. 328–333.
 5 jazdon a. op.cit., s. 165.
 6 do pozostałych kategorii zbiorów specjalnych polonista sięga rzadko, korzystając głównie z bezpo-

średniej pomocy bibliotekarza specjalisty. patrz: czachowska, j.; loth, r. Bibliografia i biblioteka 
w pracy polonisty. wrocław, 1977, s. 183. 

 7 mikulski t. Historia literatury wobec zagadnień księgoznawstwa. w: Studia nad książką poświęcone 
pamięci Kazimierza Piekarskiego. wrocław, 1951, s. 65–77.
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zainteresowań bibliologa. historyk literatury analizuje dane bibliograficzne woluminu 
(adres wydawniczy, liczbę wydań), ramę wydawniczą dzieła (dedykacje i przedmowy), 
realizację graficzną książki, towarzyszące jej ilustracje, a także bibliografie oraz katalogi 
i inwentarze biblioteczne8. korzystanie z rękopisu stawia natomiast badacza literatury 
wobec problemów szczególnych, wynikających ze specyfiki tej kategorii przekazu. odczy-
tanie, interpretacja i opis rękopisów pochodzących sprzed epoki rozpowszechnienia druku 
są przedmiotem wyspecjalizowanej dziedziny nauki — rękopisoznawstwa. dysponuje 
ona własnymi metodami badawczymi, wykorzystując narzędzia i osiągnięcia tzw. nauk 
pomocniczych historii, zwłaszcza paleografii (badającej rozwój i dzieje dawnego pisma), 
dyplomatyki (nauki o dokumencie, głównie średniowiecznym) i sfragistyki (zajmującej się 
pieczęcią jako źródłem historycznym). także rękopis nowożytny czy współczesny różni 
się w zasadniczy sposób od materiałów drukowanych, które nie zawsze są w badaniach 
historycznoliterackich wystarczające9.

w swoim artykule chciałbym skupić się na szczególnej grupie rękopisów, którą 
stanowią spuścizny osobiste literatów i uczonych. do tej kategorii zaliczane są bardzo 
różnorodne, powiązane osobą twórcy, materiały biblioteczne. najczęściej w spuściznach 
występują: dokumenty życia i działalności (metryki, świadectwa szkolne, zaświadczenia 
o pracy, umowy, rachunki itp.), autobiografie (życiorysy, pamiętniki, dzienniki), materiały 
twórczości naukowej lub literackiej oraz związane z nimi szkice i bruliony warsztatowe, 
jak i korespondencja (listy otrzymane od różnych osób i odpisy własnych)10. w tym miej-
scu warto sobie zadać podstawowe pytanie: czy biblioteki powinny gromadzić tego typu 
dokumenty; czy ich miejscem nie są przypadkiem archiwa? odpowiedź, oczywiście, nie 
jest jednoznaczna. materiały rękopiśmienne przechowywane są, w zależności od swego 
charakteru, w bibliotekach i archiwach. kryterium, według którego dokonuje się podziału, 
nie jest jednak konsekwentnie przestrzegane. na ogół przyjmuje się, że do rękopisów 
bibliotecznych należą te, które są wytworem osób prywatnych, natomiast do archiwalnych 
— stanowiące rezultat działalności urzędów i instytucji11. zasada ta dotyczy jednak tylko 
głównego kierunku gromadzenia zbiorów, a w praktyce użytkownik napotyka liczne od niej 
odstępstwa. z przedstawionych tendencji do rozdzielania tego typu materiałów można tylko 
wysnuć wniosek, że historyk literatury częściej będzie sięgać do rękopisów bibliotecznych, 
natomiast archiwum będzie stanowić przede wszystkim warsztat pracy historyka12.

podczas poszukiwań materiałów, które usprawniłyby omawianie problemu wykorzysty-
wania przez polonistę zbiorów specjalnych, uwagę moją przykuł bogaty zbiór dokumentów 

 8 Borysowska a. Bibliologia a literaturoznawstwo — pokrewieństwo warsztatów historyka książki 
i historyka literatury. w: Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych. red. d. kuźmina. 
warszawa, 2007, s.85–86.

 9 czachowska j., loth, r., op.cit., s. 236–237.
 10 Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. red. k. głombiowski; B. świderski; 

h. więckowska. warszawa, 1976, s. 320.
 11 większość przechowywanych w archiwach państwowych materiałów archiwalnych powstało 

w różnego rodzaju instytucjach, w ściśle określonym systemie kancelaryjnym. warto podkreślić, 
że obok nich archiwa gromadzą także niewytworzone w systemie kancelaryjnym akta prywatne, 
do których zalicza się głównie spuścizny i akta rodowo-majątkowe. patrz: gaziński, r. Materiały 
archiwalne, materiały biblioteczne a warsztat pracy historyka. w: Bibliologia. Problemy badawcze 
nauk humanistycznych, s. 311–312.

 12 czachowska j., loth, r., op.cit., s. 147. 
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dotyczący szczecińskiego poety i prozaika adolfa momota, które pisarz przed śmiercią 
przekazał książnicy pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Spuścizna ta 
udostępniana jest w oddziale rękopisów — muzeum literackim, gdzie archiwa twórcze 
pisarzy szczecińskich stanowią istotną część nabytków powojennych Biblioteki13. wybór 
materiałów związanych z twórczością adolfa momota można uzasadnić z kilku powodów. 
przede wszystkim zależało mi na zaprezentowaniu twórczości mało znanego pisarza. 
książki momota były wprawdzie szeroko komentowane w latach sześćdziesiątych  
i siedemdziesiątych, jednak współcześnie jest to pisarz zapomniany. w związku z tym 
miałem do dyspozycji zbiory, którymi nikt wcześniej szczególnie się nie interesował. po-
ruszając się po gruncie jeszcze niezbadanym, mogłem zaprezentować wybrane aspekty 
pracy nad zbiorami specjalnymi, nie mając jednocześnie poczucia, że mój wysiłek jest 
odtwórczy. Sięgając bowiem po dostępne w książnicy pomorskiej archiwum Stanisława 
ignacego witkiewicza, czy analizując prywatne księgozbiory Stefana flukowskiego lub 
zbigniewa herberta, stale musiałbym odwoływać się do wyników wcześniejszych badań. 
drugi powód jest dość pragmatyczny. przekazane przez pisarza materiały są bardzo 
bogate, archiwum składa się z książek, rękopisów, prywatnej korespondencji, fotogra-
fii, materiałów audialnych, dokumentów osobistych oraz licznych recenzji i doniesień 
prasowych. trudno wyobrazić sobie lepsze warunki pracy. po trzecie, chciałem zająć 
się literatem, który był związany z pomorzem zachodnim. pisarstwo momota cechuje 
silny autobiografizm, dlatego jest on znakomitym przykładem na odwzorowanie w be-
letrystyce kolorytu regionu. ostatnim, ale nie najmniej ważnym powodem, dla którego 
zdecydowałem się pochylić nad tą twórczością, jest przekonanie, że wczesne pisarstwo 
autora powieści Tyle słońca zasługuje na przypomnienie. chociaż nie mamy do czynienia 
z książkami wybitnymi na tle historii literatury, utwory momota są ważnym dokumentem 
dla pomorza zachodniego, stanowią niezwykle dokładny i interesujący zapis przemian 
społecznych powojennej polski. Skupiając się na doświadczeniach środowisk wiejskich, 
ilustrują proces zasiedlania ziem zachodnich po drugiej wojnie światowej oraz przywołują 
skomplikowane realia późniejszych czasów14.

archiwum literackie szczecińskiego pisarza zostało przekazane bezpłatnie 
książnicy pomorskiej w dwóch partiach, tuż przed jego śmiercią w 2005 r. gest ten 

 13 odział utworzono w 1984 r. po wydzieleniu rękopisów byłej Stadtbücherei, przechowywanych 
i opracowywanych do tej pory w oddziale Starych druków i rękopisów. w styczniu 1985 r. włączono 
w zakres jego prac opiekę nad muzealną Salą Stefana flukowskiego, która została otwarta w 1977 r. 
dzięki staraniom żony autora, marii flukowskiej, oraz jego pasierbicy, haliny leszczyńskiej. Sala 
wyposażona została w bibliotekę pisarza (ok. 3 tys. woluminów) oraz meble, rzeźby, grafiki i obrazy z 
jego domu. w latach dziewięćdziesiątych i na początku XXi w. do muzeum literackiego trafiły także 
biblioteki innych pisarzy: zbigniewa herberta, andrzeja kuśniewicza i ludmiły marjańskiej (wiele 
tomów z dedykacjami autorskimi), a także szereg cennych dzieł sztuki i muzealiów. Sala Stefana 
flukowskiego pełni rolę czytelni rękopisów i stała się salonem literackim, w którym odbywają się 
spotkania autorskie, promocje książek, wystawy, wykłady i lekcje dla młodzieży. Od Stadtbibliothek 
do Książnicy Pomorskiej. 1905–2005. red. h. niedbał; B. chojnacka; a. gnat-leśniańska. Szczecin, 
2005, s. 91–94. Szymańska, k. Muzea literackie w Polsce. częstochowa, 1994/1995, s. 66–67.

14  ze względu na ograniczenia objętościowe, analiza pisarstwa adolfa momota wiązać się będzie 
tylko z najistotniejszymi spostrzeżeniami. nie sposób bowiem omówić całokształtu działalności 
literackiej pisarza w krótkim artykule. mam też na uwadze odbiorców, bibliotekarzy, bibliologów, 
których zapewne bardziej interesują same zbiory, niż rozważania teoretycznoliterackie.
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był reakcją na prośbę dyrekto-
ra wojewódzkiej i miejskiej Bi-
blioteki publicznej w Szczecinie 
(obecnej książnicy pomorskiej), 
Stanisława krzywickiego, o wzboga-
cenie zasobów oddziału rękopisów.  
w archiwum momota znajduje 
się list dyrektora krzywickiego z 
1984 r., w którym zaprasza pisarza 
do współtworzenia zbiorów doty-
czących życia literackiego pomorza 
zachodniego. wśród przekazanych 
dokumentów znajduje się rów-
nież odręczna odpowiedź pisarza,  
w której obiecuje przekazać bibliote-
ce w późniejszym terminie materiały 
związane ze swoją twórczością.

Spuściznę momota można „ro-
boczo” podzielić na trzy podsta-
wowe grupy: 1) twórczość pisarza;  
2) dokumenty dotyczące jego bio-
grafii; 3) recenzje krytycznoliterac-
kie. wszystkie te elementy ściśle 
się wiążą z badaniem działalności 
literackiej. pierwszą grupę stanowią 
przede wszystkim dzieła pisarza 
opublikowane w formie książkowej 
lub w prasie. zgromadzone przez 

muzeum literackie książki umożliwiają pełne zapoznanie się z jego twórczością. ponieważ 
współcześnie jest mało popularnym pisarzem, nie jest łatwo skompletować jego dorobek li-
teracki. tomików poetyckich momota nie można na przykład znaleźć ani w Bibliotece głównej 
Uniwersytetu Szczecińskiego, ani w miejskiej Bibliotece publicznej w Szczecinie. dostęp-
ne są one wyłącznie w muzeum literackim książnicy pomorskiej. w tej grupie materiałów 
znajdują się również liczne odręcznie spisane utwory (lub ich fragmenty), jak również teksty  
w postaci maszynopisów i wydruków komputerowych (często z odręcznie naniesionymi 
poprawkami). warto też zaznaczyć, że w archiwum literackim pisarza znajdują się jego 
niepublikowane utwory: powieść Polski pagór, inne nieukończone próby prozatorskie oraz 
liczne wiersze. druga grupa to dokumenty osobiste pisarza, wśród których znajdują się 
legitymacje, metryki, świadectwa szkolne, zaświadczenia o pracy, odznaczenia, umowy, 
rachunki i inne pisma urzędowe, a także fotografie i listy otrzymane od różnych osób (gdzie 
szczególne miejsce zajmuje korespondencja z żoną grażyną). ostatnim rodzajem zbio-
rów są recenzje krytycznoliterackie. momot bardzo skrupulatnie kolekcjonował i wklejał 
do zeszytów wszelkie ukazujące się w prasie komentarze dotyczące jego działalności. 

list adolfa momota do dyrektora wojewódzkiej i miejskiej 
Biblioteki publicznej w Szczecinie. książnica pomorska, 
muzeum literackie, inw.akc. 3280/i
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w ten sposób powstały dwa tomy 
„kronik”. ponadto w archiwum zgro-
madzone są odbitki kserograficzne 
kilku artykułów naukowych oraz 
rękopisy recenzji takich badaczy jak 
henryk Bereza, Stefan melkowski 
czy erazm kuźma.

adolf momot debiutował wiersza-
mi Dzika róża i Jesień w dwutygodni-
ku „pomorze” (1959, nr 8) oraz na 
antenie polskiego radia wierszem 
Noc. opublikował dziesięć książek; 
powieść Twarze (1964), tomik po-
ezji Korzenie (1965), powieści: Tyle 
słońca (1966), Miodowy miesiąc 
(1968), Mrowisko (1971), Sędzia 
główny (1979), Zabieg (1981), Nie 
lubię białych skwarków (1983), zbiór 
wierszy Prawo do zapytania (1997) 
oraz opowiadania Lekka kawaleria 
(2002). Swoje teksty zamieszczał w 
„głosie Szczecińskim”, „pomorzu”, 
„tygodniku zachodnim”, „tygo-
dniku kulturalnym”, „Sztandarze 
młodych”, „zielonym Sztandarze”,  
a także w wydawnictwach zbioro-
wych, takich jak Almanach literacki KKMP (1970), Pamięć (1972), Nazywanie ziemi 
(1970), czy Spojrzenia i refleksje (1970). w 1981 r. teatr krypta w Szczecinie wystawił 
adaptację powieści Sędzia główny. fragmenty jego utworów tłumaczone były na język 
niemiecki i łotewski15. momot został dostrzeżony przede wszystkim jako prozaik. pierwszy 
tomik poezji nie zostawił śladu w prasie krytycznoliterackiej. drugi zbiór wierszy Prawo 
do zapytania pisarz wydał własnym sumptem. działalność poetycką momota traktuję 
zatem jako uzupełnienie dorobku prozatorskiego, które może wskazywać źródło niektó-
rych zabiegów narracyjnych.

debiut książkowy momota, powieść Twarze (pierwotny tytuł Są wśród nas), uzyskała 
w 1962 r. trzecią nagrodę w szczecińskim konkursie literackim, a opublikowana została 
dwa lata później16. Twarze to fragment życia młodego mężczyzny z podszczecińskiej wsi 
lat sześćdziesiątych lub końca pięćdziesiątych. zaprezentowana historia ukazuje próby 
oderwania się bohatera od rodzinnej obyczajowości. w tych zamierzeniach nie pomaga 
mu przedwczesne ojcostwo i decyzja o małżeństwie z prostą, niewykształconą kobietą. 
 15 falkowski, w. Momot Adolf. w: Literatura na Pomorzu Zachodnim do końca XX w. Przewodnik 

encyklopedyczny. red. i. iwasiów, e. kuźma. Szczecin, 2003, s. 244–255.
 16 Batora, k. Momot Adolf. w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik bibliologiczny. 

t. 5. red. j. czachowska, a. Szałagan. warszawa, 1997, s. 450.

rękopis debiutanckiego wiersza Dzika róża. książnica 
pomorska, muzeum literackie, inw.akc. 643/1
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nie rezygnując z awansu społecznego, usamodzielnia się w rodzinnej wsi. Uczy się  
w liceum korespondencyjnym i w końcu zostaje sekretarzem gminnym związku Samo-
pomocy chłopskiej. warto zwrócić uwagę na przedstawiony w powieści dwoisty obraz 
wsi, która tkwiąc jeszcze w starej tradycji, poddana została gwałtownym przemianom 
gospodarczym i kulturowym17. Twarze można zatem odczytać jako dokument opisujący 
młode pokolenie chłopów, które próbuje się odnaleźć w nowej rzeczywistości:

„O naszą wioskę zaczepiał wielki świat, co kilkanaście minut pociąg przywoził nowe 
wiadomości, huczał nimi po środku pola, aż ludzie przystawali na ten widok, kiwali gło-
wami, że niby na wszystko się zgadzają i popierają. To była właśnie łączność miasta ze 
wsią, tylko trochę, psia kość, za szybka — wszystko nagle mignęło, jak piorun strzelił,  
i znowu sza aż do drugiego pociągu”18.

za mirosławem lalakiem można powtórzyć, że każdy z debiutów balansuje pomię-
dzy dwiema możliwościami. pierwsza to strategia bezkolizyjnej literackiej kontynuacji, 
wpisująca utwór w sieć istniejących tendencji artystycznych i poetyk. w ten sposób 
autor próbuje zjednać sobie czytelnika i wykorzystuje jego przywiązanie do znanych 
form literackich. druga to strategia kontynuacji twórczej, modyfikującej uznane wzory 
wypowiedzi literackiej, czego rezultatem są nierzadko utwory nowatorskie, prowokujące 
do rewizji społecznych stereotypów i utartych sposobów lektury19. debiut adolfa momota, 
przy wielu pozytywnych recenzjach i nagrodach, przyporządkować trzeba do pierwszej 
z omawianych strategii. ani zaprezentowana w powieści problematyka nie jest nowator-
ska, ani rozwiązania narracyjne nie są zbyt odkrywcze. pisarz w całej swojej twórczości 
nawiązuje do dwóch tendencji, znanych z debiutów pisarzy pochodzenia chłopskiego  
z lat trzydziestych. pierwsza z nich to strategia reportażowo-gawędowa, kojarzona z Drogą 
przez wieś wincentego Burka. narrator opowiada tu o sprawach ważnych dla gromady, 
potwierdzających jej poczucie wartości pracy, wspólnoty i ładu społecznego. Utożsamia 
się przy tym z prezentowanym środowiskiem, mówiąc tym samym, stylizowanym gwa-
rowo językiem20. druga tendencja wyznaczona została tzw. cyklem kunefałowym, który 
został rozpoczęty przez Stanisława piętaka wydaną w 1937 r. powieścią Młodość Jasia 
Kunefała. książka ta reprezentuje autobiograficzny psychologizm — znany wcześniej 
z utworów emila zegadłowicza — pozwalający pisarzom chłopskiego pokolenia unie-
zależnić się od konwencji literackich i zewnętrznych ideologii. piętak stosuje technikę 
psychologicznej retrospekcji, kreuje stany z pogranicza jawy i snu, przywołuje poetykę 
marzenia sennego21.

można uznać, że twórczość momota jest połączeniem tych dwóch dominujących 
w omawianym okresie tendencji. raz przeważa nurt realistyczno-dokumentarny, jak  
w debiutanckiej powieści, gdzie na plan pierwszy wysuwają się realia z zakresu kultury ma-

 17 na tym aspekcie twórczości adolfa momota szczególnie skupił się Stefan melkowski. zobacz: 
melkowski, S. Oczekiwania i zapowiedzi. łódź, 1980, s. 29.

 18 momot a. Twarze. poznań, 1964, s. 27.
 19 lalak m. Niepokojąca reszta. Szkice krytyczne. wybrał, opracował i wstępem opatrzył a. Skrendo. 

Szczecin, 2004, s. 97. 
 20 ziątek z. Tematyka wiejska w prozie współczesnej. w: Literatura a współczesne przemiany spo-

łeczne. Sondaże. red. Brodzka a., Żmigrodzka m. warszawa, 1972, s. 77–81.
 21 ziątek z., op.cit., s. 77–79.
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terialnej, życia społecznego i oby-
czajowości polskiej wsi na ziemiach 
zachodnich22. innym razem przewa-
ża ton biograficzno-psychologiczny, 
który można dostrzec w kolejnej 
próbie prozatorskiej Tyle słońca23. 
Utwór ten — wyróżniony w 1967 r. 
nagrodą im. Stefana piętaka24 — 
jest poetycką narracją o wiejskim 
dzieciństwie we wsi hamernia pod 
Biłgorajem. wspomnienia zamykają 
się w granicy dwóch, trzech letnich 
miesięcy 1939 r. nie przekraczają 
jednak granicy września, która 
otwierałaby perspektywę na całkiem 
inny świat. nie znaczy to jednak, że 
słoneczne, wakacyjne dzieciństwo 
jest mitem. w hamernii jest obecna 
także brzydota, zło, nędza i śmierć. 
realia międzywojennej wsi nie są 
wyidealizowane25.

Spoglądając nieco szerzej na 
procesy historycznoliterackie, twór-
czość adolfa momota powinno się 
przyporządkować do drugiej gene-
racji prozaików nurtu chłopskiego26. Są to twórcy urodzeni w latach 1920–1940, którzy 
wkroczyli do literatury w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. obok momota można 
tu zatem wymienić takich pisarzy, jak: tadeusz nowak, edward Stachura, marian pilot, 
Urszula kozioł, ernest Bryll, wiesław myśliwski, jan drzeżdżon, henryk joachimowski, 
Bogusław kogut, zygmunt trziszka, czesław kuriata, zbigniew ryndak czy zygmunt 
wójcik27. generację tę łączy przede wszystkim chłopska genealogia społeczna lub 

 22 melkowski S. Oczekiwania, s. 29–37.
 23 z notatek autora wynika, że pierwotny tytuł utworu brzmiał Hamernia. książnica pomorska,muzeum 

literackie, inw.akc. 3279.
 24 nagroda ta stała się instytucją o ogromnym znaczeniu dla młodych pisarzy. wśród laureatów prze-

ważają twórcy związani pochodzeniem, doświadczeniem lub zainteresowaniami z tematyką wiejską. 
nagrodę im. Stanisława piętaka otrzymali m.in. tadeusz nowak, ernest Bryll, jerzy harasymowicz, 
edward redliński, wiesław myśliwski i edward Stachura. Bereza, h. Związki naturalne, warszawa, 
1978, s. 40–43. 

 25 kuźma e. Twórczość literacka środowiska szczecińskiego 1945–1966. w: Pisarze Pomorza Za-
chodniego. Informator. gdynia, 1967, s. 146–147. 

 26 według henryka Berezy — autora tego określenia — dwa często stosowane epitety zastępcze 
„wiejski” lub „ludowy” są nieprecyzyjne w odniesieniu do zjawisk kultury i nie mają nic wspólnego  
z teorią literatury. patrz: Bereza h., op.cit., s. 7–18.

 27 do pierwszej generacji pisarzy tego nurtu przyporządkować należy twórców urodzonych w latach 
1900–1920. zalicza się do nich m.in. Stanisława piętaka, wilhelma macha, henryka worcella, 

adolf momot otrzymuje z rąk jarosława iwaszkiewicza 
nagrodę im. Stanisława piętaka. książnica pomorska, 
muzeum literackie, inw. akc. 3093
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też szczególne związki z chłopskością. mimo że pisarze ci nie prezentują wspólnych 
literackich czy pozaliterackich programów, można w ich pisarstwie wskazać znaczące 
rysy wspólne: doświadczenia społeczne, inklinacje etyczne i estetyczne oraz — co jest 
szczególnie istotne w odniesieniu do twórczości momota — stosunek do języka28. proza 
autora Tyle słońca daje się zatem z perspektywy czasu odnieść do różnych zagadnień, 
które podejmowali pisarze pochodzenia chłopskiego: kultury wsi wraz z jej obrzędami, oby-
czajowością, mitologią i symboliką (Vincent, nowak, piętak); przemiany tradycji wiejskiej 
(myśliwski), wykorzenienia chłopa spowodowanego awansem społecznym (kawalec), 
migracji ludności wiejskiej do miast i narodzin nowych wspólnot wiejskich (trziszka)29.

tak w dużym uproszczeniu można by przedstawić twórczość autora Twarzy na tle 
historii literatury. jednak tym, co zwraca szczególną uwagę podczas analizy dokumen-
tów zgromadzonych w muzeum literackim książnicy pomorskiej, jest autobiografizm  
w twórczości adolfa momota. problem ten został już przeze mnie zasygnalizowany przy 
omawianiu zbioru opowiadań Tyle słońca. w ankiecie dla „tygodnika kulturalnego” autor 
wyznaje: „Wciąż piszę swój własny życiorys, jestem zatem pisarzem autentystą, to znaczy 
takim, który aby cokolwiek napisać, musi swoje pisanie opierać na wydarzeniach rzeczy-
wistych. Te właśnie rzeczywiste wydarzenia są dla mnie punktem wyjścia do kreowania 
rzeczywistości literackiej. Gdyby tak pobawić się w obliczenia procentowe, można by 
przyjąć, że około 50 procent «dziania się» w moich książkach przeniosłem z tzw. życia. 
W takim więc znaczeniu jest to nawet literatura faktu”30. zatem dla lepszego zrozumienia 
prozy momota warto przybliżyć w kilku zdaniach jego biografię.

pisarz urodził się 22 sierpnia 1931 r. we wsi hamernia. Był synem józefa momota, 
robotnika leśnego i marianny z domu nowak, gospodyni domowej. w czasie okupacji 
niemieckiej przebywał u krewnych, gdyż rodzice zostali wywiezieni na przymusowe roboty 
do niemiec31. wojna uniemożliwiła mu naukę. jako kilkunastoletni chłopak był łącznikiem 
w partyzanckim oddziale ak32. po wojnie, w 1946 r., wyjechał z rodzicami na pomorze 

józefa mortona, jana Bolesława ożóga czy juliana kawalca. ibid., s. 11.
 28 ibid., s. 11–12. mówiąc o „nurcie chłopskim w literaturze” pamiętać należy, że określenie to — pomi-

mo powszechnego występowania we współczesnych pracach literaturoznawczych — może budzić 
pewne zastrzeżenia. termin ten uwzględnia bowiem tylko tych pisarzy pochodzenia wiejskiego, którzy 
genealogię ludową uczynili tworzywem swoich utworów. Bereza nie zawarł w swoich rozważaniach 
analizy, czy pewne cechy wspólne można odnaleźć u wszystkich pisarzy pochodzenia wiejskiego, 
także u tych, którzy nie podejmują w swojej twórczości tematu wiejskiego. na jedność chłopskiej 
formacji intelektualnej wskazywałoby również pokrewieństwo nie tylko w literaturze, ale również  
w innych dziedzinach, takich jak krytyka literacka czy nauka. patrz: ziątek z., op.cit., s. 73–76.

 29 czapliński p., śliwiński, p. Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji. kraków, 
1999, s. 17.

 30 momot a. Zgoda z własnymi duchami. „tygodnik kulturalny”. 1984, nr 42. książnica pomorska, 
muzeum literackie, nr inw.akc. 3094.

 31 w teczce z dokumentami osobistymi pisarza znajduje się legitymacja wystawiona przez urzędników 
trzeciej rzeszy, która zaświadcza, że ojciec pisarza był zatrudniony jako pracownik pomocniczy  
w oświęcimiu — obozie dwory. książnica pomorska, inw.akc. 3092.

 32 w archiwum znajduje się notatka bibliotekarza informująca o tym, że adolf momot 6 października 
2004 r. wycofał ze zbiorów legitymację o przynależności do ak. pozostała jednak legitymacja 
wystawiona przez związek Bojowników o wolność i demokrację, potwierdzająca, że pisarz przez 
dziewięć miesięcy (od 1 listopada 1943 r. do 24 lipca 1944 r.) przynależał do ruchu oporu armii 
krajowej. książnica pomorska, muzeum literackie, nr inw.akc. 3092.
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zachodnie, do wsi morzyca. w maju 1948 r. został skazany przez wojskowy Sąd rejonowy 
w Szczecinie na dwa lata więzienia za nielegalne przechowywanie broni33. przebywał 
w jednej celi z aleksandrem krzyżanowskim „wilkiem”, komendantem okręgu wileńskiego 
ak34. zapewne pod jego wpływem ukończył w więzieniu szkołę podstawową. po wyjściu 
na wolność zdał do liceum, a następnie podjął studia — filologię polską — w Studium 
nauczycielskim oraz zaocznie — na Uniwersytecie im. adama mickiewicza w poznaniu. 
pracował na kolei, w rolnictwie, przez wiele lat, aż do emerytury, był nauczycielem. pod 
koniec życia mieszkał samotnie. Był bardzo wyniszczony chorobą. w „kurierze Szcze-
cińskim” z 9 kwietnia 2005 r. ukazała się informacja o śmierci pisarza35.

Badając dokumenty w muzeum literackim, szybko można dojść do wniosku, że cała 
twórczość pisarza ma charakter autobiograficzny. momot w większości przypadków 
opisuje dobrze znane miejsca, jak również zdarzenia, których sam był uczestnikiem.  
w Tyle słońca zaprezentowana została oczyma dziecka hamernia, rodzinna wieś pisa-
rza. wstrząsające wspomnienia z czasów okupacji w okolicach Biłgoraja pojawiają się  
w Mrowisku. tutaj narracja poprowadzona jest z perspektywy dorosłego, który przywołuje 
swe dzieciństwo. w Miodowym miesiącu poznajemy historię bezrolnego chłopa — ojca 
głównego bohatera — który po wojnie przeniósł się na ziemie zachodnie. Twarze to już 
w całości realia podszczecińskiej wsi36. w powieści Nie lubię białych skwarków pisarz, 
umieszczając akcję książki w latach pięćdziesiątych, podejmuje temat awansu społecz-
nego młodego mężczyzny pochodzącego ze wsi. główny bohater po rocznym kursie 
zostaje nauczycielem. jak się szybko okazuje, jego praca oświatowa musi się wiązać  
z działalnością polityczną, co tworzy poważny konflikt ze światem rodzinnych wartości. 
w swojej ostatniej książce — Lekka kawaleria — momot sięga do problemu kolektywi-
zacji wsi, która przybiera postać „polowania na kułaków”. wspomniany Miodowy miesiąc 
to także perypetie chłopaka, który opuszcza wieś i wyjeżdża wbrew woli rodziców do 
Szczecina, gdzie styka się z brutalnymi regułami życia w wielkim mieście.

 33 materiały wchodzące w skład archiwum literackiego pisarza dowodzą, że momot od maja 1948 r. 
do grudnia 1949 r. był więźniem politycznym (zaświadczenie wydane przez Urząd ds. kombatantów 
i osób represjonowanych). inw.akc. 3092. w zbiorach książnicy pomorskiej znajdują się liczne 
dokumenty związane z przebiegiem procesu sądowego. książnica pomorska, inw.akc. 3280/iii.

 34 można powiedzieć, że aleksander krzyżanowski zaopiekował się w tym okresie młodym momotem. 
po latach pisarz wspominał: „Byłem chłopcem, gen. «Wilk» bardzo wiele mnie nauczył”. patrz: 
Portrety szczecinian. Adolf Momot. „kurier Szczeciński”. 3.03.1995. inw.akc. 3094. na temat bio-
grafii adolfa momota rozmawiałem we wrześniu 2010 r. z panią cecylią judek, Sekretarz naukową 
książnicy pomorskiej, której pisarz opowiadał o swojej relacji z aleksandrem krzyżanowskim.  
z historii tych wynika, że generał bardzo dbał o rozwój intelektualny momota, stając się dla niego 
wielkim autorytetem.

 35 informacje uzyskane z archiwum literackiego pisarza uzupełniłem dzięki następującym pozycjom: 
Bartelski l. m. Polscy pisarze współcześni 1939–1991. Leksykon. warszawa, 1995, s. 271. Ba-
tora k., op.cit., s. 449–450. falkowski w., op.cit., s. 244–255. kowalewska m. Pisarze Szczecina 
i Koszalina — noty biograficzno-bibliograficzne. w: Pisarze Pomorza Zachodniego, s. 199–200. 
kuncewicz p. Leksykon polskich pisarzy współczesnych. t. 1. warszawa, 1995, s. 602–603.

 36 w 1963 r. pisarzowi został wytoczony proces o pomówienie za opublikowanie w „głosie Szczeciń-
skim” tekstu Oświadczyny, który, zmieniony, został potem wykorzystany w powieści Twarze. dwoje 
mieszkańców wsi morzyca, w której wcześniej mieszkał momot, doszło do wniosku, że zostali opi-
sani w tym utworze w sposób „poniżający godność osobistą i narażający na utratę zaufania wśród 
społeczeństwa”. dokumenty dotyczące oskarżenia znajdują się w archiwum literackim pisarza. 
ksinica pomorska, muzeum literackie, inw.akc. 643/6.
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przykłady wątków autobiograficznych w pisarstwie momota można by mnożyć. wie-
dza dotycząca życiorysu pisarza bardzo wzbogaca odbiór jego twórczości, w tak krótkim 
artykule nie ma jednak miejsca na zestawianie fikcji literackiej z dokumentami osobistymi. 
nie jest to też tak naprawdę tematem niniejszej pracy. zależy mi przede wszystkim na 
zasygnalizowaniu problemu w odniesieniu do autora Tyle słońca oraz zamieszczeniu 
kilku uwag natury metodologicznej. trzeba bowiem przypomnieć, że historyk literatury, 
stykając się z biografią pisarza, ma dwie możliwości: albo skupić się na tekstach i sytu-
acje biograficzne wykorzystać dla pełniejszego zrozumienia twórczości; albo odwrotnie: 
punktem wyjścia uczynić teksty, a celem — rekonstrukcję życia. końcowe lata XiX i po-
czątkowe XX w. pozwalały wybrać tylko tę drugą metodę. Sprzyjała temu bowiem ogólna 
sytuacja w nauce oraz mała jeszcze świadomość odrębności badań literackich. w polsce 
dopiero lata trzydzieste przyniosły tu istotną zmianę. Spowodowały ją przede wszystkim 
wystąpienia romana ingardena i manfreda kridla. pierwszy ostro zaatakował biografizm 
i psychologizm z pozycji fenomenologii, tworząc nową teorię dzieła literackiego jako bytu 
intencjonalnego oraz pojęcie quasi-sądów, izolujących utwór w stosunku do rzeczywistości 
pozaliterackiej. drugi z badaczy, nawiązując do formalistów rosyjskich, szkoły praskiej  
i pewnych nurtów w nauce niemieckiej (wölfflin, walzel), podkreślał konieczność egocen-
tryzmu w badaniach literackich, skupienia się na dziele i kierowania wniosków kierowania 
wniosków ku niemu, chociażby opartych częściowo na pozaliterackich przesłankach37.

formalizm, fenomenologia, a potem strukturalizm, utraciły ze swojego horyzontu 
badawczego kategorię autora. w pewnym sensie „dehumanizowały” badania literackie. 

 37 Sawicki S. Poetyka — interpretacja — sacrum. warszawa, 1981, s. 84–87.

pisarz podczas pracy na roli. książnica pomorska, muzeum literackie, inw.akc. 3093
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próbowano zatem przywrócić im zagubiony personalistyczny wymiar, nie rezygnując 
przy tym z osiągnięć metodologii zorientowanej strukturalistycznie czy semantycznie. na 
gruncie polskim prace te miały nachylenie bądź teoretyczne (Sławiński, handke, okopień-
Sławińska), bądź — metodologiczne (wyka, Balcerzan, kostkiewiczowa). w próbach tych 
dostrzegalna jest dążność do uwzględnienia w badaniach literackich rzeczywistości spoza 
dzieła, aby widzieć je na tle uświadomionych i nieświadomych doświadczeń autora jako 
pisarza i człowieka. należy jednak rozróżnić wykorzystywanie informacji spoza dzieła do 
interpretacji utworu jako czynności docelowej od badania znaczenia dzieła jako pewnej 
całości w kontekście kulturowym, w którym się znajduje38.

powstaje pytanie, jak powinno się potraktować wątki niefikcyjne w książkach adolfa 
momota. można uznać, że autobiografizm do połowy XX w. występował dwojako: albo 
otwarcie — w jednej z klasycznych konwencji (autobiografia, dziennik intymny, pamięt-
nik itd.), albo w sposób niejawny — w tzw. powieści z kluczem (zgodnie z klasycznym 
wzorem tej powieści wyrokowanie o autobiografizmie nie jest możliwe bez znajomości 
życiorysu pisarza)39. pisarstwo momota wyrasta raczej z tej drugiej tradycji. fabuła 
w omawianych powieściach osnuta jest głównie na wydarzeniach z życia autora, ale boha-
terowie stanowią transformację osoby twórcy. w odróżnieniu od autobiografii, w utworach 
tych pojawiają się elementy fikcyjne. w modelu powieści autobiograficznej, do którego 
nawiązuje autor Tyle słońca, bohater zwykle nie nosi imienia i nazwiska pisarza, jest jed-
nak postacią skonstruowaną tak, że daje się odczytać jako odpowiednik literacki twórcy.  
a na taki odbiór wpływa w dużej mierze dostępna czytelnikowi wiedza o biografii pisarza40.

podkreślić tu jednak trzeba, że pisarstwo momota nie zalicza się do narastającej  
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych fali literatury hybrydycznej, prezentującej 
nowy typ autobiografizmu. odwołując się do esejów jerzego jarzębskiego, który omówił 
ten problem pod hasłem „kariery autentyku”, nowy autobiografizm potraktować można 
jako autorski projekt otwarcie demonstrujący proces kreacji. Sprowadza się to najczęściej 
do (metafikcjonalnych) komentarzy odautorskich, ujawniających proces pisania. tego 
typu zabiegi pojawiają się na przykład w utworach witolda gombrowicza, czesława 
miłosza, tadeusza konwickiego czy mirona Białoszewskiego41. momot nie podejmuje 
tego typu gry z czytelnikiem. zapewne z tego powodu jego twórczość nie pojawiała się 
w teoretycznoliterackich rozważaniach dotyczących autobiografizmu. mówiąc krótko — 
pisarz nie zaprezentował żadnych nowatorskich rozwiązań narracyjnych, które mogłyby 
zilustrować rozwój powojennej literatury.

zatem, co tak naprawdę zasługuje na zainteresowanie w pisarstwie momota?  
z pewnością warstwa językowa jego pierwszych utworów. w Twarzach, Tyle słońca, czy 
Mrowisku, stykamy się z zapisem chaotycznej, niegramatycznej mowy mieszkańców wsi, 

 38 ibid., s. 100–102.
 39 jarzębski j. Powieść jako autokreacja. kraków, 1984, s. 349. pamiętać jednocześnie należy, że 

w powieści z kluczem (ang. key novel) pierwowzorami bohaterów były najczęściej osoby znane 
w życiu publicznym. głowiński, m. Powieść z kluczem. w: Słownik terminów literackich, red. 
j. Sławiński. wrocław, 1988, s. 389.

 40 głowiński m. Powieść autobiograficzna. w: Słownik terminów literackich, s. 382–383.
 41 marszałek m. „Życie i papier”. Autobiograficzny projekt Zofii Nałkowskiej. „Dzienniki” 1899–1954. 

kraków, 2004, s. 32–35.
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co daje efekt podsłuchiwania osób, z którymi autor się wychowywał. ponadto momot 
stosuje częste nawiązania stylistyczne do tradycji ludowej opowieści, gawędy, baśni czy 
klechdy42. najciekawiej prezentuje się ten efekt w drugiej jego powieści: „W niedzielę 
Hamernia odpoczywała. I dookoła wszystko niedzielniało: słońce leniwie gramoliło się w 
górę, krowy szły, bo szły, poskubując co nieco, pastuchy wolno, wolniutko przystawali, 
rozdzielali się: baby do bab, chłopy do chłopów, bo w niedzielę starsi odpasali młodym. 
Młodzi mieli zatem więcej czasu dla siebie, więc rozebrani do portek (nie niżej jednak), 
pochylali się nad szaflikami i zmywali poniedziałek, wtorek… sobotę. Zakładali niedzielną 
koszulę, portki i paradowali w tym po wiosce i okolicach”43.

pisarz — na co wielu krytyków zwróciło uwagę — bardzo celnie przedstawia proces 
ścierania się ogólnopolskiej normy językowej z gwarą oraz urzędowym żargonem. często 
ukazywane są starania młodych ludzi pochodzenia wiejskiego — np. ze środowiska na-
uczycieli w Nie lubię białych skwarków — aby zerwać z przyzwyczajeniami językowymi. 
Styl książek momota, wraz z problematyką dotyczącą przemian społeczno-obyczajowych 

polskiej wsi, stanowi zatem bardzo 
wartościowy materiał dla socjologów 
literatury, badających zależności 
między literaturą a społeczeństwem.

warto też zwrócić uwagę na 
wymiar egzystencjalny w twórczości 
momota. główny bohater jego ksią-
żek to osoba samotna, zagubiona, 
pełna sprzecznych emocji, nierozu-
miejąca przemian społecznych, w 
których uczestniczy. wiejskie realia 
to przede wszystkim ciężka, fizycz-
na praca i patriarchalne stosunki 
rodzinne. chłopską mądrością stają 
się przesądy i przyzwyczajenia, a 
podstawową rozrywką — wódka i 
bijatyka. poszukiwanie wspólnoty 
głównego bohatera z mieszkańcami 
wsi kończy się ostatecznie porażką. 
również najbliższa rodzina nie jest 
w stanie zrozumieć jego potrzeb. 
dzieciństwo, okres dojrzewania, jak 
i dorosłość, na wsi jawią się zatem 
jako walka o autonomię. młody chło-
pak chce uciec od takiej egzystencji. 
realia miejskie, w których widział 
swoje wyzwolenie, okazują się jed-

 42 melkowski S. Oczekiwania, s. 40.
 43 momot a. Tyle słońca. warszawa, 1966, s. 34.

plan powieści Tyle słońca (pierwotny tytuł Hamernia). 
książnica pomorska, muzeum literackie, inw.akc. 3279
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nak równie bezwzględne. w obliczu anonimowości, biurokracji, przelotnych romansów 
i szemranych interesów (Miodowy miesiąc) ogarnia go tęsknota za utraconą naturalno-
ścią. powrót musi się jednak wiązać z porzuceniem marzeń o niezależności. nie ma tu 
zatem miejsca na kreowanie mitu wiejskiego, czy prostą opozycję: miasto–wieś. Bohater 
momota znajduje się w sytuacji bez wyjścia, pomiędzy własnymi aspiracjami i regułami 
życia, których nie może zaakceptować.

przemiany społeczno-polityczne utrudniają też nawiązanie pozytywnych relacji in-
terpersonalnych. wojna przerywa brutalnie dzieciństwo (Tyle słońca), zapowiada okres 
wszechobecnej, bezmyślnej przemocy. okrucieństwo gestapo zaprezentowane zostało 
albo bezpośrednio w obrazach pacyfikacji polskich wsi (Mrowisko), albo pośrednio, 
w krótkich komentarzach, obelgach czy przedmiotach odsyłających do tego okresu. 
natomiast prl to w utworach momota czas bardzo niejednoznaczny. z jednej strony 
pozwala utożsamić się z innymi ludźmi, oddać bez reszty lewicowym ideałom (Nie lubię 
białych skwarków, Twarze), z drugiej zaś daje boleśnie odczuć obłudę i bezwzględność 
osób, którym system socjalistyczny umożliwił sprawowanie władzy nad innymi (Sędzia 
główny, Lekka kawaleria).

problematyka samotności ukazana została także w odniesieniu do cielesności. Sek-
sualność staje się tu źródłem trudnych do ujarzmienia instynktów, które prowadzą do 
wstydu (Nie lubię białych skwarków), lub niepożądanej ciąży (Twarze). choroba natomiast 
zmusza do gorzkich refleksji nad kondycją człowieka, prowokując do pesymistycznych 
uogólnień na temat ról społecznych, przyjaźni, czy więzów rodzinnych (Zabieg), do refleksji 
na temat śmierci własnej oraz osób z najbliższego otoczenia. śmierci, która zapowiada 
pustkę. w pisarstwie momota nie ma bowiem miejsca na przemyślenia o proweniencji 
religijnej. przywołania wierzeń ludowych pełnią jedynie funkcję opisową. religia jest 
częścią życia wiejskiego, która zostaje odrzucona. opis tragicznej śmierć ojca (Miodowy 
miesiąc) nie odwołuje do obietnic o życiu wiecznym, wręcz przeciwnie, wpisuje prozę 
momota w dyskurs na temat reifikacji ciała: „Tej nocy późno poszedłem spać, ale mimo 
to nie mogłem usnąć. Leżałem na plecach jak przedmiot, ciepły, oddychający. Stół mój 
jest przedmiotem, stołek mój i krzesło”44.

jak widać, problem wykorzystywania zbiorów specjalnych w badaniach literaturo-
znawczych wiąże się z różnorodnymi zagadnieniami. w artykule tym skupiłem się na 
współczesnych rękopisach bibliotecznych, które stanowią spuściznę szczecińskiego 
pisarza — adolfa momota. trójpodział omawianych materiałów nakierowuje na odmienne 
aspekty pracy ze zbiorami. analizowanie twórczości pisarza wiąże się ze skompletowa-
niem całego jego dorobku. dostęp do niepublikowanych utworów wymaga porównania 
ich z tymi, które ukazały się w formie książkowej. rękopisy nastręczają dodatkowych 
problemów. trzeba bowiem przeprowadzić analizę charakteru pisma w celu potwierdzenia 
autorstwa. następnie przejść do treści — często nieczytelnego — tekstu. po zapoznaniu 
się z całokształtem twórczości można przystąpić do konstruowania uogólnień natury 
historycznoliterackiej, w czym znacznie pomagają zgromadzone w bibliotece recenzje 
prasowe. Umożliwiają w krótkim czasie poznać zasięg oddziaływania pisarza oraz ustalić, 
jakie były reakcje krytyki literackiej na publikowane utwory. dokumenty osobiste odsyłają 

 44 momot a. Tyle słońca, s. 137.
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natomiast do rozważań natury teoretycznoliterackiej, wiążących się z wyznaczaniem 
relacji między fikcją literacką a rzeczywistością spoza powieści, a także ze sposobami 
interpretacji wypowiedzi o charakterze autobiograficznym i autotematycznym. w arty-
kule, z oczywistych powodów, mogłem się odnieść tylko do wybranych zagadnień zwią-
zanych z wykorzystywaniem zgromadzonych w bibliotekach archiwów pisarzy. celem 
było raczej zarysowanie problemu i podzielenie się z bibliotekarzami kilkoma uwagami 
dotyczącymi pracy z rękopisem, a nie zaprezentowanie wyników profesjonalnych badań 
literaturoznawczych.

Paweł Dziel (Szczecin University’s main library)
Analysis of Adolf Momot’s Literary Production Based on the Materials of the Stanisław Staszic Pomeranian 
Libarary in Szczecin. Problems concerning the Use of Special Collections in Historico-Literary Research

Summary

the subject of the article is the use of special collections in scientific research. the author tries to show 
how such materials may be useful in historico-literary research. in order to do that the author analyses 
the literary production of adolf momot, a poet and prose writer from Szczecin, once rewarded and today 
forgotten. the analysis is based on the materials which mr momot made over to the pomeranian library 
in Szczecin before his death. this extensive collection comprises books, manuscripts, private correspon-
dence, photographs, personal documents, reviews and press reports. the author of the article analyses 
the collection and tries to identify the main threads in momot’s production and to place it in the history of 
literature. as momot’s production is autobiographical the history of his life is also analysed; the fact that 
he was from the country strongly influenced his production. the author of the articles concentrates on 
the german occupation and the complicated reality of the pre-war poland. the article shows how special 
collections, exemplified with a chosen writer, may contribute to a better understanding of the culture and 
history of a region.



56

zBiory Specjalne  
w polSkich BiBliotekach



57



58

Wanda Maria Rudzińska
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

SkarBnica naUki i SztUki — zBiory Specjalne  
w BiBliotece UniwerSyteckiej w warSzawie

Streszczenie

wprowadzenie — o historii zbiorów, w tym zbiorów specjalnych w Bibliotece Uniwersyteckiej w war-
szawie, oraz ich ścisłych związkach z historią Uniwersytetu. omówienie struktury zbiorów specjalnych 
BUw i charakterystyka zasobów obejmujących grafikę i rysunki, rękopisy, stare druki, zbiory kartograficzne, 
zbiory muzyczne, dokumenty życia społecznego oraz zbiory XiX w.

omówienie działalności związanej z naukowym opracowaniem zbiorów specjalnych; realizowane 
projekty badawcze oraz współpraca krajowa i międzynarodowa w tym zakresie; publikacje, wystawy, 
dydaktyka. podsumowanie — zbiory specjalne, w kontekście ich wartości historycznej i artystycznej 
oraz znaczenia dla dziedzictwa kulturowego polskiego i europejskiego, podstawą narodowego zasobu 
bibliotecznego w Bibliotece Uniwersyteckiej w warszawie.

Wprowadzenie

zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w warszawie, jednego z trzech największych 
księgozbiorów naukowych i uczelnianych w kraju, liczą (stan na koniec roku 2008) trzy 
miliony jednostek. obok bogatych zasobów piśmiennictwa, zwłaszcza w zakresie nauk 
humanistycznych, obejmują blisko czterysta tysięcy jednostek ewidencyjnych zbiorów 
specjalnych, na które składają się obecne zasoby gabinetu rycin, gabinetu rękopisów, 
gabinetu Starych druków, gabinetu zbiorów kartograficznych, gabinetu zbiorów mu-
zycznych oraz gabinetu dokumentów Życia Społecznego. Szacuje się, że około sześćset 
tysięcy woluminów książek i czasopism wchodzi w skład kolekcji gabinetu zbiorów XiX w. 
łącznie więc zbiory specjalne warszawskiej Biblioteki Uniwersyteckiej — w liczbie około 
miliona jednostek ewidencyjnych — stanowią jedną trzecią ogółu jej zasobów i należą 
do największych i najwartościowszych tego typu zbiorów w polsce. w znacznej mierze 
są to obiekty zabytkowe — wiele pojedynczych dzieł, a także większe ich zespoły, w tym 
kolekcje historyczne, ma charakter unikatowy.

obecna struktura zbiorów specjalnych, wraz z ich podziałem na oddziały, ukształto-
wała się w drugiej połowie XX w. wcześniej wchodziły one w skład zasobów głównych, 
które zawierały praktycznie wszystkie typy materiałów, traktowanych dzisiaj jako zbiory 
specjalne1. jedynie gabinet rycin od początku swego istnienia, czyli od 1818 r., stanowił 
„osobny niejako od biblioteki zbiór, wszakże na wszystkich punktach, dziełami mianowicie 
przepychu ze zbiorami biblioteki wiążący się”2.

 1 potwierdzenie znajdujemy w charakterystyce zbiorów Biblioteki dokonanej przez joachima lelewela 
— zob. lelewel, j. Bibliograficznych ksiąg dwoje, wilno 1926. Stan Biblioteki przy Uniwersytecie 
Warszawskim, s.339–419.

 2 ibid. s. 409: „Nowsze monumenta sztuki znajdują się w różnych widokach miast, mianowicie wło-
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w 1949 r. wyodrębnione zostały formalnie oddziały Starych druków i rękopisów,  
a także dział zbiorów kartograficznych (jako oddział od 1956 r.). w 1954 r. zorgani-
zowany został oddział zbiorów muzycznych, w którym wydzielono w 1958 r. archiwum 
kompozytorów polskich XX w. w 1985 r. powołany został do życia oddział dokumentów 
Życia Społecznego. począwszy od 1996 r. wszystkie oddziały zbiorów specjalnych, wzo-
rem najstarszego z nich gabinetu rycin, noszą nazwę gabinetów3. po przeprowadzce 
Biblioteki do nowego gmachu przy ul. dobrej i wydzieleniu ze zbiorów głównych druków 
dziewiętnastowiecznych, do ich grona dołączył gabinet zbiorów XiX w., funkcjonujący 
w strukturze organizacyjnej BUw od roku 20004.

charakteryzując dzisiejsze zasoby Biblioteki Uniwersyteckiej w warszawie nie moż-
na nie nawiązać do historii. dzieje założonego w 1816 r. warszawskiego Uniwersytetu 
i związanej z nim losami (choć nie zawsze administracyjnie) książnicy obfitują w wy-
darzenia, które wpłynęły znacząco na charakter i wielkość zbiorów5. okresy prężnego 
rozwoju przeplatały się z latami upadku i stagnacji. na kształcie bibliotecznych kolekcji 
odciskały piętno konfiskaty i świadome niszczenie zbiorów przez okupantów, a także 
niestabilna sytuacja i konieczność działania w zmieniających się, trudnych dla książnicy 
okolicznościach.

w ciągu niespełna dwustu lat istnienia Biblioteka nasza była Biblioteką publiczną 
przy królewskim Uniwersytecie warszawskim, Biblioteką rządową, Biblioteką główną, 
cesarską Biblioteką Uniwersytecką, by stać się ostatecznie Biblioteką Uniwersytecką 
w warszawie.

skich w różnych dziełkach, które się zdarzyło wspomnieć w różnych oddziałach wydziału historji; 
monumenta równie skulptury jak malarstwa. Musée Francais, Gallerie de Dresde, etc. etc, liczą 
się do ksiąg sztychowych, i sztycharstwa drogie i nieocenione zabytki, znajdując się w gabinecie 
sztychów, składają osobny niejako od biblioteki zbiór, wszakże na wszystkich punktach, dziełami 
mianowicie przepychu ze zbiorami biblioteki wiążący się. Opisywanie sztychowych zbiorów, byłoby 
nową robotą, którą świadomsza ręka lepiej dopełnia, i uwolniła mnie w tym miejscu od rozpatrywania 
stanu biblioteki z tego względu, gdy odwołać się można do Gazety literackiej warszawskiej 1822 r., 
w październiku i listopadzie, Nro 38 do 42, pp. 200 i następne, gdzie była wiadomość o gabinecie 
rycin z publiczną narodową biblioteką połączonym. Wszakże dodać i to potrzeba, że co do monu-
mentów sztuki nowszych wieków powiedziało się cokolwiek pod numismatyką, pod architekturą”.

 3 Uchwałą rady Bibliotecznej Systemu Biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu warszawskiego 
w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Biblioteki — zob. Sprawozdanie z działalności Rady 
Bibliotecznej Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego za okres od 
października 1993 do września 1996, zasoby archiwalne BUw.

 4 Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i Bibliotek Wydziałowych UW za rok 2000, 
warszawa 2001.

 5 historię Biblioteki i jej zbiorów omawiają m.in.: Błażejewicz O. Biblioteka Publiczna (1817–1831) przy 
Uniwersytecie Warszawskim, maszynopis, zasoby archiwalne BUw. — kozerska h. Warszawska 
Biblioteka Uniwersytecka w latach 1832–1871. Biblioteka Rządowa — Okręgu Naukowego — Głów-
na. Warszawa, 1967. — Błażejewicz o. Dzieje Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie1871–1915. 
warszawa, 1990. — Sokołowska w. Dzieje Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 1939–1945. 
warszawa, 1959. — Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie w latach 1945–1980. red. a. mężyński; 
a. Bednarz. warszawa, 1998. — wojakowski j. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. w: ars et 
educatio. Kultura Artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego. red. j. miziołek. warszawa, 2003, 
s. 387–396. Stratom w zbiorach poświęcone są w szczególności: kozerska h. Straty w zbiorze 
rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w czasie I i II wojny światowej. warszawa, 
1960. — Sawicka S., Sulerzyska t. Straty w rysunkach z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej 
1939–1945. warszawa, 1960.
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fundamentem Biblioteki publicznej przy królewskim Uniwersytecie warszawskim, 
ustanowionej w 1817 r. i mającej także spełniać rolę książnicy narodowej, stała się Biblio-
teka liceum warszawskiego, w której znajdowały się zbiory po dawnej Szkole rycerskiej, 
Szkole prawa i administracji, większość zasobów Biblioteki przy Sądzie apelacyjnym 
oraz księgozbiór ignacego krasickiego. pod światłym kierownictwem Samuela Bogumiła 
lindego Biblioteka była instytucją rozwijającą się i pomnażającą swoje zbiory. wśród 
licznych zakupów wyróżnia się nabyty w 1818 r. od spadkobierców Stanisława augusta 
poniatowskiego królewski gabinet rycin, który stał się podstawą uniwersyteckich zbio-
rów grafiki i rysunku, dając także nazwę nowemu działowi przyłączonemu do Biblioteki. 
zbiory uzupełniały także liczne dary, w tym m.in. kolekcja grafiki i rysunków artystycznych 
przekazana przez Stanisława kostkę potockiego, a także księgozbiory pochodzące  
z klasztorów podlegających kasacie. od 1819 r. zasoby Biblioteki zasilał również egzem-
plarz obowiązkowy. po klęsce powstania listopadowego Bibliotekę zamknięto, zbiory 
opieczętowano, a następnie większość z nich (łącznie z gabinetem rycin), jak również 
katalogi i inwentarze, wywieziono do petersburga. w 1834 r. rozpoczęła działalność Bi-
blioteka rządowa. obok egzemplarza obowiązkowego do zbiorów wpływały księgozbiory 
instytucji zamykanych po powstaniu, w tym warszawskiego towarzystwa przyjaciół nauk 
oraz szkół pijarów. w 1849 r. podjęto zakupy książek zagranicznych oraz prenumeratę 
czasopism, w szczególności rosyjskich.

w 1862 r. reaktywowano w warszawie Uniwersytet (jako Szkołę główną) wraz z bi-
blioteką, która przyjęła nazwę Biblioteki głównej. w okresie jej funkcjonowania, w latach 
1862–1869, zbiory znacznie się wzbogaciły (ustawa o wychowaniu publicznym w króle-
stwie polskim z maja 1862 r. nakładała na Bibliotekę główną obowiązek nie tylko urzą-
dzenia i utrzymania, ale także pomnażania zbiorów). dokonywano zakupów najnowszej 
literatury naukowej, w tym literatury matematyczno-przyrodniczej, oraz starych druków  
i rękopisów — tak w księgarniach i antykwariatach, głównie francuskich i niemieckich, jak 
i od kolekcjonerów prywatnych w kraju. napływały różnej wartości dary, głównie dublety 
z petersburskich bibliotek Sztabu głównego, akademii nauk oraz cesarskiej Biblioteki 
publicznej, wśród których znalazły się m.in. cenne załusciana. wśród przekazanych 
Bibliotece materiałów znalazły się także: księgozbiór prawniczy po zniesionej komisji 
kodyfikacyjnej królestwa polskiego w petersburgu, zbiory warszawskiego instytutu Szla-
checkiego z cennym księgozbiorem ignacego turkułła, zasoby Biblioteki byłego Sądu 
apelacyjnego królestwa polskiego i Biblioteki byłej rady Stanu królestwa polskiego, 
księgozbiór komisji wriop, a także części księgozbiorów klasztornych — karmelickich, 
bernardyńskich, trynitarskich, augustiańskich, kapucyńskich i dominikańskich.

wraz ze wzrostem tendencji rusyfikacyjnych uczelnia została przekształcona  
w 1869 r. na uniwersytet z rosyjskim językiem wykładowym — cesarski Uniwersytet 
warszawski, któremu dwa lata później podporządkowana została i Biblioteka. w zakresie 
gromadzenia zbiorów nastąpił regres w porównaniu z okresem wcześniejszym, natomiast 
polepszyły się znacząco warunki lokalowe — w 1894 r. oddano do użytku nowoczesny 
gmach, zaprojektowany zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki bibliotecznej przez 
antoniego jabłońskiego-jasieńczyka i Stefana Szyllera, do którego przeniesiono zbiory 
z pomieszczeń w pałacu kazimierzowskim.
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w sierpniu 1915 r., po opuszczeniu warszawy przez rosjan, cesarski Uniwersytet 
warszawski został ewakuowany do rostowa nad donem. wywieziono tam także naj-
cenniejsze zbiory Biblioteki — rękopisy, inkunabuły, część inwentarzy i archiwum biblio-
tecznego. jesienią tegoż roku, wraz z odrodzeniem polskiego już Uniwersytetu, została 
uruchomiona Biblioteka Uniwersytecka w warszawie.

w ramach rewindykacji, przeprowadzonej w latach 20-tych na mocy traktatu ryskiego, 
Biblioteka odzyskała znaczną część utraconych kolekcji wywiezionych po powstaniu 
listopadowym oraz w 1915 r. zobowiązana jednak została przez ministerstwo wriop 
do przekazania Bibliotece narodowej m.in. rewindykowanych rękopisów6 oraz części 
zbiorów kartograficznych.

w okresie międzywojennym zbiory się powiększały. napływał egzemplarz obowiąz-
kowy, a także liczne dary krajowe oraz zagraniczne, dokonywano również cennych 
zakupów, w tym zbiorów specjalnych.

ii wojna światowa przyniosła Bibliotece bardzo poważne straty, przede wszystkim 
z uwagi na wartość utraconych kolekcji. w związku z utworzeniem przez niemców 
Staatsbibliothek warschau7, wybrane zbiory specjalne musiały zostać przekazane do 
jej oddziału iii, mieszczącego się w gmachu Biblioteki ordynacji krasińskich przy ul. 
okólnik. przeniesione tam m.in. rękopisy, inkunabuły i zbiory graficzne spłonęły w pierw-
szej połowie października 1944 r., podpalone przez oddziały Brandkommando, które 
systematycznie niszczyły miasto. znaczna część zbiorów została także przez okupantów 
niemieckich zarekwirowana i wywieziona. Biblioteka utraciła bezpowrotnie m.in. 95% 
zbioru rękopisów i 60% zasobów gabinetu rycin. Straty w zakresie pozostałych zbiorów 
specjalnych były mniej dotkliwe.

w pierwszych latach powojennych prowadzono rewindykację zbiorów wywiezio-
nych, przejmowano także księgozbiory porzucone, głównie poniemieckie i podworskie. 
w późniejszym okresie stopniowo przywracano planowe gromadzenie zbiorów, w tym 
zbiorów specjalnych. pracownicy gabinetów śledzą rynek antykwaryczny i uczestniczą 
w aukcjach, rozpatrywane są także zgłaszane oferty — zakupów dokonuje się w ramach 
posiadanych środków budżetowych, uzupełnianych niekiedy dotacjami zewnętrznymi. 
istotnym źródłem nabytków są również dary.

Gabinet Rycin

gabinet rycin, najstarszy z wyodrębnionych zespołów zbiorów specjalnych  
w Bibliotece Uniwersyteckiej w warszawie, jest także najstarszym publicznym zbiorem 
graficznym w naszym kraju, a do 1939 r. był także zbiorem największym8. Utraciw-

 6 kozerska h. Straty w zbiorze rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. op. cit, s. 23–25.
 7 Utworzona w lipcu 1940 r. Staatsbibliothek warschau składała się z oddziału i w gmachu BUw 

(druki obce), oddziału ii w gmachu Biblioteki narodowej (polonika) oraz oddziału iii w gmachu 
Biblioteki ordynacji krasińskich (zbiory specjalne).

 8 Batowski z. Zbiór graficzny w Uniwersytecie Warszawskim. warszawa, 1928.- Sawicka, S. Gabinet 
Rycin. informator. warszawa 1962.- Sulerzyska, t. Gabinet Rycin. w: Biblioteka Uniwersytecka 
w Warszawie. przewodnik. warszawa, 1979, s.55, 58–61. — Budzińska, e. Gabinet Rycin. w: Biblio-
teka Uniwersytecka w warszawie w latach 1945–1980, op.cit., s.253–268. —talbierska, j. Gabinet 
Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 1818–1832. w: ars et educatio. kultura artystyczna 
Uniwersytetu warszawskiego, red. j. miziołek. warszawa, 2003, s. 399–415. — rudzińska w. m. 
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szy prymat w zakresie wielkości zasobów, zachował wyjątkową pozycję z uwagi na 
wartość artystyczną i historyczną swoich zbiorów. jego fundamentem jest, jak wspo-
mniano wcześniej, królewski zbiór Stanisława augusta poniatowskiego, uzupełniony 
kolekcją Stanisława kostki potockiego, a także nabytkami z lat 1818–1831, zbiorem 
warszawskiego towarzystwa przyjaciół nauk i kolekcją Sapiehów z dereczyna. inne 
ważniejsze zespoły proweniencyjne to m.in.: archiwum tylmana z gameren (rysunki 
architektoniczne z XVii w.), kolekcja dominika witke-jeżewskiego (rysunki architek-
toniczne z XViii i XiX w.), kolekcja dr. izydora krzemickiego (drzeworyty chiaroscuro 
z XVi–XViii w.) oraz zbiór henryka grohmana (grafika zachodnioeuropejska i polska 
przełomu XiX i XX w.).

obecna wielkość zbiorów to ok. 50 tysięcy dzieł pochodzących z XV–XX w.: rycin 
luźnych i w woluminach, rysunków artystycznych luźnych i w albumach, a także rysunków 
i projektów architektonicznych.

zespół rysunków artystycznych liczy około 3 500 obiektów. Bogato reprezentowana 
jest szkoła włoska (XVi–XViii w.), by wymienić prace takich artystów, jak perino del 
Vaga, giorgio Vasari, francesco Salviati, alessandro allori, Bartolomeo passarotti, czy 
giovanni Battista piranesi. w zespole rysunków niderlandzkich z XVi w. oraz flamandz-
kich i holenderskich XVii w. znajdują się m.in. prace pietera coecka van aelsta, paula 
Brila, roelanta Savery, allarta van everdingena, petera molijna, esaiasa van de Velde,  
a zwłaszcza dzieła petera paula rubensa, jacoba jordaensa oraz rembrandta van rijn. 
Szkołę francuską reprezentują najlepiej utwory artystów XViii-towiecznych, wśród których 
wyróżniają się rysunki françoisa Bouchera (w tym projekt herbu rzeczypospolitej i Sta-
nisława augusta), charlesa natoire’a, jeana B. oudrya, edme Bouchardona oraz jean-
honore fragonarda (sangwinowe pejzaże i zespół contre-épreuves ze studiów zabytków 
antycznych). Skromniej przedstawia się zespół prac artystów niemieckich (wiele dzieł 
jest anonimowych), wymienić jednak należy rysunki mistrzów XVi-towiecznych — hansa 
Suessa von kulmbach oraz hansa van aachen. wśród prac artystów polskich i obcych 

Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 1832–2002. w: Ars et Educatio. Kultura 
Artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego. red. j. miziołek. warszawa, 2003, s. 417– 430.

il. 1. Victor louis, projekt sypialni na zamku królewskim w warszawie, 1766, rysunek piórem, tuszem, 
akwarelą. Biblioteka Uniwersytecka w warszawie — gabinet rycin. fot. Sekcja kopiowania zbiorów BUw
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działających w polsce, szczególnie ważne są większe zespoły rysunków artystów z XViii 
w., w tym jana chrystiana kamsetzera (m.in. rysunki z podróży na wschód), franciszka 
Smuglewicza, józefa walla, ferdynanda pincka i zygmunta Vogla. z dorobku twórców 
XiX i XX w. zwracają uwagę prace wincentego Smokowskiego, jana matejki, leona 
wyczółkowskiego, józefa pankiewicza, franciszka Siedleckiego, józefa mehoffera, 
tadeusza makowskiego, wacława wąsowicza i zbysława m. maciejewskiego.

wyjątkowo cenny zespół rysunków architektonicznych i dekoracyjnych, ściśle zwią-
zany z historią i kulturą polski, liczy ponad 3 500 obiektów. najstarsze z nich pochodzą 
z unikatowego w skali europejskiej archiwum tylmana z gameren, holenderskiego ar-
chitekta i inżyniera wojskowego osiadłego od 1666 r. w polsce. w archiwum tym, które 
liczy obecnie ponad 800 rysunków, znajdują się projekty budowli sakralnych, pałaców, 
dworów, budowli użyteczności publicznej oraz fortyfikacji.

Bogate źródła do dziejów architektury i urbanistyki w. oświecenia oraz twórczości 
najważniejszych architektów działających w kręgu mecenatu królewskiego, takich jak 
jakub fontana, dominik merlini, jan chrystian kamsetzer, efraim Szreger, czy jakub 
kubicki, zawiera m.in. kolekcja Stanisława augusta. Szczególnie bogate są zespoły pro-
jektów przebudowy zamku królewskiego (w tym prace francuskiego architekta Victora 
louisa — il.1), a także poświęconych pałacowi w łazienkach czy świątyni opatrzności. 
interesująco przedstawiają się również projekty, w większości dotyczące warszawy  
i okolic, związane z mecenatem mieszczańskim oraz magnackim.

w liczącym ponad czterdzieści tysięcy obiektów dziale grafiki przeważają ryciny 
dawnych mistrzów z XV–XViii w. reprezentowana jest tu większość szkół i okresów 
grafiki europejskiej, najpełniej wieki XVii i XViii. znakomite są zespoły wczesnej grafiki 
włoskiej i niemieckiej XV–XVi w. (andrea mantegna, marcantonio raimondiego, z okresu 
albrechta dürera). Szkoły niderlandzka, flamandzka i holenderska (XVi–XVii w.) ukazane 
są pracami m.in. lucasa van leydena, rytowników z rodziny Sadelerów, jacoba mathama, 
czy adriaena van ostade, szczególną jednak uwagę zwraca kolekcja prac artystów ze 
szkoły rubensa i największy w polsce zespół rycin rembrandta van rijn. Szkołę wło-
ską z XVi–XViii w. reprezentują prace najwybitniejszych rytowników reprodukcyjnych,  
a także peintre-graveur’ów (giovanni Benedetto castiglione, Salvator rosa, czy Stefano 
della Bella, autor znanych poloników, w tym słynnego Wjazdu Jerzego Ossolińskiego do 
Rzymu); wyjątkowym zespołem jest niemal pełne oeuvre graficzne giovanniego Battisty 
piranesiego i jego syna francesca. Bogato ukazana jest twórczość mistrzów francu-
skich XVii–XViii w., takich jak jacques callot, robert nanteuille, gerard edelinck. zbiór 
daje także obszerny przegląd francuskiej i angielskiej grafiki barwnej, jak również prac 
angielskich mistrzów mezzotinty. zwraca uwagę także unikatowa kolekcja drzeworytów 
chiaroscuro z XVi–XViii w., największy tego typu zbiór w polsce (ponad 200 odbitek).

dzięki zespołowi grafiki z XiX–XX w. prześledzić można rozwój litografii, reprezentowa-
ny dziełami artystów zwłaszcza francuskich i polskich (w tym pionierskie odbitki aleksandra 
chodkiewicza oraz prace jana feliksa piwarskiego i maksymiliana fajansa). początki 
nowoczesnej grafiki artystycznej ukazują reprezentatywnie prace wybitnych grafików 
europejskich, amerykańskich i polskich 2. połowy XiX i początków XX w. z kolekcji hen-
ryka grohmana (m.in. camille corot, edouard manet, henri de toulouse-lautrec, lovis 
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corinth, max Slevogt, james ensor, félicien rops, edvard munch); bogaty jest także 
dział grafiki polskiej XX w., szczególnie doborowy jest zespół prac artystów warszawskich.

Gabinet Rękopisów

gabinet rękopisów, wyodrębniony w 1949 r., liczy obecnie około 5 tysięcy jednostek 
rękopiśmiennych i ponad 1500 prac doktorskich. mimo tradycji sięgającej początków 
istnienia Biblioteki9, obecne zbiory są praktycznie kolekcją powstałą po drugiej wojnie 

światowej10. ocalały jedynie 262 jednostki z dawnych zbiorów. odbudowę zasobu po 
1945 r. zapoczątkowało przejęcie zbiorów towarzystwa naukowego warszawskiego, 
obejmującego przede wszystkim spuścizny członków tnw, w tym aleksandra jabło-
nowskiego, Bronisława chlebowskiego, Samuela dicksteina, feliksa kucharzewskiego 

 9 opieka nad rękopisami należała wówczas do joachima lelewela, który w swoim dziele Bibliogra-
ficznych ksiąg dwoje, charakteryzując rękopisma, wymieniał m.in. kodeksy teologiczne i liturgiczne 
z X–Xii w., kodeks z końca XV w. z biblioteki macieja korwina, a także liczne źródła do historii polski 
takie jak kroniki czy żywoty świętych.

 10 kozerska h. Straty w zbiorze rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. op.cit.- kozerska, 
h; Stummer w. Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. t. 1 (nr 1–262). warsza-
wa, 1963. — tyszkowa m. Z historii Oddziału Rękopisów. w: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 
w latach 1945–1980., op.cit. s. 287–298. 

il. 2. maria dąbrowska, dzienniki, 1963, autograf. Biblioteka Uniwersytecka w warszawie — gabinet 
rękopisów. fot. Sekcja kopiowania zbiorów BUw
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i michała federowskiego, a także interesujące dokumenty po generale janie krukowiec-
kim. w przekazanych do BUw w tymże roku, jako depozyt, materiałach Synodu kościoła 
ewangelicko-reformowanego znajdują się archiwalia od XVi do XX w., zawierające źródła 
do dziejów reformacji i ruchu dysydenckiego w polsce.

w zbiorach gabinetu rękopisów, obok kilkunastu kodeksów średniowiecznych 
(najstarszy pochodzi z iX w.), cennymi źródłami historycznymi są także materiały  
z okresu staropolskiego (XVi–XViii w.), a wśród nich archiwalia zgromadzeń zakonnych 
(kapucynów, augustianów, kanoników regularnych, karmelitów), miscellanea szlacheckie, 
autografy pisarzy doby oświecenia — ignacego krasickiego, Stanisława trembeckiego, 
franciszka zabłockiego oraz fragmenty archiwum józefa wybickiego. z liczby ponad 150 
luźnych dokumentów i dyplomów (Xii–XiX w.) zwartą całość stanowią rękopisy dotyczące 
mogielnicy, wśród nich średniowieczne nadania książąt mazowieckich.

interesujące materiały z XiX i XX w. znajdują się w spuściznach pisarzy, uczonych, 
działaczy politycznych i społecznych, m.in.: marii dąbrowskiej (il. 2) i jej męża mariana 
dąbrowskiego, Stanisława Stempowskiego, ludwika krzywickiego, a także profesorów 
Uniwersytetu warszawskiego. dopełniają je autografy utworów i listy pisarzy, w tym 
Stefana Żeromskiego, juliana tuwima, teofila lenartowicza, marii konopnickiej, elizy 
orzeszkowej, czy antoniego Słonimskiego. Bardzo cenne materiały dotyczące ii wojny 
światowej zawarte są m.in. w archiwach Szarych Szeregów, Biura informacji i propa-
gandy armii krajowej, szefa warszawskiego kedywu, józefa romana rybickiego, oraz 
w spuściźnie roberta Bieleckiego.

w zbiorach znajduje się także niewielka grupa rękopisów orientalnych, w językach 
tureckim, perskim, arabskim, ormiańskim i hebrajskim.

Gabinet Starych Druków

zbiory gabinetu Starych druków, wyodrębnionego w 1949 r.11, liczą około 130 tysięcy 
woluminów książek i około 5 tysięcy woluminów czasopism i kalendarzy, wydanych przed 
1801 rokiem. jest to jedna z największych kolekcji tego typu w polsce.

najcenniejszą część księgozbioru stanowią druki najstarsze — 143 inkunabuły w 147 
woluminach oraz ponad 12 000 druków z XVi w.

charakter kolekcji gabinetu Starych druków określają przede wszystkim książki 
obce (XVi–XViii w.), które stanowią około 75% zawartości zbioru. Sprowadzane, prze-
chowywane i czytane w polsce, potwierdzają jej wczesne, żywe kontakty z pozostałymi 
krajami europy.

wśród zgromadzonych poloników, obok kanonu wydań literatury staropolskiej (il. 3), 
zwraca uwagę cenny zbiór dzieł różnowierczych oraz często unikatowe egzemplarze 
literatury mieszczańskiej XVii w. najliczniejszą i ciekawą z historycznego punktu widze-
nia grupę stanowią druki XViii-towieczne, zwłaszcza publicystyka i materiały źródłowe 
z okresu panowania Stanisława augusta.

zbiory gabinetu Starych druków obejmują wiele interesujących zespołów pro-
weniencyjnych. znajdują się tu fragmenty księgozbiorów królewskich: zygmunta 

 11 Bylina e., mieczkowska h. Oddział Starych Druków 1949–1980. w: Biblioteka Uniwersytecka 
w Warszawie w latach 1945–1980., op.cit. s.269–285. 
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augusta, michała korybuta wiśnio-
wieckiego, zygmunta iii wazy, Sta-
nisława augusta oraz osób znanych  
z działalności politycznej, czy też 
zasłużonych dla polskiej kultury  
i nauki, takich jak prymas Stanisław 
karnkowski, ignacy krasicki, helleni-
sta i prawnik Stanisław iłowski, insty-
gator koronny andrzej lisiecki, czy 
rodzina Strzemboszów. pojedyncze 
egzemplarze pochodzą m.in. z ko-
lekcji prymasa jakuba Uchańskiego, 
jana dantyszka, andrzeja frycza 
modrzewskiego. wśród właścicieli 
księgozbiorów jest liczna grupa oso-
bistości związanych z warszawą. 
należą do nich wojciech oczko, 
lekarz nadworny królów Stefana 
Batorego i zygmunta iii, burmistrzo-
wie warszawy Stanisław Baryczka  
i karol zabrzeski, kajetan kwiatkow-
ski, publicysta Sejmu czteroletniego  
i szambelan królewski oraz mar-
szałek franciszek Bieliński. dawną 
Bibliotekę załuskich reprezentuje 
około 12 000 druków. warto zwrócić uwagę na księgozbiory stanowiące część spuścizny 
zgromadzeń zakonnych12, a także na kolekcje z klasztorów żeńskich.

wśród nabytków powojennych wyróżnia się kolekcja Synodu kościoła ewangelicko-
reformowanego, przekazana do BUw jako depozyt, oraz księgozbiór rodziny Schoena-
ichów z carolath-Beuthen (dziś Siedlisko i Bytom odrzański).

Gabinet Zbiorów Kartograficznych

na zasoby gabinetu zbiorów kartograficznych, wyodrębnionego w 1949 r.13, składają 
się globusy, mapy, plany i atlasy z okresu od XVi do XXi w. zbiory liczą obecnie ponad 
10 000 jednostek, w tym 5 globusów z XVii–XViii w., 67 atlasów starodrucznych, 61 map  
i planów rękopiśmiennych oraz liczny zbiór atlasów, map i planów z XiX w., a także współ-

 12 m.in. benedyktynów (łysa góra, Sieciechów), bernardynów (opatów, piotrków), bożogrobców 
(miechów), cystersów (koprzywnica, ląd, Sulejów, wąchock), dominikanów (piotrków, warszawa, 
Sandomierz), franciszkanów (piotrków), jezuitów (kalisz, łomża, poznań, warszawa), kamedułów 
(Bieniszewo, Szaniec), kanoników regularnych lateraneńskich (czerwińsk, kalisz, mstów), kapucy-
nów (warszawa), karmelitów bosych (kraków, warszawa), kartuzów (gidle, kartuzy), norbertanów 
(hebdów, witów), paulinów (Brdów, pińczów, warszawa, wielgomłyny) oraz pijarów (warszawa).

 13 kret m. Oddział Kartografii w latach 1949–1980. w: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie w latach 
1945–1980., op.cit. s.299–304. 

il. 3. pseudo-Bonawentura św., Żywot pana jezu krysta, 
kraków 1522. Biblioteka Uniwersytecka w warszawie — 
gabinet Starych druków. fot. Sekcja kopiowania zbiorów 
BUw
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czesnych. w grupie materiałów historycznych znajdują się obiekty należące do dawnego 
zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej, jak również nabytki z okresu powojennego, w tym 
część dawnej kolekcji alfreda potockiego z łańcuta, fragment zbiorów Biblioteki ordynacji 
nieświeskiej, a także przejmowane przez BUw księgozbiory poniemieckie oraz dary.

w zbiorach gabinetu przeważają mapy i atlasy dotyczące polski — jej terenów hi-
storycznych oraz obecnych. w kolekcji tej znajduje się wiele dzieł słynnych rodzimych 
kartografów, od wacława grodeckiego począwszy (il. 4), a także pokaźna liczba prac 
wybitnych kartografów europejskich. wyróżniającą się część zbiorów, sukcesywnie po-
większaną, stanowią plany warszawy od XViii w. po dzień dzisiejszy14.

w zespole kartografii ziem obcych zwracają uwagę mapy i atlasy, wśród których nie 
brak rzadkich egzemplarzy, będące dziełami wybitnych kartografów europejskich, m.in. 
gerarda mercatora czy abrahama orteliusa.

interesujący zespół stanowią militaria — atlasy, plany i mapy przedstawiające roz-
mieszczenie i ruchy poszczególnych wojsk w wojnach i bitwach od XVi do XX w. ciekawy 
jest także zbiór rękopiśmiennych planów głównych twierdz europejskich.

 14 Warszawa narysowana — wybrane plany ogólne Warszawy z lat 1762–1937. oprac. m. Bandzo-
antkowiak. wersja elektroniczna p. maculewicz [cd-rom] warszawa: Biblioteka Uniwersytecka. 
Sekcja dokumentów wtórnych, 2007.

il. 4. wacław grodecki, poloniae finitimarumque locorum, 1572, mapa w atlasie wydanym przez abraha-
ma orteliusa. Biblioteka Uniwersytecka w warszawie — gabinet zbiorów kartograficznych BUw. fot. 
Sekcja kopiowania zbiorów BUw
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Gabinet Zbiorów Muzycznych

na zasoby gabinetu zbiorów muzycznych, zorganizowanego w 1954 r.15, składają się 
rękopisy muzyczne z okresu XVi–XX w., stare druki muzyczne, cenne wydawnictwa książ-
kowe i druki muzyczne z XiX–XX w., a także różnorodne materiały związane z twórczością 
kompozytorów XX wieku — tworzące 
archiwum kompozytorów polskich 
BUw. łącznie zbiory gabinetu liczą 
około 75 000 jednostek.

podstawą zasobów gabinetu 
zbiorów muzycznych stały się zbiory 
byłego zakładu muzykologii Uniwer-
sytetu wrocławskiego, które przeka-
zane zostały do BUw zarządzeniem 
ministerstwa Szkolnictwa wyższego. 
obejmują one się około 4500 rękopi-
sów muzycznych z XVi–XX w., stare 
druki muzyczne oraz wiele cennych 
wydawnictw książkowych i druków 
muzycznych, głównie niemieckich. 
wśród najcenniejszych obiektów 
z kolekcji wrocławskiej znajdują się 
m.in. kodeks menzuralny z przeło-
mu XV/XVi w., zespół osiemnasto-
wiecznych tabulatur lutniowych (il. 5) 
z opactwa cysterskiego w krzeszo-
wie, czy unikatowe przekazy ręko-
piśmienne16. w zbiorach gabinetu 
znajdują się także dawne muzykalia 
z historycznych zbiorów BUw, nie-
liczne ocalałe z wojennej pożogi 
obiekty, tu m.in. zespół tzw. „partesów olkuskich” z XVi w., a także rękopiśmienna księga 
liturgiczna z XViii w., znana jako graduał łowicki. warto w tym miejscu zwrócić także uwagę 
na zachowane materiały o tematyce muzycznej w zbiorach gabinetu Starych druków (druki 
liturgiczne, Melodie na psałterz polski mikołaja gomółki) oraz gabinetu rycin (dedykowane 
Stanisławowi augustowi dzieło reformatora baletu jeana georges’a noverre’a Théorie et 
pratique de la danse, rękopis zawierający rozważania autora o tańcu, libretta i partytury 
do 29 baletów oraz 445 akwarelowych projektów kostiumów, wykonanych przez louisa 
rené Boqueta — łącznie jedenaście oprawionych w czerwony safian woluminów). obecnie 
gabinet zbiorów muzycznych gromadzi przede wszystkim współczesne druki muzyczne17.

 15 mrygoń a. Oddział Zbiorów Muzycznych 1954–1980. w: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 
w latach 1945–1980., op.cit. s.305–313.

 16 m.in. Missa super O gloriosa Domina marcina mielczewskiego (XVii w).
 17 jest to przede wszystkim, wpływająca jako egzemplarz obowiązkowy, produkcja polskiego wydaw-

il. 5. tabulatura lutniowa, XViii w., rękopis. Biblioteka Uni-
wersytecka w warszawie — gabinet zbiorów muzycznych. 
fot. Sekcja kopiowania zbiorów BUw
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powstałe w roku 1958, jako wydzielona część oddziału, archiwum kompozytorów 
polskich BUw (poprzednia nazwa archiwum kompozytorów polskicj XX w.) — jest jedyną 
placówką w skali kraju, która stara się gromadzić możliwie pełną dokumentację źródeł 
polskiej współczesnej twórczości muzycznej18.

najcenniejszą częścią zbiorów akp jest spuścizna kompozytorska i literacka ka-
rola Szymanowskiego. kolekcja ta, stworzona dzięki staraniom łódzkiego muzykologa 
Stanisława golachowskiego, który w latach 1939–1946 zbierał rozproszone autografy, 
dokumenty i pamiątki, została przejęta przez Bibliotekę w 1961 r. jest to największy  
w kraju zbiór związany z tym kompozytorem. Symbolem znaczenia, jakie kolekcja ta ma 
dla Biblioteki, jest umieszczenie na jednej z tablic fasady gmachu BUw zapisu Etiudy 
bmoll Szymanowskiego oraz wykorzystanie początkowych taktów jego IV Symfonii kon-
certującej, jako hejnału, granego codziennie w godzinie otwarcia Biblioteki.

wśród pozostałych materiałów zwracają uwagę spuścizny romana palestra oraz 
tadeusza Bairda, a także obszerny zespół (głównie zbiór korespondencji) dotyczący 
działalności Stowarzyszenia młodych muzyków polaków w paryżu (1936–1950).

Gabinet Dokumentów Życia Społecznego

zbiory gabinetu dokumentów Życia Społecznego, powołanego w 1985 r., liczą obecnie 
ponad 200 000 jednostek zewidencjonowanych i obejmują różnorodne materiały dotyczą-
ce niemal wszystkich dziedzin życia społecznego, politycznego i naukowego, takie jak 
afisze, plakaty, pocztówki, fotografie (il. 6), obwieszczenia, komunikaty, programy imprez, 
zaproszenia, druki reklamowe, a także programy polityczne, odezwy, oświadczenia, de-
klaracje, teksty petycji, mów, kazań i in. dokumenty te, o zróżnicowanej formie i szacie 
graficznej, występują w postaci druków ulotnych19, zwartych oraz czasopism. największa 
ich liczba pochodzi z warszawy, a także województwa mazowieckiego i terenu całego 
kraju; w wyborze reprezentowane są druki wydane poza granicami polski.

do najcenniejszych grup materiałów należą: druki XiX-wieczne (w tym okresu księ-
stwa warszawskiego, królestwa polskiego, powstania listopadowego, wielkiej emigracji, 
wiosny ludów, powstania styczniowego); druki z okresu 1914–1918 (w tym dokumenty 
różnych ugrupowań i organizacji politycznych, wyrażające stanowisko wobec kształtu 
przyszłej polski; druki wydane przez organizacje oświatowe, kulturalne, wojskowe);  
z okresu dwudziestolecia międzywojennego (w tym druki wydane przez partie i or-
ganizacje polityczne, cenne i unikatowe materiały z okresu plebiscytów na śląsku 
cieszyńskim, Spiszu i orawie oraz górnym śląsku); druki z okresu drugiej wojny 

nictwa muzycznego, a także wydawnictwa zagraniczne; w zbiorach gabinetu znajdują się liczne 
pozycje „kanonu” literatury muzycznej, w tym wydania zbiorowe dzieł poszczególnych kompozytorów, 
serie wydań krytycznych muzyki różnych epok i ośrodków i in.

 18 obecnie jego zbiory liczą ponad 40 tys. jednostek. obok rękopisów muzycznych (ok. 5 tys.) znaj-
duje się tu ok. 30 tys. listów od i do kompozytorów, kilka tysięcy fotografii, afiszów i programów 
koncertowych, a także różnego typu materiały biograficzne (dokumenty osobiste, rodzinne, teksty 
literackie i publicystyczne).

 19 w 2008 r. zrealizowano projekt obejmujący opracowanie i digitalizację 4400 druków ulotnych z lat 
1801–1939. w ramach projektu stworzono kolekcję cyfrową w bibliotece elektronicznej Uniwersytetu 
warszawskiego e-bUw, obejmującą: cegiełki; druki ulotne; nalepki naokienne; papiery wartościowe; 
pocztówki; telegramy patriotyczne. dostępny http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=6 
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światowej (wydane przez polskie 
organizacje podziemne oraz przez 
stronę niemiecką), a także z okresu 
1976–1989 (spoza oficjalnego obie-
gu, wydawane przez organizacje  
o charakterze społecznym i politycz-
nym, ilustrujące działalność opozycji 
politycznej).

zwracają uwagę stosunkowo 
niewielkie, ale interesujące ko-
lekcje, w tym m.in.: znaczków 
kwestarskich (przede wszystkim 
z okresu dwudziestolecia między-
wojennego); pocztówek z obiektami 
Uniwersytetu warszawskiego (od 
końca XiX w. do czasów współ-
czesnych) nalepek naokiennych; 
plakatów z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego; historycznych 
papierów wartościowych; różnego 
typu zaproszeń; banknotów; druków 
wyborczych, dotyczących różnych 
okresów historycznych i wyborów do 
różnych gremiów; zbiór pojedynczo 
drukowanych utworów, określanych 
jako literatura jarmarczna; współ-
czesnych, plakatowych kalendarzy 
ściennych; współczesnych druków 
reklamowych.

nieliczną, lecz cenną poznaw-
czo grupę zbiorów stanowią druki 
w językach obcych, przede wszyst-
kim w rosyjskim, niemieckim, ukraińskim, czeskim, słowackim, francuskim, angielskim, 
jidysz i pojedyncze — w innych językach.

Gabinet Zbiorów XIX w.

zasoby gabinetu zbiorów XiX w., funkcjonującego formalnie od 2000 r., szacowa-
ne są na około 600 000 woluminów książek i czasopism — polskich i zagranicznych 
wydawnictw z lat 1801–1918. jest to najbogatszy, po Bibliotece jagiellońskiej, zespół 
polskiego piśmiennictwa, a także obszerny zbiór wydawnictw zachodnioeuropejskich 
tego okresu — przede wszystkim francuskich (il. 7) i niemieckich oraz rosyjskich. zbiory 
mają uniwersalny charakter i obejmują piśmiennictwo z zakresu dyscyplin naukowych, 
reprezentowanych na Uniwersytecie w różnych okresach jego działalności, łącznie  

il. 6. jan mieczkowski, joachim lelewel, ok. 1870, foto-
grafia. Biblioteka Uniwersytecka w warszawie — gabinet 
dokumentów Życia Społecznego BUw. fot. Sekcja kopio-
wania zbiorów BUw
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z teologią i medycyną. księgozbiór medyczny jest jednym z najbardziej kompletnych 
w polsce. zwracają uwagę liczne publikacje matematyczno-przyrodnicze, w tym zwłasz-
cza niemieckie i francuskie.

historyczne uwarunkowania sprawiły, że Biblioteka Uniwersytecka w warszawie ma 
najbogatszą w polsce i największą w europie (poza rosją) kolekcję rosyjskich publikacji 
z XiX i początku XX w., a także dotyczących rosji prac w innych językach. warto też 

zwrócić uwagę na piśmiennictwo 
innych, poza rosją i polską, krajów 
słowiańskich, przede wszystkim 
czeskie, ale również np. ukraińskie 
i białoruskie. do największych 
w polsce należy także zbiór XiX- 
-wiecznych czasopism, kalendarzy 
i sprawozdań administracyjnych. 
wyjątkową wartość mają periodyki 
z terenów królestwa polskiego, 
zwraca też uwagę kolekcja czaso-
pism z okresu wielkiej emigracji.

zbiory gabinetu zbiorów XiX w. 
składają się licznych i różnorodnych 
księgozbiorów instytucjonalnych 
i prywatnych, które w różnych 
okresach zasilały zasoby Biblioteki. 
na szczególną uwagę zasługują 
m.in.: księgozbiór warszawskiego 
towarzystwa przyjaciół nauk20 
oraz spuścizny: po filozofie, praw-

niku, działaczu politycznym i oświatowym józefie kalasantym Szaniawskim21, po 
ministrze, sekretarzu stanu królestwa polskiego ignacym turkulle22, oraz po carskim 
urzędniku w królestwie polskim i prezesie towarzystwa kredytowego ziemskiego  
w warszawie, rosjaninie — polonofilu, znawcy literatury i sztuki, arkadym andriejewiczu 
tołoczanowie23.

 20 księgozbiór warszawskiego towarzystwo przyjaciół nauk objęty jest długofalowym projektem 
badawczym, którego pierwszy etap objął opracowanie i digitalizację ponad 300 tytułów. w ramach 
projektu stworzono kolekcję cyfrową w bibliotece elektronicznej Uniwersytetu warszawskiego e-bUw, 
w której zrekonstruowany został dawny układ księgozbioru biblioteki wtpn. dostępny http://ebuw.
uw.edu.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=37 

 21 księgozbiór obejmuje przede wszystkim publikacje z dziedziny filozofii, historii, prawa, ekonomii, 
medycyny, a także słowniki i encyklopedie.

 22 księgozbiór zawiera przede wszystkim dzieła z zakresu prawa, nauki o państwie, administracji, 
finansów, handlu, ekonomii politycznej, polityki i dyplomacji oraz historii, wojskowości, geografii, 
filozofii, teologii, literatury pięknej i sztuki.

 23 tołoczanow gromadził przede wszystkim współczesne mu, wielojęzyczne piśmiennictwo z zakresu 
szeroko rozumianej humanistyki, w tym liczne polonica, przekłady klasyków starożytnych i wydania 
pisarzy nowożytnych, druki luksusowe i bibliofilskie, czasopisma, a także nielegalne wydawnictwa 
rosyjskie i polskie z drugiej połowy XiX w., publikowane w genewie, londynie i paryżu. 

il. 7. Biblioteczka podróżna ze zbiorem wydań klasyków 
literatury francuskiej, paryż 1801–1806. Biblioteka Uni-
wersytecka w warszawie — gabinet zbiorów XiX w. fot. 
Sekcja kopiowania zbiorów BUw



72

Działalność naukowa

Skarbnica nauki i sztuki — zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w warszawie,  
a w szczególności jej zbiory specjalne, stanowią bezcenny materiał badawczy. doceniany 
on był „od zawsze”; edytorstwem źródeł zajmował się Samuel Bogumił linde, inkunabuły 
i rękopisy badał joachim lelewel, a karol estreicher pracując nad bibliografią polską 
wyrażał swój entuzjazm w liście do lwowskiego księgarza karola wilda: „Biblioteka 
Warszawska [Główna] najmniej jest znana w kraju, a jednak tylko z niej czerpać można 
materjał do pisania historii literatury polskiej […] druki Biblioteki Warszawskiej stanowią 
nieomal zaokrągloną całość wszystkiego, co kiedykolwiek u nas wyszło […] Gdyby nie to, 
że w roku 1834 zabrano do Petersburga 120 000 druków i 100 000 rycin, byłaby dzisiaj 
Bibl. Warsz. [Główna] jedną z większych w Europie. Biblioteka Główna tak się wybornie 
uzupełnia przez Bibliotekę Krasińskich i Zamoyskich, że można bez wyjeżdżania za 
rogatki Warszawy ułożyć dokładną bibliografię polską z naocznego obejrzenia dzieła”24.

obecnie pracownicy gabinetów, będący specjalistami, m.in. w zakresie historii, historii 
sztuki, muzykologii czy filologii, prowadzą liczne indywidualne i zespołowe badania na-
ukowe, dotyczące wszystkich omawianych zbiorów specjalnych. aktywnie współpracują  
z krajowymi i zagranicznymi instytucjami z obszaru nauki i kultury biorąc udział w pra-
cach zespołów badawczych. w ich wyniku powstają m.in. rozumowane katalogi zbiorów, 
różnego rodzaju opracowania monograficzne (w tym dotyczące kolekcjonerstwa) i edycje 
źródeł, a także kolekcje w elektronicznej bibliotece Uniwersytetu warszawskiego (e-bUw) 
prowadzonej przez Bibliotekę.

w gabinecie rycin trwają m.in. prace związane z edycją pierwszej polskiej (i pionier-
skiej w skali ogólnoeuropejskiej) inwentaryzacji zabytków — kazimierza Stronczyńskie-
go Opisy i widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim (1844–1855) — dzieła 
składającego się z 5 tomów Opisów zabytków i 7 atlasów Widoków zabytków. naukowe 
opracowanie materiałów źródłowych i przygotowanie ich do edycji wykonane zostało  
w ramach grantu kBn przez zespół pod kierownictwem prof. dr hab. jerzego kowalczy-
ka, zaś prace wydawnicze podjęto dzięki podpisaniu umowy partnerskiej z krajowym 
ośrodkiem Badań i dokumentacji zabytków oraz dotacji mkidn; jako pierwsze ukażą 
się tomy Sprawozdanie Ogólne oraz Gubernia Radomska.

w gabinecie rękopisów przygotowywany jest do publikacji kolejny tom katalogu 
zbiorów; obejmuje on materiały z okresu ii wojny światowej, w szczególności dotyczące 
warszawy, w tym powstania warszawskiego, pochodzące z kolekcji roberta Bieleckiego.

w gabinecie Starych druków realizowany jest projekt badawczy (w ramach grantu 
mniSw), który obejmuje przygotowanie i opublikowanie kolejnego tomu Katalogu dru-
ków XVI w. ze zbiorów BUW, zawierającego opisy bibliograficzne i proweniencyjne dzieł 
z hasłami na litery od f-k (w sumie ca. 4 400 opisów-rekordów).

w gabinecie zbiorów kartograficznych opracowywany jest zespół obiektów z kolekcji 
nieświeskiej, natomiast w gabinecie zbiorów muzycznych realizowany jest duży projekt 
współkatalogowania rozproszonych muzykaliów wrocławskich w ramach „riSm project” 
(finansowanego przez packard humanities institute), którego podstawowym celem jest 

 24 list ze stycznia 1869 r., ogłoszony drukiem przez S. lama w „Silva rerum”1939, z. 5, cyt. za ko-
zerska h. Warszawska Biblioteka Uniwersytecka w latach 1832–1871., op.cit., s. Xii, 97.
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skatalogowanie do centralnej bazy danych riSm grupy rękopisów muzycznych prowe-
niencji śląskiej, przechowywanych obecnie w bibliotekach w warszawie i we wrocławiu. 
Udostępnienie opisów opracowanych rękopisów ułatwi prowadzenie badań nad życiem 
muzycznym śląskich ośrodków katolickich oraz nad działalnością Braci czeskich w niesky.

w gabinetach dokumentów Życia Społecznego oraz zbiorów XiX w. kontynuowane 
są prace związane z realizacją kolejnych etapów opracowania i digitalizacji wybranych 
zespołów, takich jak druki ulotne z lat 1801–1939, czy księgozbiór warszawskiego to-
warzystwa przyjaciół nauk (por. przypis 19 i 20).

wymienione wyżej projekty, to tylko niektóre z prac będących przedmiotem działalności 
naukowej prowadzonej przez pracowników zbiorów specjalnych25. obok różnorodnych pu-
blikacji i wystąpień na konferencjach i sesjach naukowych, w ramach szerszej prezentacji 
i popularyzacji historycznych kolekcji przygotowywane są wystawy, którym towarzyszą 
katalogi (drukowane lub na płytach cd), a także prelekcje i spotkania z publicznością. 
ważnym aspektem działalności gabinetów jest także praca dydaktyczna. regularnie 
prowadzone są wykłady dla studentów Uniwersytetu, zwłaszcza wydziału historycznego, 
a także dla studentów innych uczelni warszawskich, w tym akademii Sztuk pięknych.

o znaczeniu i randze zbiorów specjalnych BUw świadczy także aktywne członko-
stwo w stowarzyszeniach międzynarodowych, takich jak: international confederation of 
architectural museums icam (gabinet rycin), international association of music libra-
ries iaml (gabinet zbiorów muzycznych), consortium of european research libraries 
cerl (gabinet Starych druków). warto dodać, że w ramach ligue des Bibliothèques 
européennes de recherche liBer, do którego także należy Biblioteka Uniwersytecka, 
powstała ostatnio grupa robocza zajmująca się zbiorami specjalnymi.

Podsumowanie

zbiory specjalne, w kontekście ich wartości historycznej i artystycznej oraz znaczenia 
dla dziedzictwa kulturowego polskiego i europejskiego, zostały uznane za podstawę 
narodowego zasobu bibliotecznego w Bibliotece Uniwersyteckiej w warszawie. zgodnie 
z zarządzeniem rektora Uniwersytetu warszawskiego, nr 26 z dnia 4 czerwca 2009, 
narodowy zasób biblioteczny w BUw tworzą wyodrębnione części zbiorów:

- gabinetu rękopisów (kodeksy z iX–XV w., dokumenty z Xii–XViii w., w tym listy 
i przywileje królewskie, diariusze sejmowe, modlitewniki, orientalia; wybrane 
dokumenty z XiX–XX w., w tym archiwum Szarych Szeregów, archiwum Bip kg 
ak, archiwum delegatury Sił zbrojnych; autografy pisarzy polskich); 

- gabinetu rycin (wybrane: rysunki artystyczne autorów szkół europejskich z XVi–
XX w.; rysunki artystyczne autorów polskich i w polsce działających z XViii–XX w.; 

 25 informacje dotyczące publikacji oraz prac prowadzonych przez gabinety zbiorów specjalnych 
zamieszczane są na stronie internetowej BUw w zakładkach: zbiory/zbiory specjalne. dostępny 
w internecie: http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&i-
d=58&itemid=123; 

  o Bibliotece / Biuletyn BUw. dostępny w internecie: http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?optio-
n=com_content&task=blogcategory&id=42&itemid=94; 

  o bibliotece / Sprawozdania. dostępny w internecie: http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?optio-
n=com_content&task=blogcategory&id=33&itemid=145 
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rysunki architektoniczne z XVii–XX w.; albumy z rysunkami z XVi–XX w.; zespoły 
z kolekcji graficznej króla Stanisława augusta poniatowskiego oraz zespoły grafiki 
z kolekcją Stanisława kostki potockiego); 

- gabinetu Starych druków (inkunabuły; wybrane polonika oraz druki obce z XVi–
XViii w.; wybrane tytuły czasopism i kalendarzy z XVii–XViii w.; kolekcja Banku 
polskiego; kolekcja a. tołoczanowa; kolekcja — polskie biblioteki królewskie; 
kolekcja opraw z XVi–XViii w.); 

- gabinetu zbiorów kartograficznych (plany i mapy warszawy z XViii–XX w.; atlasy 
z XVi–XViii w.; globusy z XVii–XViii w.; mapy i plany rękopiśmienne); 

- gabinetu zbiorów muzycznych (rękopisy i stare druki muzyczne XVi–XViii w.; 
rękopisy i druki muzyczne archiwum kompozytorów polskich XX w.); 

- gabinetu dokumentów Życia Społecznego (druki ulotne, plakaty, afisze oraz inne 
wybrane materiały biblioteczne z XiX–XX w. — do 1945 r.); 

- gabinetu zbiorów XiX w. (księgozbiór warszawskiego królewskiego towarzystwa 
przyjaciół nauk oraz wybrane pozycje z pozostałych zbiorów XiX w.)26

Wanda Maria Rudzińska (warsaw University’s library)
Treasury of Knowledge and Art — Special Collections in Warsaw University’s Library

Summary

in the introduction there is information on the history of the collections, including the special collections, 
in the warsaw University’s library (wUl); and on the close connection between the collections and the 
history of the warsaw University. later the analysis concentrates on the structure and character of the 
wUl special collections which comprise graphics, pictures, manuscripts, antique books, cartographic and 
musical collections, social life documents, and a 19th century collection. in the article also the following 
questions have been presented: scientific editing of special collections, research projects, national and 
international cooperation concerning special collections; publications, exhibitions and teaching. in the 
closing part of the article there is a discussion on the special collections, a core national resource of wUl, 
in the context of their historical and artistic values, and their significance for the polish national heritage 
and the european one as well. 

 26 zarządzenie rektora Uniwersytetu warszawskiego nr 26 z dnia 4 czerwca 2009 w sprawie wyodręb-
nienia w Bibliotece Uniwersyteckiej w warszawie zbiorów tworzących narodowy zasób biblioteczny. 
„monitor Uniwersytetu warszawskiego”. 2009, nr 6, poz. 138.
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Jan Dąbrowski
Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu

ekSliBriSy i inne cenne kolekcje  
w zBiorach Specjalnych 

BiBlioteki akademii medycznej we wrocławiU

Streszczenie

Biblioteka akademii medycznej we wrocławiu, której powstanie sięga 1946 r., a ostatecznie została 
utworzona w 1950 r., od początku gromadziła zbiory specjalne. w skład tych zbiorów wchodzą ekslibrisy, 
stare druki, medale, rękopisy, fotografie, pocztówki i inne. dotyczą one głównie szeroko rozumianej historii 
medycyny, związanej m. in. z naszą uczelnią, regionem (przede wszystkim śląsk), jak i tradycji lwowskich. 
Były one prezentowane na różnych wystawach, wykorzystywane w pracach naukowych, katalogach 
wydawniczych, czy także — w formie kalendarza. Systematyczne opracowywanie zbiorów specjalnych 
umożliwia ich udostępnianie zainteresowanym czytelnikom Biblioteki, ukazując ich ważność i wyjątkowość.

„Podstawowym (…) celem nauczania historii medycyny jest ukazanie rozwoju 
myśli medycznej i drogi, jaką przebył człowiek do obecnego stanu wiedzy  
i praktyki lekarskiej. Zrozumienie tej drogi pozwala także na zrozumienie te-
raźniejszości. Temu celowi służą podręczniki historii medycyny. Jeśli jednak 
ktoś chce zgłębić jakieś zagadnienie, czy to z praktycznej potrzeby, czy też  
z zainteresowania, nic nie zastąpi dotarcia do źródła”1.

początki Biblioteki akademii medycznej we wrocławiu sięgają roku 1946, kiedy to 
została utworzona przy wydziale lekarskim Uniwersytetu i politechniki we wrocławiu, jako 
Biblioteka lekarska. organizowano ją od podstaw, gdyż przed ii wojną światową wydział 
lekarski Uniwersytetu fryderyka wilhelma nie miał osobnej biblioteki. zapoczątkowanie 
działalności bibliotecznej było nader skromne. pomieszczenia, jakie Biblioteka otrzymała 
w tym czasie, mieściły się w zakładzie historii medycyny przy ul. t. chałubińskiego 5. 
natomiast w 1947 r. przyznano jej kolejne — w ii i iii klinice chorób wewnętrznych przy 
ul. l. pasteura 4. tam utworzono czytelnię, która mogła przyjąć jednocześnie czterech 
czytelników. wraz z reorganizacją szkolnictwa wyższego w 1950 r. i powstaniem akade-
mii medycznej jako odrębnej uczelni, Biblioteka otrzymała obecną nazwę. w kolejnych 
latach Biblioteka ostatecznie przeniosła się i objęła cały budynek przy ul. parkowej 1/3. 
jednak budynek ten okazał się bardzo zniszczony i wymagał remontu, który zakończył 
się definitywnie w 1958 r.2

 1 Brzeziński, t. Wprowadzenie do historii medycyny. w: Historia medycyny. red. t. Brzeziński. wyd. 3. 
warszawa, 2000, s. 23.

 2 Barg, l.; Strożecka-tichy, z.; Sławińska, r. Biblioteka. w: Academia Medica Wratislaviensis 
1950–2000. red. l. paradowski; et al. wrocław, 2000, s. 337–350; istnieją także inne publikacje 
i prace omawiające historię Biblioteki am, jak i jej budynku, np. kuczkowska m. Historia Biblioteki 
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w tym też czasie, jak i w następnych latach, tworzyły się poszczególne działy 
Biblioteki. interesujący nas oddział zbiorów Specjalnych został utworzony w 1984 r.  
(w 2009 minęło 25 lat) przez wicedyrektorkę Biblioteki mgr zofię Strożecką-tichy3. jed-
nak już wcześniej Biblioteka gromadziła tego typu zbiory, co możemy przeczytać m.in. 
w artykule poświęconym działalności Biblioteki z lat 1950–19604 i w regulaminie Biblio-
teki, który został zamieszczony w spisie wykładów w roku akademickim 1959–19605. 
w skład zbiorów specjalnych, jak napisał ówczesny dyrektor Biblioteki dr leszek Barg, 
wchodziły m.in. 22 starodruki i 50 filmów naukowo-dydaktycznych. natomiast regulamin 
wymienia w rozdziale piątym katalogi specjalne. istnieje jeszcze wcześniejsza informacja, 
że Biblioteka u swych początków posiadała dział rękopisów i Starodruków. działał on 
jednak bardzo krótko, bo schemat organizacyjny z 1953 r. już go nie wymienia6. zbiory 
specjalne systematycznie się powiększały i tak np. w 1989 r. oddział posiadał już m.in. 
108 starodruków, 30 medali, 390 ekslibrisów, 97 ksiąg dokumentów z wydziału lekar-
skiego Uniwersytetu jana kazimierza we lwowie, „zespół polanica” zawierający m.in. 
różne dokumenty lekarzy polanickich henryka Schlechta i józefa matuszewskiego7.

Biblioteka akademii medycznej, jako biblioteka specjalistyczna, obok najnowszej 
literatury naukowo-dydaktycznej z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, posiada także 
cenne obiekty pozwalające na poznanie w określonym stopniu historię medycyny. obec-
nie w ich skład wchodzą m.in. stare druki, różne rękopisy, ekslibrisy, fotografie, medale, 
dokumenty życia społecznego, pocztówki. oddział zbiorów Specjalnych gromadzi różne 
materiały historyczne dotyczące przede wszystkim szeroko rozumianej medycyny, ze 
szczególnym uwzględnieniem elementów charakterystycznych dla akademii medycznej 
we wrocławiu, własnego regionu (m.in. medycyna na śląsku) oraz tradycji lwowskich. 
Stwarzają one wiele możliwości, w tym głównie do prowadzenia badań naukowych.

już przed właściwym powstaniem tego oddziału, Biblioteka starała się prezentować 
w środowisku wrocławskim dzieła plastyczne powiązane z medycyną, a były to przede 
wszystkim zbiory specjalne. w 1972 r., wraz z wrocławskimi oddziałami polskiego towa-
rzystwa lekarskiego i polskiego towarzystwa historii medycyny, Biblioteka przedstawiła 
na wystawie medale, plakietki i odznaki medyczne8. kolejna wystawa, ukazująca podobną 
tematykę, miała miejsce w 1991 r.9 obecnie opracowane medale dostępne są w naszej 

Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1950–2000. wrocław, 2005 [praca magisterska], 
nasiadko k. j. Monografia willi Oswalda Püschela, wrocław, 2006 [praca licencjacka].

 3 Barg l., Strożecka-tichy, z., Sławińska r. Biblioteka, op.cit., s. 346.
 4 Barg l. Biblioteka Akademii Medycznej. w: Akademia Medyczna we Wrocławiu 1950–1960. red. 

z. wiktor, et al. wrocław 1960, s. 420.
 5 Regulamin Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu. w: Spis wykładów w roku akademickim 

1959/60 wraz z informatorem. red. z. wiktor; et al. wrocław, 1959, s. 133.
 6 kuczkowska; m. Historia, op.cit., s. 82.
 7 Barg l., Strożecka-tichy, z., Sławińska r. Biblioteka, op.cit., s. 347; zob. także Barg, l. Henryk 

Schlecht i Józef Matuszewski — zasłużeni lekarze polaniccy. Postępy Medycyny Klinicznej i Do-
świadczalnej. 1992, t. 1, z. 2, s. 143–148; Polanica Zdrój wczoraj i dziś. t. 2, Księga pamiątkowa 
1945–2005. red. k. jazienicka-wytyczak. wyd. 2. nowa ruda — polanica zdrój, 2006 [s. 467].

 8 Polskie medale i odznaki medyczne. Katalog wystawy. red. l. Barg, S. Szpilczyński. wrocław, 
1972, s. 5. 

 9 zob. Medale w zbiorach Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu. Katalog wystawy. oprac. 
z. Strożecka-tichy. wrocław, 1991.
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bazie na stronie internetowej Biblioteki10. następne wystawy obejmowały ekslibrisy. 
i tak, w 1975 r., wraz z Biblioteką zakładu narodowego im. ossolińskich, wystawiono 
940 polskich księgoznaków, a w 1990 r. — 1140. w 1995 r. zorganizowano wystawę 
prezentującą zagraniczne ekslibrisy medyczne, które zostały wykonane w XX w. zbiór 
ten obejmował ponad tysiąc znaków książkowych. ostatnia wystawa ekslibrisów miała 
miejsce w 2003 r.11 w ostatnich latach zaprezentowano także kolejne zbiory specjalne 
na wystawach np. „Uzdrowiska na dawnych pocztówkach” (kwiecień — sierpień 2001)12, 
„130 lat stomatologii we Wrocławiu” (listopad 2001 — styczeń 2002)13, „Książki pachnące 
ziołami” (maj — sierpień 2002)14. Biblioteka organizowała także wiele innych wystaw 
ukazując swoje medyczne zbiory oraz osoby związane ze światem medycznym15.

powracając do wspomnianej wyżej wystawy pocztówek z uzdrowisk w 2001 r., 
trzeba dodać, że stanowią one ciekawy materiał, który pozwala zapoznać się z miej-
scami służącymi ludziom pragnącymi odzyskać zdrowie. architektura uzdrowisk, ludzie 
przechadzający się deptakiem w pobliżu domu zdrojowego lub pijący wodę mineralną, 
to tylko niektóre elementy z życia dawnych kuracjuszy przedstawione na pocztówkach. 
Uzdrowiska, które można było wówczas zobaczyć, znajdują się m.in. na dolnym śląsku, 
jak i na dawnych ziemiach polskich. wykaz miejscowości obejmuje trzydzieści cztery 
uzdrowiska, a są to np. Brzozów, inowrocław, iwonicz, krynica, kudowa zdrój, morszyn, 
rymanów, świeradów zdrój, truskawiec. podczas licznych wystaw, obok ukazywanych 
zbiorów wystawiano także specjalną „księgę wystaw”, do której zwiedzający mogli do-
konać okolicznościowego wpisu. ta wystawa posiada także różne wpisy. jako pierwsi 
„zapisali się” studenci akademii medycznej; „Z szalenie głębokim entuzjazmem podsze-
dłem do tej wystawy. Po prostu zwaliła mnie z nóg. Zamiast szukać materiałów do pracy 
magisterskiej, wolałem popatrzeć na tę piękną wystawę”, a następny dodał: „Zgadzam się 
w pełni z moim szanownym przedmówcą — wystawa ta poraziła całkowicie me zmysły. 
Jestem pod wrażeniem jako że znalazłem nawet zdjęcia z moich rodzinnych Cieplic. 
Gratuluję udanego pomysłu”.

wśród zbiorów specjalnych bardzo ważną kolekcję, która liczy obecnie około 3000 
opracowanych jednostek, stanowią ekslibrisy polskich i obcych autorów oraz ich właścicieli. 

 10 medale [on-line]. [dostęp: 2009–02–10]. dostępny w internecie: 
  <http://www.bg.am.wroc.pl/odznaczenia_new/ >.
 11 zob. Polski ekslibris medyczny. [katalog wystawy]. oprac. katalogu w. dziulikowski. wrocław, 1975; 

Polski ekslibris medyczny 2. [katalog wystawy]. oprac. katalogu w. dziulikowski, m. radojewski. 
wrocław, 1990; Ekslibris medyczny 3. [katalog wystawy]. oprac. w. dziulikowski, z. Strożecka-
tichy. wrocław, 1995; okolicznościowy folder: Ekslibris medyczny 2003, marzec — lipiec 2003.

 12 zob. wydany okolicznościowy folder z wystawy [w oddziale zbiorów Specjalnych Biblioteki am we 
wrocławiu].

 13 zob. Bruziewicz-mikłaszewska, B. Spotkały się cztery pokolenia stomatologów. „medium. gazeta 
dolnośląskiej izby lekarskiej”. 2002, nr 1, s. 7.

 14 zob. dąbrowski, j.; kuczkowska, m.; matyla, e. Zioła w Bibliotece AM. „gazeta Uczelniana”. 2002, 
r. 8, nr 8, s. 7.

 15 Barg, l., Strożecka-tichy, z., Sławińska, r. Biblioteka, op.cit., s. 345–346; Sławińska, r. Biblioteka 
Akademii Medycznej. w: Akademia Medyczna we Wrocławiu 2001–2005. red. r. andrzejak; et al. 
wrocław, 2006, s. 430–431 [Były to m.in. wystawy: „Francuska książka medyczna” (1976 r.), „Prof. 
dr Hugon Kowarzyk” (1985 r.), „Dr Leszek Barg — 50 lat pracy dla Biblioteki AM we Wrocławiu” 
(2002 r.), „Wrocławscy wykładowcy medycyny i ich książki. 300 lat nauczania medycyny we Wro-
cławiu” (2002 r.)].
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wykonane są one, począwszy od XiX do XXi w., w bardzo różnych technikach, np. jak 
miedzioryty, akwaforty, litografie, czy linoryty i drzeworyty oraz jako zwykłe odbitki lub też 
w formie techniki komputerowej. warto przy tej okazji dodać, że znaczna część zbiorów 
specjalnych pochodzi z darów. jednym z ofiarodawców był dr med. wiktor dziulikowski, 
znany wrocławski kolekcjoner m.in. ekslibrisów i medali16. na medycznych ekslibrisach 
możemy zauważyć pewne charakterystyczne cechy, takie elementy, które wyróżniają je 
spośród innych. dotyczy to określonych symboli, jakie spotykamy w medycynie. wyróż-
nić tu możemy m.in. węża, który znajduje się np. na lasce greckiego boga lecznictwa 
asklepiosa, w rzymskiej mitologii nazywanego eskulapem (np. ekslibris oskara fischera, 
102x77, 1916 r., aut.: georg jilovsky), następnie hygieja, córka asklepiosa — grecka 
bogini zdrowia (w mitologii rzymskiej jako bogini Salus), choć też nazywana patronką 
farmacji. przedstawia się ją jako młodą kobietę trzymającą w ręku czarę oplecioną wę-
żem. znakiem medycznych ekslibrisów jest także konwalia, uznawana od wieków jako 
symbol wiedzy lekarskiej (np. ekslibris polskiego towarzystwa historii medycyny, sucha 
igła (c4), 108x76, 1972 r., aut.: Stanisław dawski). chrześcijaństwo wprowadziło kult 
świętych jako patronów medycyny i farmacji. na początku należy tu wymienić św. łukasza 
ewangelistę. inni, to bardzo znani święci kosma i damian. św. kosma był przedstawiany 
najczęściej z naczyniem do badania moczu lub książką, a św. damian z puszką apteczną 
(np. ekslibris zbigniewa filara, miedzioryt (c2), 70x70, 1962 r., aut.: Bogusław Brandt). 
w stomatologii najważniejsze miejsce zajmuje św. apolonia, także jako patronka cier-
piących z powodu bólu zębów (np. ekslibris walthera Brucka (1872–1937), profesora 
stomatologii we wrocławiu, 133x90, 1903 r., aut.: eugen Spiro). na ekslibrisach jest 
także przedstawiany św. roch, patron aptekarzy oraz opiekun chroniący od zarazy, (np. 
ekslibris [albrechta] Scholza, drzeworyt poprzeczny (X2), 101x52, 1979 r., aut.: herbert 
ott). trudno tu wymienić wszystkie symbole medyczne używane w grafice ekslibrisów, 
a są nimi również czaszka ludzka, kościotrup, kielich czy strzykawka. na koniec warto 
wspomnieć o symbolu czerwonego krzyża i powstałego w 1864 r. międzynarodowego 
komitetu czerwonego krzyża (np. ekslibris rudolfa kriera, linoryt-kol. (X3-kol.), 129x65, 
1984 r.) oraz symbolu czepka pielęgniarskiego (np. ekslibris zespołu Szkół medycznych 
im. hanny chrzanowskiej w ostrowie wielkopolskim, 70x45, aut.: helena Sawicka)17. 
 16 zob. Bandosz r., znamirowski a. Wiktor Dziulikowski (1913–2006). (z żałobnej karty). „ex Biblio-

theca”. 2006, nr 2, s. 13–15. 
 17 ekiert l. j. Symbolika farmaceutyczna na przestrzeni wieków. „farmacja polska”. 1997, t. 53, 

nr 24, s. 1107–1111; kałłaur, i.; rostafiński, S. Wąż w mitologii. „farmacja polska”. 1999, t. 55, nr 5, 
s. 258–263; Baron, a., p. Stomatologia w malarstwie. Słowo wstępne a. Besombes. wstęp do wyd. 
pol. j. piekarczyk. kraków, 1999; Brzeziński, t. Dawna medycyna i lekarze. Studium kształtowania 
zawodu. w: Historia medycyny, op.cit., s. 25–69; ziembicki w. Narodziny Eskulapa. „nowotwory”. 
2000, t. 50, nr 1, s. 76–79; Urbanek B. Idea opieki nad chorym na ziemiach polskich w latach 
1809–1914. [wrocław, 2001 ?], s. 99–102; rzepiela a. Hygieja w ikonografii farmaceutycznej na 
przykładzie zbiorów Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. „farmacja polska”. 2006, 
t. 62, nr 24, s. 1087–1095; łysiak-Seichter m., łysiak, m. Święta Apolonia — patronka dentystów. 
„czasopismo Stomatologiczne”. 2006, r. 59, nr 4, s. 285–288; pluta a., et al. Czepek pielęgniarski 
wczoraj i dziś. w: Dawna medycyna i weterynaria. red. m. z. felsmann, j. Szarka, m. felsmann. 
chełmno, 2007, s. 201–208; zob. także: Sokołowska-grzeszczyk, k. lekarze polscy — twórcy i ko-
lekcjonerzy ekslibrisów w latach 1905–1955. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny. 1986, t. 49, z. 1, 
s. 27–65; Sokołowska-grzeszczyk k. Ekslibrisy medyczne Młodej Polski (1890–1918).„archiwum 
historii i filozofii medycyny”. 1988, t. 51, z. 1, s. 43–59; kmieć k. Ekslibrisy farmaceutów. kraków, 



79

w naszej kolekcji posiadamy m.in. interesujące ekslibrisy wrocławskich lekarzy, np. prof. 
tadeusza owińskiego (1904–1995), twórcy uniwersyteckiej stomatologii w powojennym 
wrocławiu18 (zęby, ekslibris t[adeusza] owińskich, cynkotypia kreskowa (p1), 63x66, 
1935 r., aut.: roman mann), prof. wiktora Brossa (1903–1994), wybitnego specjalisty  
w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej i serca19 (serce na dłoni, ekslibris wiktora Brossa, 
akwaforta+akwatinta (c3+c5), 66x48, 1986 r., aut.: marian klincewicz) oraz instytucji 
(np. ekslibris polskiego towarzystwa lekarskiego — oddział we wrocławiu, linoryt (X3), 
102x66, 1968 r., aut.: zygmunt waśniewski). także nasza Biblioteka posiada swoje 
ekslibrisy, jak i niektórzy jej pracownicy (l. Barg, j. dąbrowski, a z. Strożecka-tichy jest 
autorką ekslibrisów). ta, często mikroskopijna forma twórczości artystycznej, jest wyra-
zem umiłowania książek, jakie właściciel posiada we własnej biblioteczce. patrząc na 
ekslibrisy możemy dowiedzieć się, jaką dziedziną medycyny zajmuje się jego właściciel, 
gdyż często do ogólnych symboli medycznych dodawane są elementy specjalizacji, np. 
nerki, ucho, oko, czy różne zwierzęta (ekslibrisy weterynarzy) oraz jakie ma dodatkowe 
zainteresowania np. góry, narty (np. ekslibris karen nasiell, drzeworyt poprzeczny (X2), 
76x55, 1971 r., aut.: kazimierz moździerz), żaglówka, strzelba i pies myśliwski (np. 
ekslibris edwarda towpika, miedzioryt (c2), 86x75, 1992 r., aut.: jan maciej kopecki).

najcenniejszą chyba grupą pośród zabytkowego już dziś księgozbioru stanowią stare 
druki. formy ich wykorzystania są różne i tak na przykład kilka z nich — m.in. Icones 
plantarum medicinalium (centuria 1) z 1784 r. — było zaprezentowanych w muzeum 
narodowym we wrocławiu na wystawie: „Pamiętajmy o ogrodach… Ceramika i szkło 
ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu” od grudnia 1999 r. do lutego 2000 r. 
ryciny i piękne oprawy starych druków były okazją do ich ukazania również w katalogu 
wydawnictwa medycznego20 oraz w kalendarzu akademii medycznej we wrocławiu na 
rok 2009.

posiadamy także dzieła wybitnych autorów, a jest nim m.in. johann adam kulmus 
(1689–1745), urodzony we wrocławiu. jako anatom pracujący w gdańsku wydał Tablice 
anatomiczne. wspomniana publikacja była wydawana wielokrotnie i w różnych językach, 
także przetłumaczona na japoński, co świadczy o jej szczególnej wartości (w naszych 
zbiorach: j. a. kulmus, Tabulae anatomicae, in quibus corporis humani…, amsterdam 
1744)21. innym autorem jest albrecht von haller (1708–1777), który przyczynił się do 
rozwoju fizjologii, ujmując w swoich pracach stan wiedzy na ten temat w okresie w któ-
rym żył (w naszej Bibliotece posiadamy dwie jego publikacje: a. haller, Primae lineae 
physiologiae in usum praelectionum academicarum…, gottingae 1751, oraz dzieło, 
które zostało wydane drukiem w ośmiu tomach, w naszych zbiorach specjalnych posia-

2004.
 18 konopka t. Jubileusz 60-lecia uniwersyteckiej stomatologii w powojennym wrocławiu. „gazeta 

Uczelniana”. 2007, r. 13, nr 7, s. 2–7.
 19 kacała r. r. Wiktor Bross chirurg i uczony. wrocław, 2006.
 20 zob. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner. Katalog wydawniczy 2003/2004. proj. graf. p. kawecki, 

[wrocław].
 21 kamińska-axer m. (tłum.). Wspomnienie o Janie Adamie Kulmusie. „archiwum historii medycyny”. 

1975, t. 38, z. 2, s. 195–200; Żydowo, m. m. Dzieje nauczania medycyny w Gdańsku. w: Dzieje 
nauczania medycyny na ziemiach polskich. red. m. m. Żydowo. kraków, 2001, s. 38; kośmiński 
S. Słownik lekarzów polskich. warszawa, 1888, s. 254–255 [przedruk: warszawa, 1977].
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damy trzy tomy: „Elementa physiologiae corporis humani”, lausannae, t. 2: 1760, t. 3: 
1766, t. 5: 1769)22. jednym z najstarszych druków, które ukazało się w języku polskim 
podejmujące temat reanimacji, jest dzieło franciszka kurcyusza (curtiusa) Opis chorob 
prędkiego ratunku potrzebuiących… dzieło zostało wydrukowane w warszawie w 1783 r. 
Uważane jest ono za pierwszy polski podręcznik dotyczący reanimacji23. warto w tym 
miejscu wspomnieć także o zielnikach. autorem jednego z nich jest Szymon Syreniusz 
(ok. 1540–1611) znany polski przyrodnik, lekarz i botanik, profesor akademii krakowskiej, 
który podróżował po europie poznając wiele roślin oraz odwiedzając ogrody. prawie 
czterdziestoletnia praca badawcza pozwoliła na opublikowanie wielkiego dzieła, ale już 
po śmierci autora (S. Syreniusz, Zielnik herbarzem z ięzyka łacińskiego zowią. To iest 
opisanie własne imion, kształtu…, cracoviae 1613)24. jest jeszcze wiele innych intere-
sujących ksiąg, czy to z chirurgii (np. lorenz heister, Institutiones chirurgicae, in quibus 
quidquid ad rem chirurgicam pertinet… amsterdam, pars 1: 1750, pars 2: 1747), czy 
z innych dziedzin odnoszących się do medycyny.

w naszych zbiorach posiadamy wiele ważnych rękopisów, które były przedmiotem 
także prac naukowych. przykładem może tu być De plica polonica z 1771 r., którego au-
torem był lekarz teodor tomasz weichardt25 oraz dysertacja lekarza wojskowego mariana 
aleksandra Bladye’a (1909–1940) na temat historii Szpitala św. ducha we lwowie26. 
z bliższej już nam historii, na podstawie protokołów posiedzeń polskiego towarzystwa 
lekarskiego oddziału we wrocławiu z lat 1946–1961, możemy śledzić naukowe życie 
lekarskie w powojennym wrocławiu27, a zaglądając do innych dokumentów, tworzącą 
się uniwersytecką stomatologię28.

 zbiory związane z wydziałem lekarskim Uniwersytetu jana kazimierza we lwowie 
są okazją do poznania jego dziejów, osiągnięć i trudności oraz wybitnych profesorów  
i studentów. w skład tego zbioru wchodzą katalogi dziekańskie, zawierające karty wpi-
sowe, informujące czytelnika m.in. o podstawowych danych osobowych studentów tego 
wydziału. innym, bogatym źródłem informacji są protokoły posiedzeń rady wydziału 
lekarskiego. odnajdujemy również księgi egzaminacyjne, będące kolejną skarbnicą 
wiedzy. cały ten zbiór obejmuje okres od 1925 r. do 1939 r. w posiadaniu oddziału są 
także akta studentów polskich i ukraińskich z lat 1942–194329.

 22 kozuschek w. Rozwój anatomii patologicznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Akademii 
Medycznej we Wrocławiu wraz z zarysem historycznym przedmiotu. wrocław, 2007, s. 84.

 23 kuś m. Najstarsze druki polskie z zakresu reanimacji. „archiwum historii medycyny”. 1974, t. 37, 
z. 1, s. 59–65; kośmiński, S. Słownik lekarzów polskich, op.cit., s. 256.

 24 Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. red. h. Strzelecka, j. kowalski. warszawa, 2000, s. 533.
 25 zob. Barg, l. Teodor Tomasz Weichardt. Konsyliarz Jego Królewskiej Mości Stanisława Augusta 

Akademii Rzymsko-Cesarskiej towarzysz. wrocław, 1999.
 26 zob. Barg l. Marian Aleksander Bladye’ i jego dysertacja Szpital Św. Ducha we Lwowie. „archiwum 

historii i filozofii medycyny”. 1999, t. 62, z. 1–2, s. 47–66.
 27 zob. domosławski z. Polskie Towarzystwo Lekarskie we Wrocławiu w latach 1946–1961 i jego więź 

z Wydziałem Lekarskim. „gazeta Uczelniana”. 2000, r. 7, nr 7, s. 14–15.
 28 zob. Bruziewicz-mikłaszewska B. Zarys dziejów uniwersyteckiej stomatologii we Wrocławiu. wrocław, 

2008 [rozprawa habilitacyjna].
29 zob. np. wojtkiewicz–rok w. Rola Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza w kształtowa-

niu polskiego modelu nauczania medycyny. Studia medyczne UJK w latach 1920–1939. wrocław, 
1996 [rozprawa habilitacyjna]; kacała, r. r. wiktor Bross, op.cit.
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trudno wymienić i omówić wszystkie medyczne zbiory specjalne. mam nadzieję, że 
zaprezentowane przykłady ukazują ich ważność oraz wyjątkowość. często zapomina 
się o historii, także medycyny, bez której nasze dzisiaj, nasza współczesna medycyna 
nie mogłaby istnieć, a przez to również — nasze zdrowie.

obserwuje się rosnące zainteresowanie historią medycyny. Systematyczne opraco-
wywanie zbiorów specjalnych przyczynia się do ich wzrastającego udostępniania. ważną 
rzeczą jest, aby informacje o zbiorach, nawet ogólne, były prezentowane jak najszerzej, 
czy to np. na wystawach, w różnych publikacjach, na konferencjach, poprzez biblioteki cy-
frowe (regionalne, instytucjonalne). mogą także tworzyć centralną bazę danych o zbiorach 
specjalnych w polsce. to wszystko umożliwia, aby czytelnicy, środowisko bibliotekarskie, 
lokalne, a także medyczne — dotyczy to m.in. naszej Biblioteki, otrzymywali potrzebne 
informacje na ten temat. Będą to źródła informacji, które skierują zainteresowane osoby 
pod właściwy adres. warto więc, a nawet należy gromadzić, chronić i wyodrębniać takie 
skarby spośród całego księgozbioru, gdyż stanowią one bardzo interesującą i charakte-
rystyczną cechę biblioteki. zbiory specjalne, także te drobne w swojej formie, to historia, 
jakże często niepowtarzalna, uczelni, danej instytucji, regionu i polski.

Jan Dąbrowski (medical academy’s library in wrocław)
Bookplates (Ex Libris) and Other Valuable Collections in the Medical Academy’s Library in Wrocław

Summary

ithe medical academy’s library, whose history dates back to 1946 and which was finally founded in 
1950, has been gathering special collections from the very beginning. these special collections com-
prise: bookplates (ex libris), antique books, medals, manuscripts, photographs, postcards, etc. they 
all are somehow connected with the history of medicine, the academy, the region (Silesia), and the 
traditions from lviv. these collections have been presented at various exhibitions, used in academic 
papers, catalogues, and even in a calendar. a systematic editing of special collections enables a wider 
access to them for potential readers and – on the other hand – shows their significance and exceptio-
nality. there is an annex enclosed of the bibliography of the polish medical bookplates from 1958-2008.
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Jan Dąbrowski
Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu

BiBliografia polSkiego ekSliBriSU medycznego  
1958–2008

zaprezentowana bibliografia ma za zadanie zebrać w układzie chronologicznym 
wybrane publikacje, które podejmują tematykę polskich ekslibrisów medycznych. mam 
nadzieję, że przyczyni się ona do jeszcze lepszego poznawania tej formy grafiki obec-
nej w polskim środowisku medycznym i pozwoli bibliotekarzom, kolekcjonerom, w ich 
gromadzeniu oraz opracowywaniu.
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Agnieszka Kowalczyk
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej 
Filia w Płocku

maSoViana i plociana w BiBliotece im. zielińSkich  
towarzyStwa naUkowego płockiego w płockU

Streszczenie

w działalności biblioteki nie może zabraknąć materiałów związanych z problematyką regionalną i 
upowszechniania informacji o regionie. to głównie biblioteki są skarbnicami wiedzy o przeszłości, trady-
cjach historycznych regionu, a także jego dniu dzisiejszym.

Biblioteka im. zielińskich towarzystwa naukowego pockiego w płocku od wielu lat zbiera materiały 
dotyczące płocka „plociana” oraz całego mazowsza „masoviana”. zasięg językowy, geograficzny i chro-
nologiczny jest nieograniczony.

pod względem chronologicznym księgozbiór obejmuje publikacje wydane od początku XX w. aż do 
chwili obecnej.

Sukcesywnie od kilku lat trwa w bibliotece przenoszenie regionaliów na mikrofilmy oraz nośniki 
elektroniczne kolejnych roczników prasy regionalnej i płockiej.

awans historyczny płocka za czasów władysława hermana i Bolesława krzywoustego 
(nieoficjalna stolica polski) sprawił, że miasto stało się ogniskiem kultury i sztuki. głównym 
propagatorem i mecenasem wielu poczynań w dziedzinie kultury był biskup aleksander 
z molonne. powstała wówczas biblioteka katedralna1. w drzwiach wejściowych katedry 
zawisły słynne „drzwi płockie”. w późniejszym czasie kultura płocka podupadła.

dopiero po kongresie wiedeńskim w 1815 r. płock stał się miastem wojewódzkim — 
stolicą województwa płockiego. lata 1815–1830 określane są w dziejach płocka, jako 
wyjątkowo pomyślnie. wraz z dynamicznym rozwojem miasta jako środka administra-
cyjnego, nastąpił jego rozwój kulturalny i oświatowy.

Życie kulturalne miasta skupiało się wokół otworzonego w 1810 r. teatru, oraz zało-
żonych w 1828 r. trzech kawiarniach — cukierniach i resursie płockiej2. działały także 
utworzone podczas zaboru pruskiego loże masońskie podporządkowane loży wielkiego 
wschodu narodowego. w roku 1820, po likwidacji lóż, w płocku zaczęto odczuwać brak 
centrum życia kulturalnego i towarzyskiego. poszukiwaniem możliwości wspólnych zebrań 
oraz utworzenie nowych organizacyjnych form zrzeszania się było powstanie towarzystwa 
naukowego płockiego przy Szkole wojewódzkiej płockiej3.

Utworzone w 1820 r. towarzystwo naukowe płockie należy do najstarszych tego 
typu organizacji w polsce. jest stowarzyszeniem regionalnym, otwartym, o charakterze 

 1 w. Semkowicz: Poleografia łacińska. kraków 1954, s. 156.
 2 w. rolbiecki: Towarzystwo Naukowe Płockie przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej (1820–1830). 

wrocław 1969, s.40 
 3 a. Stogowska: Dzieje i funkcje Biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego (1820–1985). płock 

1994, s. 25–27
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ogólnym. jego członkami zało-
życielami byli m.in. rektor Szkoły 
wojewódzkiej płockiej — kajetan 
morykoni, biskup ordynariusz płocki, 
senator królestwa polskiego — ks. 
adam prażmowski, kurator szkół 
województwa płockiego — józef 
Brzozowski i ziemianin, społecznik, 
weteran wojen napoleońskich — 
pułkownik Stanisław dembowski.

w wyniku niesprzyjających  wy-
darzeń, towarzystwo dwa razy 
zawieszało działalność. po klęsce 
powstania listopadowego represje 
zaborcy spowodowały przerwanie 
jego prac. wznowiono je w 1907 r., 

staraniem m.in. dr aleksandra macieszy, dr aleksandra zaleskiego, ks. tomasza kowa-
lewskiego oraz red. adama grabowskiego. kolejny raz działalność towarzystwa została 
przerwana na czas ii wojny światowej4.

w latach 1907–1939, zgodnie ze statutem, towarzystwo naukowe płockie krzewiło 
naukę, szczególną uwagę zwracając do badania i wydawnictwa naukowe, dotyczące 
mazowsza płockiego. najstarsze towarzystwo w polsce, zajmowało się i do tej pory zaj-
muje badaniami regionalnymi związanymi z płockiem i mazowszem. przy towarzystwie 
zorganizowano dwa ważne miejsca pracy naukowej: Bibliotekę im. zielińskich i muzeum 
mazowsza płockiego.

w towarzystwie naukowym płockim zagadnienia regionalne otaczano szczególną 
pieczołowitością. ten płocki ruch regionalny nie miał nic wspólnego z zaściankowością, 
separatyzmem prowincjonalnym, czy ciasnym partykularyzmem5. czuwano, by pro-
blemy życiowe regionu rozwiązywane były przy użyciu metod naukowych. naukowa 
i popularyzatorska działalność towarzystwa skoncentrowała się głównie na takich 
pracach jak:

- założenie biblioteki jako materialnej bazy działalności naukowej, 
- gromadzenie materiałów naukowych i prowadzenie badań, a także na zorganizo-

waniu muzeum regionalnego6.
towarzystwo posiada Bibliotekę naukową im. zielińskich, największą w płocku, liczącą 

prawie ćwierć miliona woluminów, wśród których znajduje się wiele cennych pozycji7.
Biblioteka gromadzi zbiory o uniwersalnym zakresie, tzn. zbiory ze wszystkich dzie-

dzin wiedzy, bardzo często związane tematycznie z terytorium byłego województwa 

 4 http://miasteria.pl/miejsce/towarzystwo-naukowe-plockie.html [dostęp: 22.06.2009].
 5 St. kostanecki. Dwie rocznice Towarzystwa Naukowego Płockiego. płock 1958, s. 8–9.
 6 i. nyckowska. Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego — jej geneza, zbiory 

i perspektywy rozwoju [w:] „notatki płockie”. płock 1981, nr 4, s. 47–51
 7 j. chojnacki. 175 lat Towarzystwa Naukowego Płockiego TNP — referat [w:] „notatki płockie”. płock 

1994, nr 2, s. 13. 
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płockiego. zadania Biblioteki im. zielińskich tnp określone zostały w pierwszym statucie 
organizacyjnym. Biblioteka spełnia cztery zasadnicze funkcje:

- gromadzenie i opracowanie materiałów regionu płockiego i województwa, 
- gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych, prowadzenie księgozbioru, 
- przechowywanie,
- udostępnianie zbiorów mieszkańcom oraz prowadzenie wypożyczeń międzybi-

bliotecznych.
zasięg formalny gromadzonych w bibliotece zbiorów regionalnych jest nieograni-

czony, również zasięg geograficzny, gdyż w ramach przyjętych zasad gromadzone są 
materiały z całego kraju, a także wydawnictwa zagraniczne. także zasięg językowy 
gromadzonych zbiorów jest nieograniczony, dotyczy również druków obcojęzycznych 
powstających w kraju i za granicą. zbiory regionalne Biblioteki im. zielińskich tnp oraz 
kolekcję regionalizmów tworzą:

- książki o regionie i książki autorów związanych z płockiem i powiatem płockim 
(poprzez miejsce urodzenia, zamieszkania lub twórczości) m.in bibliografie, prze-
wodniki turystyczne, informatory, roczniki statystyczne, monografie, biografie,

- czasopisma regionalne,
- mapy i plany miast,
- dokumenty życia społecznego, które stanowią spory zasób m.in. afiszy, plakatów, 

ulotek, zaproszeń, programów imprez, katalogów, sprawozdań, broszur, druków 
reklamowych, ulotek, korespondencji, sprawozdania i inne; dokumenty te odzwier-
ciedlają życie i działalność związków, partii, stowarzyszeń8.

wydawnictwa zwarte dotyczące regionu płockiego przechowywane w Bibliotece im. 
zielińskich to przede wszystkim publikacje wydane przez członków i przyjaciół tnp. 
w czasie międzywojennym wydano: Atlas statystyczny Królestwa Polskiego dr. aleksan-
dra macieszy, monografię historyczną Płock biskupa antoniego nowowiejskiego, Wieś 
płocka dr. marcina kasprzaka, Opis starożytney Polski t. święckiego (1828 r.), Drzwi 
kościelne płockie i gnieźnieńskie z lat 1135, 1155 j. lelewela (1857), Płock: monografia 
historyczna abp. A. J. Nowowiejskiego (1917 r.), Powstanie listopadowe w Płocku (1921 r.), 
Katedra płocka (1922 r.) m. macieszyny, Mazowsze Płockie w czasach wojny światowej 
i powstania państwa polskiego t. świeckiego i f. wybulta (1932 r.).

w ostatnich latach działalność naukowo-wydawnicza znacznie się ożywiła, co zna-
lazło między innymi swój odzew w pracach komisji nad powstaniem i rozwojem płocka 
przy tnp. ważnym wydarzeniem w działalności wydawniczej towarzystwa było wydanie 
w 1973 r. pracy monograficznej pt. Dzieje Płocka, zaś 1974 r. wydanie pracy kazimierza 
askanasa Sztuka Płocka (dwa wydania). przy współpracy z mazowieckimi zakładami 
rafirejnymi i petrochemicznymi w 1977 r. ukazała się książka dr. inż. jakuba chojnackie-
go9 pt. Petrochemia a rozwój Płocka. w końcu 1983 r. wydano Romańskie Drzwi Płockie 

 8 http://biblioteka-sepolno.pl/?mode=regional [dostęp: 06.07.2009].
 9 jakub chojnacki (ur. 21 sierpnia 1922 w Sierpcu, zm. 18 września 2006 w płocku) — prawnik, 

inżynier technologii drewna, doktor nauk politycznych. w uznaniu zasług na rzecz towarzystwa 
naukowego płockiego, miasta i regionu, uhonorowany czterema orderami polonia restituta: kawa-
lerskim, komandorskim i komandorskim z gwiazdą oraz krzyżem wielkim oop (polonia restituta 
i klasy). prezes towarzystwa naukowego płockiego od 1968 do 2002, następnie prezes honorowy.
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1154–1430, a w 1985 r. wydano Przewodnik po 
Płocku i okolicach autorstwa adwokata tadeusza 
kowalewskiego. w 1987 r. wydano ii tom Zbioru 
dokumentów i listów miasta Płocka 1495–1586 
— dr. Stelii marii Szacherskiej i Dzieje Fabryki 
Maszyn Żniwnych im. Marcelego Nowotki w Płocku 
pióra dr. jerzego Stefańskiego, w 1988 r. Bazylika 
Czerwińska — przewodnik — ks. dr. kazimierza 
dębskiego, w 1988 r. pracę zbiorową Bolesław 
II Krzywousty w 900. rocznicę urodzin, w 1989 r. 
Narodowo obcy Trzeciej Rzeszy/fremdvulkische im 
dritten reich/ prof. dr. dietmuta majera z karlsru-
he w rfn. w roku 1993 wydano w tnp kolorowy 
album Płock/260 fotografii w 3 językach: polskim, 
niemieckim i angielskim10.

po 2000 r. wydano następujące prace: go-
łębiewski grzegorz: Wizyty dostojników pań-
stwowych, wojskowych i kościelnych w Płocku 

1918–1939, jakubowski Stanisław jan: Problemy zarządzania jakością na przykładzie 
Płocka, Taksonomiczne metody oceny skuteczności systemu, kasprzyk damian: Re-
gionalizm płocki w II Rzeczypospolitej, koński wiesław: 50 roczników Notatek Płockich. 
Bibliografia zawartości (1956–2006), koński wiesław (red.) : Mazowieckie media lokal-
ne i regionalne. w sumie towarzystwo opublikowało po ii wojnie światowej około 135 
wydawnictw zwartych.

Biblioteka im. zielińskich posiada ogromy zbiór prasy ogólnokrajowej, jak również 
regionalnej (wszystkie czasopisma są archiwizowane). Biblioteka dysponuje także kom-
pletem bieżącej prasy regionalnej11. pod pojęciem prasy regionalnej rozumiemy dzienniki, 
gazety oraz pozostałe czasopisma ukazujące się periodycznie łącznie z mutacjami, które 
w swych treściach wydobywają tematykę regionalną z różnych dziedzin życia społecznego 
oraz wydawane i redagowane były lub są nie tylko w mieście wojewódzkim, ale także 
w innych jego miejscowościach12.

początki czasopiśmiennictwa płockiego wiążą się z założeniem w 1810 r. pierwszej 
drukarni rządowej zwanej drukarnią prefekturalną. w zbiorach znaleźć można wszystkie 
tytuły prasy płockiej z XiX w., okresu międzywojennego i okupacji niemieckiej: „dziedzilija”, 
„goniec płocki”, „korespondent płocki”, „dziennik departamentowy płocki”, „echa płoc-
kie i łomżyńskie (włocławskie) ”, „płocczanin”, „głos płocki”, „kurier płocki”, „dziennik 
płocki”, „głos mazowiecki”, „kurier mazowiecki”, „miesięcznik pasterski płocki”, „mazur”, 
„mazowsze płockie i kujawy”, „Życie mazowsza”, „jedność”, „jedność mazowiecka”, 
„plocker tageblatt (Südostpreussische tageszeitung)”.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/jakub_chojnacki [dostęp; 27.07.2009].
 10 j. chojnacki. 175 lat Towarzystwa Naukowego Płockiego — referat [w:] „notatki płockie”. płock 

1994, nr 3, s. 13–14.
 11 http://www.tnp.org.pl/oferta.htm [dostęp: 6.07.2009]
 12 m. adamczyk. Prasa regionalna i jej wartości poznawcze [w:] „notatki płockie”. płock 1991, nr 4, nr 5–7.

Dzieje Płocka; t. 2,. red. m. krajewski
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po ii wojnie światowej wznowiono wydawanie „miesięcznika pasterskiego płockiego”, 
oraz pisma alumnów Seminarium duchownego „Sursum corda”. w 1956 r. przedstawiciele 
miejscowej inteligencji założyli dwutygodnik „wiadomości płockie”13, zaś członkowie tnp 
zaczęli wydawać kwartalnik „notatki płockie” noszące podtytuł „Biuletyn komisji Badań 
nad powstaniem i rozwojem płocka”14. w tym ostatnim czasopiśmie ukazały się setki 
artykułów związanych z problematyką płocką i mazowiecką15. długotrwała działalność 
wydawnicza potwierdza w sposób oczywisty potrzebę regionalnego pisma popularno-
naukowego. pismo przyczyniło się w istotny sposób do ożywienia ruchu naukowego 
w płocku, ułatwiło start nieznanym i początkującym badaczom, dając możliwość szybkiej 
publikacji prac, które w wielkich miastach oczekują niejednokrotnie latami i jakże często 
— bezskutecznie. Biblioteka im. zielińskich tnp dysponuje wszystkimi numerami gaze-
ty „petro-echo” — gazeta pełniła rolę echa powtarzającego w sposób zwielokrotniony 
wydarzenia i problemy kombinatu petrochemicznego. w 1972 r. zaczęto w płocku wyda-
wać lokalną gazetę pt. „tygodnik płocki” — tygodnik regionalny, ukazujący się w każdy 
wtorek na terenie płocka i okolicznych powiatów. w 1990 r. ukazał się pierwszy numer 
„nowego tygodnika płockiego”— czasopisma wzorowanego na „tygodniku płockim”, 
ale mającego innego wydawcę.

w 1991 r. zaczęto przygotowania do wydania pierwszego numeru „kuriera 
mazowieckiego”. w ten sposób w płocku w owym czasie ukazywały się trzy ty-
godniki, które wywodziły się z jednego zespołu redakcyjnego i tytułu „tygodni-
ka płockiego”. wszystkie egzemplarze tych tytułów dostępne są w Bibliotece 
im. zielińskich tnp.

w czasie stanu wojennego, po zawieszeniu wielu czasopism lokalnych, w płocku 
zaczęła ukazywać się prasa podziemna oraz różnego rodzaju pisma informacyjne16. do 
zniesienia stanu wojennego w lipcu 1983 r., ukazywało się w płocku 6 pism wydawanych 
przez prasę podziemną „Solidarność” regionu płockiego oraz inne grupy polityczne (dru-
kowane na miejscu, metodą małej poligrafii, kolportowane początkowo „z ręki do ręki”). 
od roku 1986 ukazywało się pismo „Solidarność ziemi płockiej”, w 1988 r. na rynek 
prasy podziemnej wszedł miesięcznik federacji młodzieży walczącej — „orlęta”. wiosną  
1988 r. zaczął wychodzić, również w tzw. drugim obiegu, „robotnik mazowiecki” — pismo 
polskiej partii Socjalistycznej.

po 1990 r., podobnie jak w całym kraju, zaczęły ukazywać się nowe lokalne pisma 
przeznaczone dla czytelnika w regionie. na rynku prasowym płocka pojawiło się 10 
nowych tytułów: 5 tygodników, 2 dwutygodniki, miesięcznik i dwa dwumiesięczniki. Były 
to pisma różnych sił politycznych i ruchów społecznych, które odzwierciedlały i wycho-
dziły naprzeciw opiniom i nastrojom społecznym. Były to między in. „goniec obywa-

 13 w. koński. Dzieje prasy płockiej. płock 1991, s. 1–8.
 14 mimo szybkiemu przekazaniu „notatek płockich” bezpośrednio zarządowi tnp (nr 11/12), pismo 

nie było firmowane przez towarzystwo, wychodząc z podtytułem „pismo regionalne mazowsza 
północnego”. w roku 1968 „notatki” otrzymały na trzy numery podtytuł „organ mazowsza, kurpiów 
i podlasia”. dopiero po trzynastu latach wydawnictwa, zarząd towarzystwa nadał „notatkom płockim” 
utrzymujący się do chwili obecnej podtytuł „kwartalnik towarzystwa naukowego płockiego”.

 15 dzisiaj nie można by pisać historii miasta, całego mazowsza, bez uwzględnienia bibliografii płockiego 
kwartalnika.

 16 wszystkie numery prasy podziemnej dostępne są w Bibliotece im. zielińskich tnp w płocku
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telski” — tygodnik województwa założonego przez działaczy komitetów obywatelskich 
i nSzz „Solidarność” regionu płockiego, „niezależna gazeta płocka”17, „humanae 
Vitae”— pierwsze w kraju pismo Stowarzyszenia rodzin katolickich. od roku 1990 
czytelnicy „gazety wyborczej’ mogą znaleźć wkładkę do tego dziennika, zatytułowaną 
„gazeta na mazowszu”. od początku funkcjonowania powiatu, tj. od 1 stycznia 1999 r., 
Starostwo w płocku wydaje Biuletyn Samorządowy „powiat płocki” w cyklu kwartalnym. 
zamieszczane są w nim informacje o pracy rady powiatu, zarządu powiatu i jednostek 
organizacyjnych powiatu. w stałej rubryce „O Unii Europejskiej” przedstawiany jest 
aktualny serwis informacyjny dot. przepisów przystosowawczych, akcesji, programów 
pomocowych i strukturalnych. Biuletyn adresowany jest do mieszkańców gmin powiatu 
płockiego18.

inne czasopisma dotyczące płocka i regionu: „Życie płocka”, „Bibliotekarz płocki”, 
„Biuletyn Statystyczny województwa mazowieckiego”, „Biuletyn zarządu okręgowego 
zkrp i Bwp w płocku”, „gazeta Szkoły wyższej im. pawła włodkowica”, „głos gostyniń-
ski”, „głos Słupna”, „kontakt”, „mariawita”, „miesięcznik pasterski płocki”, „nasz płock”, 
„nasz Sierpc”, „orlen ekspres”, „płock nasze miasto”, „Studia mazowieckie”. większość 
z opisanych czasopism jest dostępna w formie elektronicznej.

warto zwrócić uwagę także na inne zbiory Biblioteki. jest tu kolekcja archiwaliów 
i fotografii — działającej w płocku w okresie międzywojennym marceliny rościszewskiej19, 
dyrektorki szkoły średniej żeńskiej, aktywnie działającej w tnp. w roku 1977 syn lech 
rościszewski ofiarował Bibliotece osobiste pamiątki matki. Utworzono z nich 7 jedno-
stek archiwalnych. na wyróżnienie zasługują dyplomy oraz fotografie przedstawiające 
m. rościszewską z marszałkiem j. piłsudskim przed kościołem garnizonowym w płocku 
podczas odznaczania jej krzyżem walecznych za obronę płocka w 1920 r.

w wymienionych wykazach darów figurują także pamiątki związane z gustawem 
zielińskim20, które to w 1974 r. przekazały maria puzyna i maria koźmińska, wnuczki 

 17 pierwszy w powojennym płocku prywatny tygodnik finansowany był przez właściciela spółki zajmu-
jącej się budową domów, willi i daczy (wydano 14 numerów).

 18 http://www.agro-info.org.pl/baza/detail_czasopis.php?czid=249 [dostęp: 08.07.2009].
 19 marcelina rościszewska urodziła się w 1875 r. na łotwie. otrzymała staranne wykształcenie, studio-

wała we francji na Sorbonie. w 1896 r. wyszła za mąż za Seweryna rościszewskiego właściciela 
majątku niedróż k. drobina pod płockiem. należała do społeczniczek zasłużonych dla mazowsza 
płockiego. działała na polu oświaty. w 1908 r. została dyrektorką gimnazjum im. r. Żółkiewskiej 
w płocku. na tym stanowisku pracowała 25 lat. obdarzona talentem pedagogicznym wychowała 
kilka tysięcy uczennic. po przejściu na emeryturę w 1935 r. wyjechała z płocka do krakowa, gdzie 
zmarła w 1948 r.

 20 gustaw zieliński (ur. 1 stycznia 1809 w markowicach, zm. 23 listopada 1881 w Skępem) — polski 
pisarz i poeta okresu romantyzmu, uczestnik powstania listopadowego, zesłaniec syberyjski. zaliczany 
do „ukraińskiej szkoły poetów”. Urodził się w rodzinie o bogatych tradycjach niepodległościowych. 
jego ojciec był pułkownikiem kościuszkowskim. Uczęszczał do szkół w toruniu, warszawie i  płocku. 
w  830 r. skończył wydział prawa i administracji Uniwersytetu warszawskiego. w powstaniu listopado-
wym brał udział jako szeregowiec, po bitwie pod warszawą zaś otrzymał stopień oficerski. w 1833 r. 
został mimowolnie zaangażowany w tzw. „sprawę zaliwskiego”, za co został uwięziony i zesłany 
na Syberię. przebywał w tobolsku i iszymiu, gdzie wszedł w środowisko filomatów i dekabrystów. 
wrócił do kraju w 1842 r. i zajął się gospodarką. po 1848 r. współredagował „Bibliotekę warszaw-
ską”. w proteście wobec planów wywołania powstania styczniowego wyjechał za granicę i nie brał 
w nim udziału. zgromadził duży księgozbiór, który stał się podstawą obecnej Biblioteki towarzystwa 
naukowego w płocku. http://pl.wikipedia.org/wiki/gustaw_zieli%c5%84ski [dostęp: 27.09.2009].
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poety. ofiarowały one wówczas Bibliotece krzyżyk 
z kości noszony przez gustawa podczas pobytu na 
Syberii oraz nóż z herbem zielińskich zw. „świnką. 
niezwykle cenna okazała się korespondencja marii 
z łapczyńskich kandratowiczowej, córki płockiego 
XiX-wiecznego nauczyciela rachunków, przekazana 
przez jadwigę tereszczenko z warszawy w latach 
1969–197021. równie cenna jest spuścizna księdza 
eugeniusza gruberskiego22 działającego w płocku 
na przełomie XiX i XX w. w przekazanym przez 
Bronisławę nowicką zbiorze znajdują się zarówno 
wydawnictwa autorskie gruberskiego z zakresu 
muzyki, jak i rękopisy utworów muzycznych oraz 
liczne fotografie, dyplomy i inne pamiątki23. obszerne 
pamiętniki, obejmujące 9 tomów, przekazał także do 
Biblioteki tnp płocczanin zygmunt kozanecki, a leon 
śliwiński mieszkający w wiedniu podarował jej 100 
grafik swojego autorstwa.

dokumenty życia społecznego w Bibliotece im. zielińskich to różnorodne materiały, 
które ze względu na swój specyficzny charakter są gromadzone oddzielnie. Są to przede 
wszystkim dokumenty o najczęściej krótkotrwałej wartości użytkowej, z reguły będące 
świadectwem współczesnego życia danej społeczności.

do dokumentów życia społecznego gromadzonych w Bibliotece tnp zaliczamy: 
prospekty, reklamy, programy różnych imprez artystycznych, kulturalnych, politycznych, 
naukowych, sportowych itd., rozkłady jazdy publicznych środków lokomocji, plakaty, 
ulotki, zaproszenia, cenniki, katalogi, prospekty handlowe, księgi adresowe, druki pro-
pagandowe, klepsydry, formularze, ankiety, wzory np. legitymacji i wiele innych tego 
typu dokumentów24.

po odpowiednim opracowaniu bibliotecznym materiały te stają się cennym źródłem 
wiedzy na temat życia społecznego i wydarzeń historycznych. mogą stanowić warto-
ściowy materiał źródłowy dla studentów kierunków humanistycznych piszących prace 
dyplomowe, doktorantów i badaczy historii regionu. tematyka zgromadzonych i ciągle 
uzupełnianych dokumentów życia społecznego w Bibliotece tnp jest różnorodna i trudna 

 21 k. czarnecki. Józef Łapczyński i Adolf Kozorski nauczyciele rysunków w Gimnazjum Płockim [w:] 
„notatki płockie”. płock 1983, nr 4, s. 5.

 22 eugeniusz gruberski urodził się w płocku w 1870 r. ojciec był organistą w katedrze płockiej i od 
młodości uczył syna muzyki. po ukończeniu gimnazjum kształcił się w konserwatorium warszaw-
skim i Seminarium duchownym. wiedzę muzyczną pogłębił w ratyzbonie. powrócił do miasta 
rodzinnego poświęcając się pracy dydaktycznej i 9 działalności muzycznej. zasłynął jako reformator 
śpiewu kościelnego w diecezji płockiej. Był redaktorem jedynego w królestwie polskim czasopisma 
muzycznego „śpiew kościelny”, a później „kalendarze dla organistów”. ks. e. gruberski napisał 
wiele prac i rozpraw o muzyce. tworzył liczne kompozycje muzyczne religijne i świeckie. od 1907 r. 
na stałe osiadł w czerwińsku nad wisłą, gdzie zmarł w 1923 r.

 23 a. Stogowska. Dzieje i funkcje Biblioteki im. Zielińskich TNP. płock 1994, s. 158–161.
 24 http://pl.wikipedia.org/wiki/dokumenty_%c5%Bcycia_spo%c5%82ecznego [dostęp: 08.07.2009].

nuty hejnału płockiego
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do jednoznacznego określenia. Szczególnie szeroko reprezentowane są druki (plakaty, 
zaproszenia, programy) dokumentujące życie kulturalne płocka i regionu.

troska o stan oświaty województwa spowodowała, że jednym z pierwszych działań 
tnp było utworzenie biblioteki publicznej, która miała służyć społeczności miasta płocka. 
dzisiaj miasto ma wspaniałą, dobrze wyposażoną Bibliotekę im. zielińskich tnp, w której 
znajduje się bogaty w archiwalia dział zbiorów Specjalnych.

w dalszym ciągu głównym zadaniem Biblioteki jest wytworzenie związków między-
pokoleniowych i ciągłości pracy twórczej ludzi płocka i jego regionu oraz podejmowanie 
przez nią prac naukowych związanych z rozwojem naukowym, gospodarczym, społecz-
nym i kulturalnym płocka oraz regionu25.

Są to zadania trudne, bardzo ambitne, ale jakże potrzebne nie tylko współczesnym 
badaczom, także tym, którzy przyjdą tu później.
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Agnieszka Kowalczyk (warsaw polytechnic’s main library, the płock branch)
Masoviana (Collections concerning the Masovian Region of Poland) and Plociana (Collections concerning 
Płock) in the Zielińskis Library of the Płock Scientific Society in Płock

Summary 

in the activity of a library there cannot be missing elements concerning regional questions and promoting 
the region. libraries are the main centres of knowledge on the region, on its historical traditions and on 
its present-day situation as well.  the zielińskis library of the płock Scientific Society in płock has been 
gathering materials concerning płock (lat. plociana) and the whole region of masovia (lat. masoviana); 
the linguistic, geographic and chronological range is unlimited. the library’s collections comprise materials 
dated back to the beginning of the 20th century. the collections concerning the regional questions (lat. 
regionalia) have been gradually recorded on microfilms and the successive annul volumes of the local 
press have been gradually digitalised.
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Teresa Borówka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie

kolekcja tomaSza niewodniczańSkiego

Streszczenie

artykuł zawiera charakterystykę bardzo cennej kolekcji przekazanej w 1998 r. przez tomasza niewod-
niczańskiego Bibliotece głównej Uniwersytetu Szczecińskiego. na dar ten składają się historyczne mapy 
ziem pomorskich, a także plany i widoki miast tego regionu z lat 1550–1900 oraz zabytkowe widokówki 
z lat 1898–1941. kolekcja tomasza niewodniczańskiego stanowi bogate źródło informacji pozwalające 
na bliższe poznanie przeszłości pomorza i jego kultury.

w strukturach Biblioteki głównej Uniwersytetu Szczecińskiego znajduje się Sekcja 
zbiorów Specjalnych istniejąca od 1987 r. na zbiory specjalne składają się stare druki, 
rękopisy, kartografia, ikonografia, muzykalia, dokumenty życia społecznego, materiały 
dźwiękowe i audiowizualne oraz dokumenty wtórne. łącznie w naszych zbiorach znajduje 
się ok. 30 tys. egzemplarzy zbiorów tego typu.

jednym z najznakomitszych zbiorów w tym dziale jest cenna kolekcja map, planów 
i widoków pomorza, podarowana naszej uczelni przez wybitnego kolekcjonera, doktora 
tomasza niewodniczańskiego. ten polski pasjonat regionu mieszkał, do swojej śmierci 
w 2009 r. w niemieckim miasteczku Bittburg, leżącym na pograniczu z luksemburgiem, 
francją i Belgią. zgromadził olbrzymie zbiory archiwaliów. największą część tej kolekcji, 
liczącą ok. 3,5 tysiąca obiektów, stanowią kartografika. wśród specjalistów uchodzi ona 
za najcenniejszy prywatny zbiór kartograficzny w europie, którego większość pozycji 
została wydana przed 1815 r.

tomasz niewodniczański troszczył się również o to, aby udostępniać swoją kolekcję 
szerszej publiczności, prezentując ją na licznych wystawach na terenie niemiec, polski, 
litwy oraz innych państw europy. w czerwcu 1998 r., w zamku książąt pomorskich 
w Szczecinie, odbyła się wystawa pt. „Pomorze i Szczecin na dawnych mapach, planach 
i widokach”. po jej zakończeniu dr niewodniczański podarował wszystkie te unikatowe 
eksponaty jednemu z najmłodszych wówczas polskich uniwersytetów — Uniwersytetowi 
Szczecińskiemu.

kolekcja składa się ze 112 obiektów pochodzących z okresu od XVi do połowy XiX w., 
w tym 83 kartografików księstwa pomorskiego i państw przyległych, 12 map morskich 
południowych wybrzeży Bałtyku oraz 17 planów i widoków Szczecina i kilku innych 
miast pomorskich. dodatkowym darem był zbiór 200 widokówek ze Szczecina i innych 
miejscowości nadmorskich pomorza z lat 1898–1941.

wszystkie te pamiątki przeszłości, każdy plan, widok czy mapa, stanowią niezwykłe 
źródło informacji, pozwalające na bliższe poznanie przeszłości pomorza i jego kultury. 
jest to tym cenniejsze, że w latach 1943–1945, w wyniku alianckich nalotów, Stare miasto, 
a także dzielnica portowa, zostały zniszczone w ok. 60%. na równie wielkie  zniszczenia, 
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a także grabieże, miasto było narażone bezpośrednio po wojnie, kiedy przechodziło z rąk 
do rąk. powojenna odbudowa Szczecina, połączona z modernizacją, spowodowała rów-
nież wielkie zmiany w jego wyglądzie. Stąd też zdecydowana większość zabytkowych 
obiektów figurujących na dawnych sztychach i widokówkach już nie istnieje. ikonografia 
ta stanowi zatem niezwykle cenny przekaz dla potomnych oraz bogate źródło informacji 
o naszym regionie.

Unikatowym zbiorem z kolekcji tomasza niewodniczańskiego są grafiki z okresu 
XVi–XiX w., przedstawiające widoki Szczecina i miast pomorskich. każdą z nich można 
traktować jak dokument ikonograficzny na równi ze źródłem pisanym. pozwalają one 
prześledzić wszystkie zmiany zachodzące w urbanistyce i architekturze miasta, tym 
bardziej, że wiele zabytków uległo zniszczeniu.

najstarszym widokiem Szczecina znajdującym się w zbiorach specjalnych, a pocho-
dzącym z okresu książęcego, jest widok miasta georga Brauna i fransa hogenberga 
zatytułowany Alten Stettin z 1600 r. zamieszczony w dziele Civitates orbis terrorum, 
t. iV. rycina przedstawia miasto z lotu ptaka od strony zachodniej, w kierunku odry 
i międzyodrza. pokazuje ona cały układ urbanistyczny Szczecina wraz z okolicą, gdzie 
schematycznie zaznaczono m.in. Stargard, dąbie, podjuchy oraz gryfino. zasadnicza 
część planu przedstawia zabudowę miasta z siatką ulic i placów w obrębie murów miej-
skich. ten widok, ze względu na wartości dokumentacyjne, użytkowe a także artystyczne, 
był wysoko ceniony w XVii w.

nieco młodszy jest widok Szczecina z 1641 r. wykonany przez znakomitego norym-
berskiego rytownika i wydawcę matthaeusa meriana. miedzioryt znajdujący się w naszych 
zbiorach specjalnych pochodzi z przedruku z 1652 r. z dzieła martina zeillera Topographia 
Electoratus Brandenburgii et Ducatus Pomeraniae wydanego przez oficynę spadkobier-
ców meriana. jest to pierwsza rycina wykonana po śmierci ostatniego księcia pomorskiego 
Bogusława XiV, w czasie administracji szwedzkiej. merian oparł się na drugiej wersji 
widoku Brauna/hogenberga, omawianego powyżej. autor ukazuje miasto z lotu ptaka 
od strony zachodniej. miedzioryt dość wiernie odpowiadał oryginałowi, odtworzył całą 
zabudowę Starego miasta z najbliższą okolicą i jego głównymi obiektami, jak zamek, 
kościoły, mosty oraz statki w porcie. autor niezwykle starannie zaprezentował cały system 
obronny miasta, który został w latach trzydziestych XVii w. zbudowany przez Szwedów.

ciekawymi eksponatami są dwie ryciny przedstawiające oblężenie Szczecina przez 
wojska cesarza rzeszy niemieckiej i elektora Brandenburgii w okresie od 29 września 
do 16 listopada 1659 r. obie ryciny opublikowano w dziełach historycznych, wydanych 
prawdopodobnie na zlecenie władców. pierwsza z nich, nieznanego autora, zatytułowana 
Dissegno di Stettin In Pomerania… została umieszczona w dziele włoskiego historyka 
gualda priorata galeazza pt. Historia di Leopoldo Cesare…, wydanego w wiedniu ok. 
1670 r. rycina ta wniosła szczegółowe informacje o oblężeniu. Bardzo dokładnie przed-
stawiono na niej położenie wojsk oblęgających, poszczególnych obozów, baterii artyleryj-
skich, a nawet pojedynczych oddziałów, podając jednocześnie objaśnienia w legendzie.

autorem drugiej ryciny zatytułowanej Delineatio Obsidionis Urbis Stetini…  jest Szwed 
erik dahlbergh. Swoją pracę zamieścił w dziele Samuela von pufendorfa w 1696 r., po-
święconym działalności króla Szwecji karola gustawa X. przedstawił on miasto z lotu 
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ptaka od strony zachodniej. Szczecin usytuowany w centrum sztychu jest ukazany 
w postaci planu z siatką ulic oraz ważniejszymi budowlami takimi jak: zamek i ratusz oraz 
kościołami — św. jakuba, św. jana, św. mikołaja, mariackiego, a także fortyfikacjami. 
w lewym rogu znajduje się legenda na tle trofeów wojennych oraz herb Szczecina. rycina 
dahlbergha dokumentowała zwycięską obronę twierdzy przez Szwedów.

w 1720 r., na mocy traktatu sztokholmskiego kończącego wojnę północną, Szwecja 
odstąpiła prusom Szczecin. zmieniła się wtedy sytuacja miasta. dla Szwecji Szczecin 
był jedynie odległym miastem o znaczeniu strategiczno-wojskowym, natomiast dla prus 
stał się ośrodkiem nie tylko ważnym militarnie, ale również gospodarczo. Stał się cen-
trum administracyjnym pomorza. Uczyniono z niego silną twierdzę, aby zabezpieczyć 
sobie dostęp do Bałtyku i rozpoczęto budowę nowych fortyfikacji, co też od razu zostało 
przedstawione na widokach miasta.

w kolekcji tomasza niewodniczańskiego, pochodzące z okresu pruskiego znajduje 
się jedna z najładniejszych panoram dawnego Szczecina. Sztych Stettin in Pommern 
autorstwa friedricha Bernharda wernera został wydany w augsburgu w 1730 r. w oficynie 
spadkobierców jeremiasa wolffa. przedstawia miasto od strony wschodniej, z górnym 
i dolnym wikiem oraz ufortyfikowaną łasztownią. na pierwszym planie znajdują się 
umocnienia obronne, które w znacznym stopniu przesłaniają zabudowę miasta. za tymi 
bardzo okazałymi wałami znajdują się wieże kościelne, zamek i inne zabudowania, które 
miały świadczyć o reprezentacyjnym charakterze miasta. rycina służyła bardziej celom 
propagandowym niż dokumentalnym. w legendzie, pod ramką, zamieszczono objaśnienia 
17 najważniejszych budowli Szczecina.

innym cennym eksponatem, pochodzącym również z okresu pruskiego, jest przedsta-
wiony na jednym arkuszu widok z lotu ptaka i panorama Szczecina z 1740 r. miedzioryt 
ten wykonano w oficynie matthaeusa Seuttera w augsburgu. jest on opatrzony dwuję-
zycznym (łacińskim i niemieckim) tytułem Stettin die Weitberühmtest und überaus Fest 
Haupt Stadt…. część górna przedstawia miasto z lotu ptaka od strony zachodniej. jest 
to kopia widoku freunda/Buscha z 1736 r., przedstawiającego miasto z najważniejszymi 
budowlami, otoczone fortyfikacjami. w bogato zdobionym barokowym kartuszu umiesz-
czono legendę z 88 punktami. część druga sztychu jest zatytułowana Stettin in Pommern. 
podstawą jej sporządzenia było opracowanie friedricha wernera z 1730 r., ukazujące 
Szczecin od strony łasztowni. panorama opatrzona jest herbem miasta. zawiera również 
legendę opisującą ważniejsze szczecińskie budowle.

w kolekcji tomasza niewodniczańskiego znajduje się bardzo rzadka kolorowa lito-
grafia zatytułowana Ansicht von Stettin von der Neptun-Mühle z ok. 1835 r. przedstawia 
ona Szczecin od strony południowo-wschodniej, z posiadłości zw. młynu neptuna, który 
znajdował się na wyspie krainka. anonimowy autor panoramy bardzo realistycznie przed-
stawił zabudowę miasta z dominantami w postaci wież kościołów oraz zamku książąt 
pomorskich, naniósł także młyny i wiatraki znajdujące się na płaskowyżu rozciągającym 
się na południe od miasta.

najbardziej popularną i często publikowaną ryciną jest staloryt williama frencha 
według rysunku adolpha eltznera z 1855 r. przedstawia on miasto z lotu ptaka od strony 
północno-wschodniej z dużą liczbą szczegółów zabudowy. na pierwszym planie widać 
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całe podzamcze Starego miasta, fragment portu z nabrzeżem, licznymi żaglowcami 
na odrze oraz trzema mostami: kłodnym, długim i kolejowym. nad panoramą miasta 
dominuje zamek książąt pomorskich oraz kościoły: św. jakuba, św. jana, św. piotra 
i pawła, a także nieistniejący już dzisiaj klasztor cysterek. widoczne są także wały 
twierdzy szczecińskiej. autor specjalizował się w widokach miast oglądanych z góry. ta 
rycina bardzo dokładnie przedstawia nieistniejące już kwartały zabudowy, dlatego ma 
dużą wartość dokumentalną.

do bardzo ciekawych grafik z omawianej kolekcji należy miedzioryt zamieszczony 
w 1592 r. w Cosmographii Sebastiana münstera zatytułowany Der herrlichen und weit-
berhümpten Statt Stettin In Pommern…grafika ta przedstawia jednak miasto Stralsund, 
błędnie opisane jako Szczecin. widok pokazuje Stralsund od strony północno-zachodniej 
wraz z portem i umocnieniami miejskimi na pierwszym planie. podpisane zostały kościoły: 
najświętszej marii panny, św. mikołaja, św. jakuba, klasztory czarny i szary oraz miejski 
ratusz. widok przyozdobiono dziesięciopolowym herbem księstwa pomorskiego oraz 
poniżej — herbem Stralsundu.

kolekcja tomasza niewodniczańskiego zawiera również 2 widoki miast pomorskich; 
kalisza pomorskiego i pyrzyc, których autorem jest matthaeus merian, a zamieszczone 
zostały w dziele martina meillera Topographia … w 1652 r. i wydane we frankfurcie nad 
menem w oficynie spadkobierców meriana. obie ryciny zostały przyozdobione herbami 
miast. oprócz wymienionych widoków, niezwykle cennym obiektem o dużej wartości histo-
rycznej jest rycina prezentująca drzewo genealogiczne książąt pomorskich, sztychowane 
przez domenicusa custosa z augsburga. ten miedzioryt został zamieszczony w dziele 
włoskiego teologa antonia albiziego w 1608 r. drzewo genealogiczne wywiedziono od 
warcisława (1136 r.), a zakończono na rok 1608 i żyjących wówczas książętach pomor-
skich: filipie ii, franciszku, Bogusławie, jerzym, janie erneście, Ulryku i filipie juliuszu. 
Sztych został przyozdobiony widokiem zamku książąt pomorskich w Szczecinie wraz 
z fragmentem miasta. na odwrocie arkusza antonio albezzi zamieścił krótkie charak-
terystyki wybranych książąt pomorskich. do zbiorów ikonograficznych, przekazanych 
w darze przez tomasza niewodniczańskiego, należą również widokówki wydane w latach 
1898–1941. Były one nie tylko nośnikiem informacji, czy sposobem na szybkie komuni-
kowanie się, ale także małym dziełem dokumentalnym i artystycznym. te małe kartoniki 
to niekwestionowane dziś dokumenty o nieocenionej wartości poznawczej, prezentują 
pewien wycinek historii miasta pozwalający na rekonstrukcję zmienionej rzeczywistości.

współczesna widokówka wykształciła się z XiX-wiecznej karty korespondencyjnej. 
z jednej strony był to czysty kartonik, przeznaczony na korespondencję, a z drugiej 
miejsce na adres i wydrukowany znaczek opłaty pocztowej. taki układ został zachowany 
także w początkowym okresie istnienia właściwych kart widokowych, gdy na jednej stro-
nie było wyłącznie miejsce na adres, a na drugiej, obok nowego elementu — ilustracji, 
znajdowało się miejsce na pozdrowienia lub krótkie wiadomości. Układ ten przetrwał do 
1904 r. od tego czasu widokówka uzyskała nową szatę graficzną, którą zachowała aż 
do czasów współczesnych.

w kolekcji tomasza niewodniczańskiego najstarsze widokówki pochodzą z 1898 r. 
przedstawiają one nieistniejące już zabudowania Bulwaru nadodrzańskiego przy moście 
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długim, a także okolice Bramy królewskiej również z nieistniejącym już budynkami na 
rogu ulic matejki i małopolskiej.

widokówki pochodzące z początku XX w. oraz późniejsze, przedstawiają różne ujęcia 
najbardziej reprezentacyjnych fragmentów miasta, szczególnie dzisiejszych wałów chro-
brego — najpopularniejszego miejsca przedwojennego Szczecina, z charakterystycznymi 
dziś budynkami muzeum narodowego, Urzędu wojewódzkiego, akademii morskiej oraz 
monumentalnymi tarasami. drugim symbolem dawnego Szczecina przedstawianym na 
licznych widokówkach znajdujących się w naszych zbiorach jest tzw. czerwony ratusz, 
prezentowany zarówno od strony dzisiejszego placu Batorego, jak i od strony placu to-
bruckiego. część interesujących widokówek wykorzystuje ujęcia z lotu ptaka pokazujące 
duże fragmenty ulic i placów, np. ul. wyszyńskiego, malczewskiego, niepodległości, 
grodzkiej oraz placów lotników i grunwaldzkiego, a także Starego miasta z katedrą św. 
jakuba. widokówki prezentują również ważniejsze zabytki Szczecina, między innymi 
Bramy portową i królewską, pozostawione po rozebranych murach miejskich.

na kilku pocztówkach przedstawiono nieistniejące już budynki teatru miejskiego oraz 
hali widowiskowej „Urania” itp. widokówki najczęściej pokazują architekturę Szczecina, 
ale na wielu z nich znajdują się również pomniki, świadczące o klimacie przedwojennego 
miasta. na kilku kartkach znajduje się najstarsza szczecińska fontanna stojąca do dzisiaj 
na placu orła Białego, a także nieistniejące już pomniki fotografowane z różnych ujęć — 
np. Sediny przy placu tobruckim, cesarza wilhelma i na placu Żołnierza, a także stojący 
przed Bramą portową pomnik amfitrydy.

w kolekcji znajdują się także widokówki pokazujące Szczecin jako miasto portowe 
i handlowe. zwracają uwagę ujęcia odry z licznymi mostami oraz płynącymi po rzece 
żaglowcami, statkami handlowymi i wycieczkowymi, barkami i łodziami. przy nabrzeżach 
znajdują się przystanie dla motorówek. na widokówkach uwieczniono również wiele 
ważnych wydarzeń związanych z życiem miasta, takich jak wodowanie i budowę statków 
w stoczni „Vulcan”, czy budowę portu wolnocłowego. znaczącą część kolekcji stanowią 
również widokówki z pomorskich kurortów, między innymi z ahlbecku, heringsdorfu, 
lubmina, pokazujące niejednokrotnie piękno krajobrazów nadmorskich.

najważniejszą, a zarazem najbardziej cenną, częścią kolekcji tomasza niewodniczań-
skiego są kartografika pomorskie, pochodzące z okresu od XVi do połowy XiX w. jest to 
unikalny i niemal kompletny zbiór obejmujący przegląd kartografii drukowanej pomorza 
zachodniego. najstarsze z przechowywanych eksponatów to XVi-wieczne mapy pomorza 
petrusa artopaeusa (znanego również w literaturze pod nazwiskiem Becker). mapy te 
ukazały się w dziele Sebastiana münstera pt.: Cosmographei oder beschreibung aller 
länder., wydawanym w Bazylei przez oficynę heinricha petriego. w naszych zbiorach 
znajdują się mapy z kolejnych wydań tego dzieła w językach niemieckim, francuskim 
oraz łacińskim. mapa ta jest pierwszym samodzielnym obrazem kartograficznym po-
morza. przedstawia ona obszar od wyspy rugii na zachodzie, aż po hel na wschodzie, 
a na południu sięga linii Bad freienwalde-tuchola-chełmno. autor naniósł na mapę 
sieć rzeczną oraz najważniejsze miejscowości. przedstawił również wzgórza, choć ich 
lokalizacja odbiega znacznie od rzeczywistości. mapa została opatrzona 9 herbami ziem 
pomorskich należących do księstwa pomorskiego. w pierwszym jej wydaniu z roku 1550 
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autor zamienił herby księstwa rugijskiego i ziemi Bardowskiej. i to właśnie ta pierwsza 
edycja, wydana z błędem, jest niezwykle rzadka i stanowi rarytas kolekcjonerski.

do bardzo wartościowych obiektów należy również zaliczyć mapy pochodzące z nowo-
żytnych atlasów geograficznych wybitnych szesnastowiecznych kartografów niderlandzkich 
— abrahama orteliusa, corneliusa de jode oraz petrusa Bertiusa. ci twórcy i wydawcy 
atlasów opierali się na drzeworytniczej mapie petrusa artopaeusa i zaadaptowali ją do 
swoich potrzeb. najcenniejszym i najefektowniejszym obiektem kartograficznym znajdu-
jącym się w kolekcji niewodniczańskiego, a jednocześnie cieszącym się szczególnym 
zainteresowaniem czytelników, jest mapa ścienna eilhardusa lubinusa Nova illustrissimi 
Principatus Pomeraniae descriptio … z drugiej edycji z 1758 r. jej autor był teologiem, 
geografem i kartografem, a zarazem profesorem uniwersytetu w rostocku. mapa została 
wykonana na zlecenie znanego mecenasa sztuki i nauki — szczecińskiego księcia filipa 
ii. praca nad nią trwała od 1614 do 1618 r. w tym czasie autor dwukrotnie objechał księ-
stwo pomorskie i dokonał prac pomiarowych, zgromadził dane heraldyczne oraz widoki 
miast pomorskich. mapę lubinusa można zaliczyć do grupy najwybitniejszych osiągnięć 
kartografii tego okresu, a zarazem do najcenniejszych map regionalnych powstałych 
w XVii-wiecznej europie. przez następne dwa wieki dzieło to stanowiło podstawę dla 
kartograficznych obrazów pomorza zamieszczanych w różnych edycjach atlasowych, 
publikowanych przez wszystkie ważniejsze oficyny europejskie.

Sporą część zbiorów stanowią mapy atlasowe z XVii w. Był to okres panowania i roz-
kwitu firm amsterdamskich, takich jak jodocusa hondiusa, johannesa janssoniusa czy 
nicolasa Visschera. w naszej kolekcji znajdują się mapy ze wszystkich tych oficyn, jak 
mapa np. księstwa pomorskiego jodocusa hondiusa ii z atlasów oficyny Blaeu’a z lat 
1630–1664 r. oraz z atlasu wydanego przez johanna cloppenburga z okresu 1630–1632 r.

jedną z najbardziej efektownych pomorskich map atlasowych, wielokrotnie powie-
lanych w oficynie jodocusa hondiusa i joannesa janssoniusa, jest Nova illvstrissimi 
Dvcatvs Pomeraniae tabvla z 1633 r. Stanowi ona pomniejszone dzieło eilharda lubinu-
sa, dodatkowo przyozdobione portretem księcia Bogusława XiV oraz złożonym herbem 
księstwa. ta sama mapa została również wydana w oxfordzie w 1681 r., w atlasie The 
English Atlas Volume II autorstwa mosesa pitta.

atlasowe przeróbki dzieła lubinusa zostały również wykorzystane w amsterdam-
skim wydawnictwie kartograficznym clausa janszoona Visschera, którego tradycje były 
podtrzymywane przez jego spadkobierców, syna i wnuka. w naszych zbiorach znajdują 
się mapy nicolasa Visschera i i ii z lat ok. 1660 r., po 1682 r. oraz z początku XViii w.

pod koniec XVii w. powstała nowa oficyna, której założycielem był jeden z najsłynniej-
szych i najbardziej aktywnych kartografów niderlandzkich frederic de wit. z tej oficyny 
w skład kolekcji wchodzą mapy księstwa pomorskiego z 1688 r. oraz mapa marchii 
Brandenburskiej i księstwa pomorskiego z ii połowy XVii w. posiadamy również mapy 
autorstwa de wita, a wydane przez oficynę movens & mortiera w ok. 1725 r. oraz przez 
wydawnictwo theodorusa danckertsa po 1696 r. holenderskie pochodzenie mają rów-
nież mapy wydane ok. 1702 r. oraz 1752 r. przez nowo powstałą oficynę gerarda Valka 
i jego brata leonarda. do firmy tej dołączył później doskonały rytownik, początkowo 
uczeń, a później wspólnik, niemiec peter Schenk. ich mapy i atlasy cieszyły się dużym 
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powodzeniem. po śmierci braci właścicielem oficyny został peter Schenk, a następnie 
jego syn i wnuk o tych samych imionach. wydawnictwo to działało około stu lat.

Siedemnastowieczne oficyny niderlandzkie bardzo dbały o kunsztowną formę arty-
styczną swoich wydawnictw. poszczególne mapy odznaczały się bogatą ornamentyką, 
co spowodowało, że stały się one dziełami sztuki. ich treść odbiegała jednak znacznie 
od rzeczywistości. w drugiej połowie XVii w. nastąpił rozwój oficyn francuskich, mniej 
dbających o formę graficzną, ale za to robiących mapy bardziej dokładne. najsłynniejszym 
francuskim kartografem był nicolas Sanson d’abbeville, a potem jego synowie oraz wnuk. 
oficyna ta działała do początków XViii w. jego mapa księstwa pomorskiego z 1658 r. 
różniła się od map holenderskich, zmieniono na niej rysunek linii brzegowej Bałtyku oraz 
inaczej opisano współrzędne geograficzne. w naszych zbiorach znajdują się również mapy 
wykonane przez tego kartografa, ale wydane w innych oficynach, np. w wersji cantelliego/
rossiego z 1689 r, czy huberta alexisa jaillota z 1682, 1684, 1695 itd., w wydawnictwie 
pierre mortiera z lat 1691, 1692, 1693. jedną z map zasługujących na uwagę jest bardzo 
rzadko spotykana mapa księstwa pomorskiego Sansona, wydana w norymberdze przez 
johanna hoffmanna ok. 1683 r. należy ona do kolekcjonerskich rarytasów.

do czołowych kartografów i wydawców francuskich, których mapy znajdują się 
również w naszych zbiorach, należą także georges luis le rouge oraz gilles robert 
de Vaugondy i jego syn didier. ci ostatni kontynuowali tradycje kartograficzne rodziny 
Sansonów. współpracowali również z oficynami we włoszech. w efekcie tej współpracy, 
w 1778 r., wydawca włoski z wenecji paolo Santoni wydał mapę księstwa pomorskiego 
i marchii Brandenburskiej, w kilka lat później tę samą mapę wydał antonio remondini, 
również w wenecji.

w drugiej połowie XVii w. na europejskim rynku kartograficznym, zdominowanym przez 
oficyny holenderskie i francuskie, pojawiło się we frankfurcie nad menem wydawnictwo 
założone przez matthäusa meriana Starszego. w naszych zbiorach posiadamy mapę 
z 1629 r. wykonaną przez niego, a wzorowaną na wielkiej mapie eilharda lubinusa oraz 
mapę z 1652 r. wykonaną przez jego syna meriana młodszego, a wzorowaną na płycie 
jodocusa hondiusa ii. na początku XViii w., w 1702 r., w norymberdze, znakomity artysta 
i rytownik johann Baptist homann założył nowe, prężne wydawnictwo kartograficzne. 
należał do najpłodniejszych wydawców i spowodował, że norymberga odebrała w tym 
względzie prymat holendrom. jego mapy charakteryzowały się wyjątkowo bogatymi 
i wspaniałymi kartuszami, każdy z nich był miniaturowym dziełem sztuki. natomiast treść 
geograficzna czy historyczna tych map pozostawiała wiele do życzenia i była mało precy-
zyjna. wykazywały one duże podobieństwo do map holenderskich, szczególnie z oficyn 
f. de wita i p. Schenka. w naszej bibliotece posiadamy pierwszą mapę pomorza, wydaną 
przez homanna w 1716 r. oraz następne z lat ok. 1716 i 1730. interesującym obiektem 
znajdującym się w naszych zbiorach jest mapa z 1718 r. wykonana w innej znakomitej, 
choć mniejszej, oficynie niemieckiej założonej przez christopha weigla. jest to jedna z nie-
wielu map pomorza, na kartuszu której został wyeksponowany morski charakter regionu.

na początku XViii w. w augsburgu założył oficynę kartograficzną uczeń homanna 
— matthäus Seutter. przyjmuje się, że wykonał samodzielnie ok. 500 map (homann — 
600), była to jedna z największych oficyn w niemczech, działająca do 1810 r. w naszych 
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zbiorach znajdują się liczne mapy tego wydawnictwa. pierwsza z nich, wzorowana na 
mapach homanna, została wydana zaraz po 1733 r. natomiast mapy jego spadkobierców 
były już wzorowane na pracach samego Seuttera. posiadamy również mapę księstwa 
pomorskiego i południowej części wybrzeży Bałtyku sztychowaną przez jego syna — 
albrechta carla z połowy XViii w. z tego samego czasu pochodzi mapa ścienna, kopia 
wielkiej mapy lubinusa na sześciu płytach. jej autor albrecht carl Seutter zrezygnował 
z wielu elementów ozdabiających oryginał, zostawił tylko treść geograficzną. w lewym 
rogu umieścił tabelę odległości pomiędzy miastami pomorskimi, a w prawym wspaniały 
kartusz z herbami Szwecji i Brandenburgii, mówiącymi o przynależności ziem pomorskich 
do tych państw. jego spadkobierca, tobias conrad lotter, w kilka lat później wydał tę 
samą mapę ścienną, ale ze zmienionym adresem wydawcy. jest on również autorem 
mapy księstwa pomorskiego z 1759 r. oraz mapy marchii Brandenburskiej, księstwa 
pomorskiego i księstwa meklemburskiego wydanej ok. 1760 r. w tej samej oficynie 
w 1763 r. została wydana mapa rugii i szwedzkiego pomorza przedniego sporządzona 
przez andreasa mayera na zlecenie władz szwedzkich, która wyróżniała się dużą do-
kładnością oraz bogatą treścią.

w naszych zbiorach znajdują się również mapy z mniejszych i mniej znanych nie-
mieckich wydawnictw, np. mapa pomorza przedniego georga christopha kiliana z roku 
1759 czy mapa księstwa pomorskiego z ok. 1784 r., wydana w lipsku przez wydaw-
nictwo Schreibers erben. we frankfurcie nad menem johann wilhelm jaeger założył 
wydawnictwo, w którym zmierzał wydać mapę niemiec w wielu sekcjach i w jednakowej 
skali. na przestrzeni ok. 20 lat sporządził atlas składający się z 81 sekcji. w naszych 
zbiorach znajdują się trzy sekcje z tego opracowania (z 1789 r.), pokazujące tereny od 
greifswaldu aż po Bytów. mapa ta różni się od wcześniejszych opracowań, ponieważ 
zawiera dużą ilość szczegółowych informacji topograficznych, między innymi bogatą 
sieć osadniczą, hydrograficzną oraz komunikacyjną. w 1780 r. w wydawnictwie spad-
kobierców homanna wydano mapę księstwa pomorskiego i marchii Brandenburskiej 
franza ludwiga güssefelda, którego prace przywróciły tej norymberskiej oficynie dawną 
renomę. w tych opracowaniach widać bogactwo treści podane w sposób uporządkowany, 
opatrzony komentarzem oraz rozbudowaną legendę. autor wyraźnie zaznaczył podział 
na część szwedzką i pruską oraz na ówczesne powiaty.

warto zwrócić uwagę na jeden z naszych najciekawszych eksponatów — najlepsze 
osiemnastowieczne opracowanie kartograficzne pomorza, wykonane przed powstaniem 
map stolikowych. jest to sześcioarkuszowa mapa prowincji pomorskiej davida gilly’ego 
z 1789 r., opracowana na zlecenie króla prus, fryderyka wilhelma ii. została ona wyry-
towana przez znakomitego berlińskiego kartografa davida friedricha Sotzmanna. dość 
wiernie przedstawia ona sieć osadniczą, hydrograficzną i komunikacyjną, a także zale-
sienie oraz rodzaj własności. mapa ta przez wiele lat była wykorzystywana i przerabiana 
w wielu europejskich oficynach, między innymi przez firmy niemieckie, które opracowały 
jej wersje pomniejszone do formatów atlasowych. autorem jednej z takich przeróbek był 
wspomniany wyżej franz ludwig güssefeld, który w 1792 r., w oficynie spadkobiercy 
homanna, wydał mapę księstwa pomorskiego oraz mapę części szwedzkiej i pruskiej 
księstwa pomorskiego. w tym samym roku wydawnictwo Schneider&weigel, opraco-
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wało swoją wersję mapy davida gilly’ego, której publikacja została sfinansowana przez 
Brüggemanna i gadebuscha.

w naszych zbiorach znajdują się również mapy pomorza, meklemburgii i Branden-
burgii oraz mapa pomorza tylnego wydane w przez rigoberta Bonne w paryżu w 1787 
i 1788 r. do interesujących obiektów należy również mapa pomorza i Brandenburgii, 
której autorem był thomas kitchin, a wydana została w londynie pod koniec XViii w. 
można również wspomnieć o mapach administracyjnych poszczególnych części pomorza 
z atlasu franza josepha reilly’ego, wydanego w wiedniu w 1789 r. w zbiorach znajdują 
się również mapy administracyjne rejencji Szczecińskiej z 1836 r. oraz mapa prowincji 
pomorskiej z 1848 i 1849 r. każda z nich zawiera bardzo dużo danych statystycznych 
dotyczących wielkości prowincji, liczby ludności Szczecina i prowincji.

w kolekcji tomasza niewodniczańskiego znajdują się dwa plany Szczecina. pierwszy 
to plan autorstwa paryskiego kartografa nicolasa de fer z ok. 1690 r., przedstawia on 
miasto z rozbudowanymi fortyfikacjami. drugi został zamieszczony w 1896 r. w piątej 
edycji Mayer’s Konversations Lexikon, jednej z najbardziej popularnych encyklopedii 
ukazujących się na terenie niemiec. plan ten stanowił ilustrację do hasła o Szczecinie.

osobną grupę w kolekcji stanowią mapy morskie. do najładniejszych, a zarazem 
najstarszych obiektów z tej grupy, należy mapa wybrzeży pomorza z łacińskiego wydania 
atlasu morskiego lucasa janszoona waghenaera z 1586 r. Sztycharzem był johannes 
doetectum, a wydawcą i drukarzem christophe plantin, którego oficyna była zaliczana do 
najlepszych w europie. mapa przedstawia wybrzeże Bałtyku od kołobrzegu po rozewie 
i puck. w naszych zbiorach znajdują się również mapy z francuskiego i z angielskiego 
wydania tego atlasu. pojawienie się na rynku atlasu morskiego sprowokowało inne ofi-
cyny do zajęcia się mapami morskimi. jednym z pierwszych wydawców, zajmujących 
się tym tematem, był holender willem janszoon Blaeu. w zbiorach specjalnych znajdują 
się jego mapy z 1623 r. przedstawiające południowe wybrzeże Bałtyku, od ujścia rzeki 
świny aż do rozewia, oraz druga mapa zatoki greifswaldzkiej z częścią rugii i wybrze-
ża z greifswaldem oraz wolgastem. dziewiętnastowieczną kartografię morską basenu 
morza Bałtyckiego reprezentują mapy szwedzkiego kartografa gustafa af klinta. w zbio-
rach posiadamy jego mapę zatoki hamburskiej, cieśnin duńskich i zatoki pomorskiej 
z 1808 r., oraz dwie mapy z 1832 r., z których pierwsza przedstawia zatokę pomorską 
i zachodni Bałtyk wraz z wyspą Bornholm, a druga wybrzeże pomorskie od niechorza 
do jeziora Żarnowieckiego. z początku XX w. posiadamy cztery mapy morskie Brytyjskiej 
admiralicji opracowane w 1855 r., z poprawkami naniesionymi do 1902 r. obejmują one 
kolejno mapę wybrzeży pruskich Bałtyku od rostocku do przylądka arkona, mapę wy-
brzeży pruskich Bałtyku od przylądka arkona do dziwnowa, mapę wybrzeży pomorskich 
od dziwnowa do jarosławca oraz następną od jarosławca do rozewia. te szwedzkie 
i angielskie mapy zawierały podstawowe informacje niezbędne dla nawigacji, takie jak: 
głębokość, położenie mielizn, przebieg torów żeglugowych, lokalizację kotwicowisk, 
znaków nawigacyjnych i latarni morskich.

w kolekcji tomasza niewodniczańskiego znajduje się jedna mapa rękopiśmienna 
w jęz. francuskim. na arkuszu został przedstawiony plan oblężenia kołobrzegu w cza-
sie wojny siedmioletniej. w kilku legendach opisano rozmieszczenie wojsk rosyjskich 
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i pruskich oraz przebieg działań wojennych w okresie od 15 listopada do grudnia 1761 r. 
kartografii rękopiśmiennej zachowało się bardzo niewiele, dlatego ta mapa jest jednym 
z cenniejszych eksponatów znajdujących się w zbiorach biblioteki.

na zakończenie należy podkreślić, że tak kompletnego i różnorodnego zbioru map 
terytorium dawnego księstwa pomorskiego nie znajdziemy w żadnym innym zbiorze 
archiwalnym czy bibliotecznym na terenie polski. zgromadzenie wszystkich tych dzieł 
w jednym miejscu ma olbrzymie znaczenie naukowe i edukacyjne. Umożliwia bowiem 
prowadzenie badań porównawczych, dotyczących poziomu rozwoju kartografii regio-
nalnej na przestrzeni od XVi do XiX w. część map wchodzących w skład kolekcji może 
być również wykorzystana w celu prześledzenia zmian użytkowania ziemi na pomorzu 
zachodnim, a także innych przemian związanych z gospodarczym wykorzystaniem 
tych ziem. ponadto widoki miast, a także niektóre widokówki, mogą być użyteczne dla 
rekonstrukcji zniszczonych w okresie wojny zabudowań.
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Teresa Borówka (Szczecin University’s main library)
The Collection of Tomasz Niewodniczański

Summary:

the article describes a very valuable collection made over by tomasz niewodniczański in 1998 to the 
Szczecin University’s main library. the collection comprises historical maps of pomerania, plans and 
pictures of pomeranian towns from 1550-1900, and postcards from 1898-1941. tomasz niewodniczański’s 
collection is a rich source of information on the past of pomerania and its culture.
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Małgorzata Bartosik
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

dokUmenty Życia Społecznego w BiBliotekach  
województwa zachodniopomorSkiego  

— Stan i perSpektywy

Streszczenie

omówienie roli regionalnych dokumentów życia społecznego, ich wartości i funkcji, zwłaszcza jako 
źródła informacji o regionie, miejscowości czy instytucji. egzemplarz obowiązkowy jako marginalny 
sposób na wzbogacanie kolekcji dżs-ów. przedstawienie kilku rozwiązań praktycznych pomocnych 
podczas budowania zbiorów dokumentów życia społecznego z podkreśleniem roli i wagi pierwszego, 
wstępnego etapu, czyli planowania i ustalania polityki gromadzenia. wstępne metodyczne wskazówki 
pracy z efemerydami, sposób ich pozyskiwania do bibliotek. analiza stanu dokumentów życia społecznego 
w bibliotekach województwa zachodniopomorskiego.

 w swoim referacie chciałabym skupić się na dokumentach życia społecznego. 
ograniczę się celowo do dżs-ów występujących w regionie, czy o nim mówiących, gdyż 
uważam, że tzw. „ogólnopolskie” dokumenty życia społecznego gromadzone w biblio-
tekach są zjawiskiem niepotrzebnym i pochłaniającym zbyt wiele kosztów. doprowadza 
to tylko do sytuacji, w której w jednym miejscu zgromadzona jest masa różnorodnych, 
niekompletnych i przypadkowych dokumentów. podkreślam, słowo masa, gdyż w przy-
padku biblioteki, która posiada egzemplarz obowiązkowy, problem wielkości tego zbioru 
wcześniej czy później spędzi sen z powiek zajmującym się nim bibliotekarzom. jednak 
nie to jest najistotniejsze. istotne jest, że powstaje kolekcja, która tak naprawdę niesie 
w sobie tylko szum informacyjny, jest trudna zarówno do opracowania, jak i do udostępnia-
nia oraz nasuwa na myśl stare polskie przysłowie „szukaj igły w stogu siana”. natomiast 
rola regionalnego dokumentu życia społecznego jest niepomiernie większa, zwłaszcza 
jako źródła informacji o regionie, miejscowości, instytucji. dodatkowym moim celem jest 
przedstawienie informacji na temat opracowania tego rodzaju dokumentów w bibliotekach 
w województwie zachodniopomorskim, sposobu ich gromadzenia i stanu opracowania.

ciekawe, acz polemiczne, rozwiązanie problemów dżs-owych pojawiających się 
zwłaszcza w dużych bibliotekach, otrzymujących egzemplarz obowiązkowy, zapropo-
nował artur jazdon1. w swojej publikacji poddał myśl włączenia dżs-ów z istniejących 
już kolekcji do innych kategorii zbiorów, według ich cech formalnych. co więcej, zasu-
gerował, że ten rodzaj dokumentów życia społecznego nie powinien być przedmiotem 
zainteresowania bibliotek naukowych. Biblioteka ptpn tak już postąpiła. czy słusznie? 
z pewnością każda biblioteka ma prawo do samodzielnej polityki gromadzenia, myślę 

 1 jazdon a. Zbiory Specjalne — luksus czy narodowy obowiązek. w: Stan i potrzeby polskich bibliotek 
akademickich. poznań, 2002, s. 153
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także, że tak rewolucyjne i pionierskie działanie było poprzedzone dogłębną analizą. nie 
wolno jednak zapominać, że nie jest to model postępowania odpowiedni dla wszystkich 
typów bibliotek. moim zdaniem, ogromne znaczenie ma gromadzenie regionalnych ma-
teriałów niekonwencjonalnych, które są dokumentami prymarnymi i doskonałymi źródłami 
informacji o dzisiejszej rzeczywistości. na pytanie postawione w cytowanym artykule: 
„Jaki jest sens z konieczności ich [dżs-ów, dop. MB] bardzo wyrywkowego, ograniczone-
go i niekontrolowanego gromadzenia (nikt mnie nie przekona, że np. w dużym mieście 
można zebrać zaproszenia na wszystkie imprezy) ” odpowiedź jest prosta: nie może 
być to niekontrolowana i przypadkowa polityka gromadzenia. a argument typu; zebranie 
wszystkiego jest niemożliwe, więc tego nie zbierajmy podciąłby zasadność gromadzenia 
przez biblioteki wszelkich kolekcji, nie tylko dżs-owych. kończąc temat: rozumiem, że 
w Bibliotece ptpn dżs–y zostały podzielone według cech formalnych i przekazane innym 
agendom, nie rozumiem tylko argumentacji, która sugeruje małą wartość tych materiałów 
z racji braku ich kompletności.

co w takim razie robić? czy jest sens zajmowania się tym zbiorem? tym bardziej, że 
praca z dokumentami życia społecznego sprawia bibliotekarzom wiele trudności (nawet 
w dużych bibliotekach wojewódzkich), wymaga od nich dużej aktywności, pasji, zacięcia 
kolekcjonerskiego i wytrwałości, nie wspominając już o sumienności itd. trudności piętrzą 
się już na wstępie, kiedy nasuwają się pytania: co to jest dokument życia społecznego? 
dlaczego dokument o takiej samej formie raz jest, a raz nie jest dżs-em? wątpliwości 
te można by mnożyć. wypływają one w dużej mierze z niejednoznacznych definicji tego 
typu dokumentów, mnogości ich rodzajów, a to z kolei jest konsekwencją faktu, że w skład 
obszernego pojęcia dokument życia społecznego wchodzą materiały niejednorodne 
formalnie i treściowo. trudno taki różnorodny materiał zdefiniować w sposób prosty i jed-
noznaczny. Słusznie więc zauważył a. jazdon, że odpowiadając na pytanie co wchodzi 
w zakres dżs-ów, czasami łatwiej powiedzieć, czego wśród nich nie ma2. Bo taka jest 
często rzeczywistość „dżs-owa”: pękające w szwach magazyny, zalewane materiałami, 
z którymi nie wiadomo, co zrobić i gdzie przydzielić.

Uważam, że rozwiązanie tych problemów leży u źródła powstawania kolekcji. nale-
żałoby więc cofnąć się do początkowego etapu tworzenia kolekcji, jeszcze raz nakreślić 
plan, politykę gromadzenia materiałów, ponownie ustalić zasady ich doboru, ograniczyć 
profil gromadzenia, kryteria doboru dokumentów życia społecznego (ze szczególnym 
uwzględnieniem zasięgu terytorialnego) oraz szczegółowo określić specjalizację w gro-
madzeniu oraz metodę dotarcia i pozyskiwania zbiorów. co to oznacza w praktyce?

już na wstępie, przed rozpoczęciem prac, trzeba dokładnie ustalić profil gromadzenia 
oraz określić, które druki ulotne są interesujące dla użytkowników biblioteki i jakie rodzaje 
dokumentów niekonwencjonalnych są zgodne z ogólną polityką gromadzenia biblioteki. 
może mniej należy się przy tym skupiać na formie dżs-ów, a więcej wagi przykładać do 
tego, jakie treści niosą w sobie dżs-y. co tak naprawdę powinno decydować o tym, że dany 
dokument zostanie przydzielony do kolekcji dokumentów życia społecznego? myślę, że 
najważniejsze jest to, aby był spełniony podstawowy warunek, a mianowicie — musi mieć 
ścisły, przedmiotowy związek z regionem. Stanowi to pierwsze ograniczenie. kryterium 

 2 ibid., s. 153.
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doboru powinna być zatem przede wszystkim treść wydawnictw niekonwencjonalnych, 
a dopiero później ich forma.

priorytetem powinno stać się stworzenie kolekcji obrazującej aktywność stowarzy-
szeń, partii, instytucji, organizacji działających w otoczeniu biblioteki. Biblioteka ma 
wręcz obowiązek zabezpieczyć te unikalne publikacje, które są często jedynym znakiem 
o wydarzeniu, uroczystości, rocznicy. pamiętajmy, że gromadząc dokumenty niekonwen-
cjonalne, zabezpieczamy przed rozproszeniem, czy wręcz utratą, jedynego, być może, 
źródła, które w przyszłości będzie stanowić podstawę bądź uzupełnienie informacji o życiu 
regionu, miasta, biblioteki. określając specjalizację gromadzonej kolekcji, możliwe jest 
jej zawężenie np. do życia teatralnego, muzycznego, kulturalnego, naukowego, poli-
tycznego, interesującego nas terytorium. Spore znaczenie ma to w przypadku bibliotek 
w dużych miastach. określenie takiej specjalizacji w gromadzeniu jest rzeczą bardzo 
istotną, wpływa nie tylko na kompletność kolekcji, ale i zainteresowanie czytelnicze. 
takie ograniczenie zakresu gromadzenia dżs-ów powinno wystąpić zwłaszcza wtedy, 
gdy istnieje w danej miejscowości wiele instytucji gromadzących zbiory regionalne. już  
w 2001 r. na konferencji w osoli, bibliotekarze różnych bibliotek miasta wrocławia apelo-
wali, by ustalić między sobą profil gromadzonych dżs-ów, żeby nie powielać i nie dublo-
wać swoich działań i zbiorów, a co za tym idzie — pozyskać jak najwięcej wrocławskich 
wydawnictw niekonwencjonalnych.

myślę, że słuszna jest koncepcja, aby biblioteki w województwie ustaliły między sobą 
podział zadań i zasięg terytorialny gromadzonych przez siebie dżs-ów. w tym roku taką 
koncepcję przyjęła miejska Biblioteka powiatowa w Białogardzie, która podzieliła się 
zadaniami z podległymi jej bibliotekami gminnymi. te ostatnie mają za zadanie dotrzeć 
do dżs-ów na terenie własnych gmin, a do biblioteki powiatowej skierować informację 
o tych zbiorach.

i jeszcze na koniec problem pozyskiwania zbiorów do kolekcji dżs-owych. jak wiemy, 
materiały do bibliotek wpływają drogą kupna, wymiany i darów oraz egzemplarza obo-
wiązkowego. przy gromadzeniu efemeryd te sposoby nabywania są niewystarczające. 
najskuteczniejsza metoda to zwyczajne zbieractwo. Bibliotekarze często piszą listy do 
instytucji sprawczych, do drukarń, wydawnictw, a ponadto współpracują z czytelnikami, 
edukują zaprzyjaźnionych bibliotekarzy, którzy w efekcie znoszą im znaczne ilości dżs- 
-ów. nie do przecenienia jest w tym względzie rola lekcji bibliotecznych na temat dżs-ów. 
Skuteczne są także apele w prasie lokalnej, zamieszczanie na stronach internetowych 
informacji o zainteresowaniu biblioteki regionalnymi pamiątkami, zdjęciami, ulotkami.

pomocą przy gromadzeniu może służyć kartoteka rejestru — naprawdę sprawdzony, 
choć stary sposób, może dla niektórych archaiczny, ale ja dalej go polecam ze względu 
na swoją przejrzystość i skuteczność. w przypadku dużych bibliotek gromadzących dżs-y 
z całej polski nie ma to większego sensu, ale w wypadku dżs-ów regionalnych kartoteka 
rejestru ma nieocenioną wartość pomocniczą w trakcie pozyskiwania zbiorów. rejestr 
zawierać może podstawowe dane „sprawców dokumentu”: ich nazwy, telefony, nazwiska 
osób utrzymujących kontakt z biblioteką, daty otrzymania poszczególnych zespołów 
dokumentów, informacje o odbytych rozmowach, numery akcesyjne. można go trochę 
zmodyfikować i niekoniecznie musi przypominać swoim wyglądem karty akcesyjne, 
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można go założyć w komputerze, ale dobrze jednak, by gwarantował pewną pojemność 
informacji i łatwe korzystanie z niego.

co daje nam taki rejestr w praktyce? przede wszystkim można dzięki niemu na 
bieżąco kontrolować aktywność danych instytucji, od których pragniemy dostawać 
regularnie efemerydy. zaznaczamy tam datę ostatniego wpływu, co jakiś czas przeglą-
damy go i szybko wyłapujemy instytucje, które nie przekazały materiałów. taka ułożona 
alfabetycznie kartoteka ma ogromną wartość informacyjną: informuje o adresie, telefonie 
i o ostatnim wpływie3.

dokumenty życia społecznego występują prawie w każdej bibliotece. nie wszystkie 
biblioteki są jednak zainteresowane ich osobnym gromadzeniem. często na pytanie, 
czy posiadają w swoich zbiorach dżs-y, pracownicy bibliotek (zwłaszcza tych mniej-
szych) odpowiadają negatywnie, dopiero głębsza penetracja tematu uświadamia im, 
że jednak je mają. niejednokrotnie nie wiedzą, co z tym materiałem robić, jak właściwie 
go opracowywać i przechowywać. Bywa, że gromadzą go w zaskakujących miejscach, 
np. szafach, w stanie surowym, bez jakiejkolwiek organizacji. w 2006 r., kiedy to dział 
instrukcyjno-metodyczny książnicy pomorskiej w Szczecinie rozpoczął cykl szkoleń 
pt. Metodyka gromadzenia, opracowania i przechowywania regionalnych dokumentów 
życia społecznego okazało się, że jest ogromne zainteresowanie tą tematyką biblioteka-
rzy z całego województwa zachodniopomorskiego. podczas zajęć bibliotekarze uczą się 
nie tylko metodyki pracy z dżs-em, ale także uświadamiają sobie, jak cenny i unikatowy 
jest to materiał, również jak jest przydatny jako podstawowe źródło informacji o „małych 
ojczyznach”. Bibliotekarze z bibliotek powiatowych i gminnych województwa zachodnio-
pomorskiego nie boją się już pracować z dżs-mi, organizują zbiór według metodycznych 
wskazówek i w większości wstępnie go opracowują — co jest bezpośrednim efektem 
szkoleń. jak wykazały ankiety przeprowadzone podczas tych zajęć, zweryfikowane w tym 
roku, sytuacja w stosunku do lat ubiegłych znacznie się poprawia. wzrosła zwłaszcza 
świadomość dotycząca potrzeby zachowania i ocalenia regionalnych dokumentów nie-
konwencjonalnych.

 ankiety dały możliwość zapoznania się ze stanem tych zbiorów w bibliotekach 
województwa zachodniopomorskiego. Badaniem zostały objęte, z małymi wyjątkami, 
wszystkie biblioteki powiatowe4.

pierwszy wniosek, jaki się nasuwa po analizie tych ankiet jest taki, że dokumenty 
życia społecznego w bibliotekach województwa zachodniopomorskiego gromadzone są 
w różnych zakresach.

w większości biblioteki są zainteresowane gromadzeniem dżs-ów z własnego 
powiatu, gminy, macierzystej miejscowości i instytucji. natomiast jeżeli chodzi o do-
kumenty z całego regionu zachodniopomorskiego, to albo gromadzą je w wyborze, 
albo wcale, poza koszalińską Biblioteką publiczną (zbierającą dżs-y z całego regionu) 
i książnicą pomorską w Szczecinie, która posiada osobną agendę i czytelnię doku-
mentów życia społecznego gromadzącą także tzw. dżs-y ogólnopolskie.

 3 kolanowska z., pilarczyk m. Dokumenty życia społecznego w działalności bibliotek publicznych. 
warszawa, 1985. 

 4 ankiety reprezentują 22 biblioteki z 16 powiatów województwa zachodniopomorskiego.
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w badanych bibliotekach województwa zachodniopomorskiego kolekcje dżs-ów są 
wydzielone ze zrębu głównego i gromadzone osobno, ale udostępniane najczęściej przy 
czytelniach dla dorosłych. opiekę nad tym zbiorem sprawuje najczęściej bibliotekarz 
zatrudniony w czytelni. można skonstatować, że biblioteki do szczebla powiatowego 
w województwie zachodniopomorskim nie tworzą samodzielnych etatów do pracy z dżs-
ami, również nie tworzą samodzielnych czytelni, czy innych komórek. Standardem jest 
jednak wyodrębnienie kolekcji.

Stan ten obrazuje tabela:

Stan gromadzenia dżs-ów w wybranych bibliotekach województwa zachodniopomorskiego

Lp.  Powiat Biblioteki Kolekcja dżs-ów 

1. Szczecin Książnica Pomorska  
im. Stanisława Staszica

wydzielona w sekcji DŻS, Czytelni 
Muzycznej, Czytelni Sztuki, Czytelni 

Pomorzoznawczej

2. Koszalin Koszalińska Biblioteka Publiczna  
im. J. Lelewela

wydzielona w Dziale 
Informacjno-Bibliograficznym

3. białogardzki Miejska Biblioteka Publiczna 
Białogard wydzielona przy Czytelni dla Dorosłych

4. choszczeński Miejska Biblioteka Publiczna  
w Choszcznie wydzielona przy Czytelni dla Dorosłych

5. drawski Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Drawsku wydzielony przy Czytelni dla Dorosłych 

6. goleniowski

Miejska i Powiatowa Biblioteka  
Publiczna w Goleniowie

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Nowogardzie

nie gromadzi

wydzielona w Czytelni dla Dorosłych

7. gryfiński Biblioteka Publiczna w Gryfinie wydzielona przy Czytelni dla Dorosłych

8. kamieński Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Kamieniu Pomorskim

wydzielona przy Czytelni, ok. 200 jed. 
nieoprac.

9. koszaliński Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
Bobolice nie jest wydzielona

10. myśliborski Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna Myślibórz wydzielona w Czytelni dla Dorosłych 

11. policki Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie 
Police wydzielona w Czytelni Głównej

12. pyrzycki Pyrzycka Biblioteka Publiczna wydzielona w Dziale Tradycji — Muzeum 
Ziemi Pyrzyckiej 

13. sławieński Miejska Biblioteka Publiczna  
w Sławnie  wydzielona
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14. stargardzki Książnica Stargardzka wydzielona przy Czytelni i Informatorium

15. szczecinecki 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Borne Sulinowo,

Biblioteka Publiczno-Szkolna 
Gwda Wielka,

Biblioteka Publiczno-Szkolna 
Parsęcko

wydzielona 

nie gromadzi

nie gromadzi

16. wałecki Miejska Biblioteka Publiczna  
w Wałczu nie gromadzi

najczęściej gromadzonymi w bibliotekach powiatowych naszego województwa dżs-
-ami są materiały biblioteczne występujące w formie gazetek, informatorów, plakatów, 
afiszy, programów, zaproszeń, folderów pocztówek, książek adresowych i telefonicznych 
oraz druków ulotnych.

 wykres obrazuje, jakie typy dokumentów życia społecznego są najczęściej gromadzo-
ne w bibliotekach województwa zachodniopomorskiego. Stan opracowania tych zbiorów 
jest różny: najczęściej bieżące opracowanie5 sprowadza się tylko do wykonywania pod-
stawowej czynności klasyfikacji według bibliografii regionalnej, której symbol nanosi się 

 5 pisząc „opracowane” mam na myśli zalecane od lat opracowanie formalne dżs-ów metodą trady-
cyjną, czyli katalogowanie grupowe dokumentów (często z wyboru) i stosowanie klasyfikacji, która 
w końcowym etapie wskazuje miejsce w teczce i jest sygnaturą miejsca.

typy dokumentów gromadzonych w bibliotekach województwa zachodniopomorskiego
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na dokument i umieszcza w teczkach i pudłach oznaczonych tymi samymi symbolami. 
taka praktyka nie jest wcale naganna, wręcz przeciwnie — dobrze jeżeli zaistnieje choć 
cząstkowe opracowanie, pragnę jednak zaznaczyć, że metoda ta jest wystarczająca tylko 
przy bardzo małej kolekcji i to na pierwszym etapie jej rozwoju.

dużą dbałość o gromadzenie, a zwłaszcza opracowanie regionalnych wydawnictw 
niekonwencjonalnych wykazują bibliotekarze z miejskiej Biblioteki publicznej w choszcz-
nie. gromadzą oni dokumenty życia społecznego z powiatu choszczeńskiego już od roku 
1950. w tej chwili opracowują retrospektywnie tę dość dużą kolekcję, liczącą ok. 2 tys. 
jednostek. w bibliotekach gminnych województwa, jeżeli w ogóle gromadzi się dżs-y, to 
rzadko się je opracowuje. najczęściej małe biblioteki nie są zainteresowane gromadze-
niem dżs-ów. w książnicy pomorskiej dżs-y opracowuje się tradycyjnie, ale jest już grupa 
dokumentów opracowanych komputerowo w systemie aleph (są to najczęściej broszury, 
katalogi informatory, foldery, jednodniówki, wydawnictwa drugiego obiegu, biuletyny).

na zakończenie raz jeszcze podkreślę potrzebę gromadzenia tego typu dokumentów, 
zwłaszcza jeżeli dotyczą one regionu. te unikatowe materiały są często wydawane tylko 
w danej miejscowości. Biblioteka narodowa apelowała już kilka lat temu do bibliotek 
w polsce o szczególne zainteresowanie się pozyskiwaniem dżs-ów w regionach, gdyż 
ona z oczywistych przyczyn nie jest w stanie ich gromadzić (większość tych materiałów 
ma zasięg lokalny). musimy sobie jednak uświadomić, jak są one cenne, unikatowe, 
niepowtarzalne. Stanowią bazę informacyjną o naszych „małych ojczyznach”, a z biegiem 
czasu stają się bezcennym źródłem historycznym.
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Małgorzata Bartosik (the pomeranian library in Szczecin)
The Social Life Documents in the Libraries of the West-Pomeranian Region (Voivodship) — the Current 
and Future Situation 

Summary

in the article the following questions have been discussed: the significance of the regional social life 
documents, especially as a source of information on the region, place or institution; an obligatory copy 
as an additional way to enrich the collection; a few practical solutions which may come in useful when 
collections of social life documents are created with a special emphasis on the importance of the first, 
preliminary stage, i.e. planning and setting a policy of gathering; preliminary methodological tips on how 
to work with the so called ephemerals (‚momentary documents’) and how to acquire them; an analysis of 
the social life documents in the libraries of the west pomeranian region (Voivodship).
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Streszczenie

Biblioteka Uniwersytetu rzeszowskiego (BUr) powstała w 2001 r. z połączenia bibliotek trzech 
rzeszowskich uczelni: wyższej Szkoły pedagogicznej, filii Uniwersytetu marii curie-Skłodowskiej oraz za-
miejscowego wydziału ekonomii akademii rolniczej w krakowie. w ten sposób w składzie jej księgozbioru 
znalazły się m.in.: zbiory specjalne i regionalia. zostały one pokrótce scharakteryzowane w niniejszym 
referacie. Szczególną uwagę zwrócono na te elementy, które wyróżniają je od innych podobnych zbiorów, 
znajdujących się w składach księgozbiorów innych bibliotek uniwersyteckich w polsce.

Biblioteka ta jest obecnie największą książnicą w południowo-wschodniej polsce. jej księgozbiór 
liczy ponad 697 tys. woluminów druków zwartych i 96 tys. woluminów czasopism. niezwykle cenny 
księgozbiór stanowią zbiory specjalne, liczące ponad 24 tys. jednostek inwentarzowych. najcenniejsze 
są druki wydane przed 1800 r., wśród których znajduje się zbiór kazań zawierający 22 utwory napi-
sane przez najsłynniejszych mówców i kaznodziejów dawnej rzeczypospolitej: Szymona wysokiego  
(1614 r.), piotra Skargę (1604 r.), andrzeja grąckiego (1614 r.) dzieło jezuity jana Bottera Reality po-
wszechne z 1609 r. oraz inne cenne książki.

Unikatowy charakter ma bogaty zbiór sprawozdań szkolnych z czasów galicyjskich. Stanowi on nie-
zastąpione źródło do dziejów ówczesnej oświaty. korzystanie z niego staje się coraz łatwiejsze, dzięki 
postępującej digitalizacji zbiorów w ramach podkarpackiej Biblioteki cyfrowej.

Biblioteka Uniwersytetu rzeszowskiego powstała w 2001 r. z połączenia bibliotek 
trzech rzeszowskich uczelni: wyższej Szkoły pedagogicznej, filii Uniwersytetu marii 
curie-Skłodowskiej oraz zamiejscowego wydziału ekonomii akademii rolniczej w kra-
kowie. w ten sposób w składzie jej księgozbioru znalazły się m.in.: zbiory specjalne 
i regionalia z wSp1.

Biblioteka Uniwersytetu w rzeszowie jest obecnie największą humanistyczną książni-
cą w całej południowo-wschodniej polsce. jej księgozbiór liczy ponad 697 tys. woluminów 
druków zwartych i 96 tys. woluminów czasopism. niezwykle cenny księgozbiór stanowią 
zbiory specjalne, liczące ponad 24 tys. jednostek inwentarzowych2. najcenniejsze są druki 
wydane przed 1800 r., wśród których znajduje się zbiór kazań zawierający 22 utwory 
napisane przez najsłynniejszych mówców i kaznodziejów dawnej rzeczypospolitej: 
Szymona wysokiego (1614 r.), piotra Skargę (1604 r.), andrzeja grąckiego (1614 r.), 
dzieło jezuity jana Bottera Reality powszechne z 1609 r. oraz inne cenne książki, marcina 

 1 jagusztyn a. Zbiory specjalne Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. 
w: Rola i funkcje bibliotek wyższych szkół pedagogicznych w Polsce. (materiały z konferencji na-
ukowej zorganizowanej w rzeszowie w dniach 12–13 września 1988 r.) red. z. Sokół. rzeszów, 
1992, s. 109–118. 

 2 Stan na koniec 2008 r.
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kromera, De origine et rebus gestis polonorum libri XXX, wydane w Bazylei w 1555 r., 
Constitucie Statua y przywileje na walnych seymiech koronnych od roku pańskiego aż 
do roku 1625 uchwalone, Postylla Katholica mniejsza… przez Jakuba Wuyka z 1596 r.

Unikatowy charakter ma bogaty zbiór sprawozdań szkolnych pochodzących z czasów 
galicyjskich. Stanowi on niezastąpione źródło do dziejów ówczesnej oświaty. korzystanie 
z niego staje się coraz łatwiejsze, dzięki postępującej szybko digitalizacji zbiorów biblio-
tecznych, prowadzonej od 2007 r. w ramach podkarpackiej Biblioteki cyfrowej.

Sprawozdania szkolne to wydawnictwa ciągłe, wydawane przez dyrekcje szkół po to 
aby udokumentować funkcjonowanie szkoły w danym roku szkolnym. dlatego współcze-
śnie bibliotekoznawcy, sprawozdania szkolne, podobnie jak i sprawozdania z działalności 
różnych instytucji i towarzystw, zaliczają do dokumentów życia społecznego3.

referat niniejszy poświęciłem omówieniu sprawozdań szkolnych znajdujących się 
w pracowni zbiorów Specjalnych, dlatego że w ocenie bibliotekarzy i historyków oświaty 
i nauki, nasz zbiór jest czwartym co do wielkości tego typu księgozbiorem znajdującym 
się obecnie w polsce. największy zbiór sprawozdań szkolnych posiada Biblioteka na-
rodowa w warszawie. na drugim miejscu znajduje się Biblioteka jagiellońska. trzeci 
co do wielkości zbiór sprawozdań znajduje się w posiadaniu pedagogicznej Biblioteki 
wojewódzkiej w krakowie. Sprawozdania te, mimo ogromnego zainteresowania ze strony 
czytelników, do chwili obecnej nie doczekały się naukowego opracowania.

historia naszego zbioru sprawozdań szkolnych sięga swymi początkami jeszcze do 
okresu przedautonomicznego w dziejach galicji. zgodnie bowiem z ówczesnym zwyczajem, 
usankcjonowanym następnie przez stosowne rozporządzenia władz oświatowych w wiedniu, 
każda szkoła średnia funkcjonująca na terenie monarchii austriackiej posiadała obowiązek 
publikowania rocznych sprawozdań ze swojej działalności, które w drodze wymiany były 
następnie wysyłane do innych bibliotek szkolnych. Sprawozdania szkolne były wydawane 
systematycznie przez dyrekcje poszczególnych gimnazjów, szkół realnych, seminariów za-
wodowych. dlatego stanowią one,obecnie znakomite źródło do poznania dziejów średniego 
szkolnictwa z drugiej połowy XiX i początków XX w. w początkowym okresie sprawozdania 
szkolne były publikowane pod nazwą programów szkolnych. oprócz różnych informacji 
o bieżącym funkcjonowaniu i strukturze organizacyjnej szkoły, zawierają one także, rozprawy 
i artykuły naukowe z różnych dziedzin życia i nauki. najwięcej miejsca poświęcono jednak 
naukom humanistycznym i pedagogicznym, w tym m.in. metodyce nauczania i historii.

zanim przejdę do omówienia roli i znaczenia naszej kolekcji sprawozdań szkolnych, 
będących głównym przedmiotem naszych rozważań, pozwolę sobie powiedzieć kilka-
dziesiąt słów o jej pochodzeniu i historii. dzięki temu łatwiej będzie można zrozumieć, 
jakie cechy szczególne wyróżniają je od innych, podobnych zbiorów, przechowywanych 
w innych bibliotekach w polsce.

 3 cygańska j. Dokumenty życia społecznego. w: Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa pol-
skiego. red. k. głombiowski, B. świderski, h. więckowska. wrocław-warszawa-kraków-gdańsk, 
1976, s. 101. Dokumenty życia społecznego. w: encyklopedia wiedzy o książce. red. a. Birken-
majer, B. kocowski, j. trznadlowski. wrocław-warszawa-kraków, 1971, k. 537. Dokumenty życia 
społecznego w bibliotece. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Bibliotekę 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu w dniach 2–3 czerwca 1969 r. red. j. albin. 
wrocław-warszawa-kraków, 1970, s. 9–98. firlej-Buzon, a. Dokumenty życia społecznego w teorii 
i praktyce bibliotekarskiej w Polsce. warszawa, 2002, s. 182. 
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księgozbiór ten, swymi początkami sięga starego gimnazjum w rzeszowie. należy 
datować je na okres założenia w tym mieście szkoły oo. pijarów, co nastąpiło w 1658 r. 
jest to więc jedna z najstarszych szkół średnich w polsce. została ufundowana przez 
zofię pudencjannę ostrogską z ligęzów i jej szwagra księcia jerzego Sebastiana lu-
bomirskiego — dziedzica dóbr rzeszowskich, marszałka wielkiego i hetmana polnego 
koronnego4. erygowana zaś została dziesięć lat później przez papieża klemensa iX. 
jako collegium ressoviense funkcjonowała w latach 1658–17845. po upaństwowieniu tej 
szkoły przez austriaków edukowała ona dalej młodzież jako cesarsko-królewskie wyższe 
gimnazjum (1785–1918). następnie jako i gimnazjum i i liceum ogólnokształcące im. 
ks. Stanisława konarskiego. Szkoła ta zawsze słynęła z wysokiego poziomu nauki, dzięki 
czemu przyciągała młodzież z całej polski. wśród grona nauczycieli było wielu wybitnych 
pedagogów. Byli oni autorami połowy podręczników napisanych na potrzeby pierwszego 
ministerstwa oświaty na świecie, tj. komisji edukacji narodowej (1773). w ciągu wieków 
mury tej szkoły opuściło wielu wybitnych polaków, m.in. onufry kopczyński — autor 
pierwszej, polskiej gramatyki6; ignacy łukasiewicz — prekursor przemysłu naftowego7; 
biskup jerzy Sebastian pelczar — święty kościoła rzymsko-katolickiego8 oraz władysław 
Sikorski — późniejszy generał polski i wódz naczelny, premier rządu emigracyjnego9.

pierwszy, najstarszy, staropolski okres w historii biblioteki starego gimnazjum 
w rzeszowie został zamknięty w roku 1786. wtedy to, na polecenie austriackich władz 
gubernialnych, księgozbiór szkolny przewieziono do lwowa10.

kolejną ważną datą w dziejach tej biblioteki jest rok 1848, kiedy to jeden z profesorów 
rzeszowskiego gimnazjum — czesław łoziński podjął energiczne starania o reaktywo-
wanie dawnej biblioteki pijarów. to on był inicjatorem akcji społecznej, która swym za-
sięgiem objęła wszystkie warstwy ówczesnego społeczeństwa, zamieszkującego obszar 
od cieszyna aż po Brody. przyniosła ona nadspodziewane efekty. dzięki niej, już trzy 
lata później, bo w 1851 r., księgozbiór tej biblioteki liczył 1167 dzieł w 2213 woluminach. 
Stale też się powiększał11.

po czesławie łozińskim, opiekę nad biblioteką powierzono prefektom gimnazjum. 
pod koniec XiX stulecia oraz w początkach XX w. funkcję bibliotekarzy pełnili nauczyciele 
szkolni wykładający przedmioty humanistyczne. wyjątkiem był tutaj jedynie jan anielski, 
który był nauczycielem biologii12.

 4 Budzyński z. Lubomirski Jerzy Sebastian h. Szreniawa (1616–31 I 1663). w: Encyklopedia Rze-
szowa. red. j. draus. rzeszów, 2004, s. 285–286. 

 5 Budzyński z. Życie społeczno–religijne i kulturalne. w: Dzieje Rzeszowa. t. i.: Rzeszów od najdaw-
niejszych czasów do I rozbioru. red. f. kiryk. rzeszów, 1994, s. 376–380. 

 6 motyka a. Kopczyński Andrzej, imię zakonne Onufry od św. Andrzeja (30 XI 1735 Czerniejów w Wiel-
kopolsce — 14 II Warszawa). w: Encyklopedia Rzeszowa. red. j. draus. rzeszów, 2004, s. 238–239.

 7 Szamańska-kujawa U. Łukasiewicz Ignacy (8 III 1822 Zaduszniki k. Mielca — 7 I 1882 Chorkówka 
k. Krosna). tamże, s. 295. 

 8 czupryn r. Pelczar Józef Sebastian (17 I 1842 Korczyna k. Krosna — 28 X 1924 Przemyśl). tamże, 
s. 434–435.

 9 wójcik k. z. Sikorki Władysław (20 I 1881 Tuszów Narodowy, pow. Mielec — 4 VII 1943 Gibraltar). 
tamże, s. 600–602.

 10 kamińska-kwak j. Kolegium Pijarskie. tamże, s. 229–230. 
 11 tejże. Pierwsze Gimnazjum. tamże, s. 440–441. 
 12 świeboda j. Collegium Ressoviense w życiu Polaków 1658–1983. rzeszów, 1983, s. 77–78. tenże, 
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księgozbiór biblioteczny starego gimnazjum z biegiem lat się powiększał, nie tylko 
drogą zakupu czy wymiany, ale także darów i zapisów fundacyjnych. najbardziej zna-
czącą wśród nich, była fundacja henryka jakuba kretschmera — właściciela realności 
w rzeszowie, który w 1874 r., na mocy swego testamentu, przeznaczył roczny procent 
od kwoty 1 tysiąca złotych reńskich na zakup szaf bibliotecznych i polskich dzieł na-
ukowych do biblioteki gimnazjalnej13. księgi te miały być przechowywane w odrębnych 
szafach i oznaczane napisem: „Z fundacji H. Kretschmera”. h. kretschmer na kuratora 
swej fundacji wyznaczył radę miasta rzeszowa. fundacja ta przetrwała aż do 1931 r., 
kiedy to ostatecznie zdewaluował się jej kapitał założycielski14.

księgozbiór szkolny, zgodnie z ówczesnymi przepisami, dzielono na dwa działy: na-
uczycielski oraz uczniowski. do działu nauczycielskiego zaliczano publikacje naukowe 
i popularnonaukowe. w skład działu uczniowskiego wchodziły głównie podręczniki i lek-
tury szkolne służące do nauki poszczególnych przedmiotów, beletrystyka oraz wybrane 
pozycje popularnonaukowe15.

już w okresie przedautonomicznym wydawano tzw. iuventusy. zawierały one infor-
macje z życia szkoły w poszczególnych latach. w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu rze-
szowskiego znajduje się obecnie pięć takich sprawozdań. najstarsze zachowane w jej 
zbiorach sprawozdanie pochodzi z 1843 r. początkowo nosiły różne tytuły: Programm, 
Jahres-Bericht, aż w końcu zaczęły się ukazywać jako sprawozdania szkolne. Były one 
systematycznie publikowane w okresie autonomii galicji, dzięki dotacjom z funduszu 
szkolnego. kontynuowano ich wydawanie drukiem również w okresie międzywojennym. 
krótka przerwa w ich opracowywaniu miała miejsce jedynie w latach i wojny światowej.

gimnazjum w rzeszowie, w drodze systematycznej wymiany, otrzymywało sprawoz-
dania z różnych szkół, głównie z terenu galicji, ale nie tylko. dlatego, w jego zbiorach 
znalazły się także sprawozdania ze szkół funkcjonujących na terenie całej, rozległej mo-
narchii austro-węgierskiej. Były one przysyłane do szkoły, mniej lub bardziej regularnie. 
w okresie międzywojennym gimnazjum to otrzymywało sprawozdania z całej, ówczesnej 
rzeczypospolitej. w ten sposób, do 1938 r., i gimnazjum w rzeszowie im. ks. Stanisława 
konarskiego zgromadziło 8349 woluminów sprawozdań szkolnych16.

zbiór ten ocalał z pożogi ii wojny światowej dzięki odwadze mieczysława zygmunta 
adamowskiego — dyrektora i gimnazjum w latach 1935–193917. aby ukryć polonica, 
wykorzystał on germanica znajdujące się w tym zbiorze, jako pretekst do zabezpieczenia 

Dzieje I Gimnazjum w Rzeszowie 1786–1918. rzeszów, 1984, s. 67–68.
 13 adamowski, m. Henryk Jakub Kretschmer fundator biblioteki gimnazjalnej w Rzeszowie, „kwartalnik 

rzeszowski”, 1967, r. 2 nr 5 (8), s. 89–90. tenże, Kretschmer Henryk Jakub (1831–1874), fundator 
biblioteki, w: Słownik Pracowników Książki Polskiej. red. i. treichel. warszawa-łódź 1972, s. 471. 
jarosińska, m. O patronach naszych ulic. rzeszów, 1994, s. 55–56.

 14 pomes k. Kreczmer Henryk Jakub (1831–1974). w: Encyklopedia Rzeszowa. red. j. draus. 
rzeszów, 2004, s. 257. Stepień, B. Kreczmer Henryk Jakub (1831–1974). w: Słownik działaczy 
oświaty i kultury Podkarpacia XIX i XX w. red. a. meissner. rzeszów 2010 (w druku). 

 15 Szkoła charakterów, oprac. j. świeboda. rzeszów, 1985, s. 191.
 16 pomes k. Biblioteki rzeszowskich gimnazjów i seminariów nauczycielskich przed wybuchem II wojny 

światowej. Prace Historyczno-Archiwalne. t. XiX, rzeszów, 2007, s. 217–239. 
 17 mieczysław zygmunt adamowski. „Bibliotekarz”. 1977 nr 6, s. 178–179; Sokół z. Mieczysław Zygmunt 

Adamowski 1895–1975. „przegląd historyczno-oświatowy”. 1989, r. 32, nr 1 (123), s. 55–60 (portret).
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rekwizycji lokalu bibliotecznego do celów wojskowych18. dzięki temu uzyskał, od okupa-
cyjnych władz niemieckich dla biblioteki szkolnej status zbioru będącego dziedzictwem 
kulturowym narodu niemieckiego19.
po wyzwoleniu rzeszowa spod okupacji hitlerowskiej, co nastąpiło w sierpniu 1944 r. 
i utworzeniu w miejsce i gimnazjum, i liceum ogólnokształcącego, sprawozdania 
szkolne pozostawały w jego księgozbiorze, aż do 1957 r. po wyodrębnieniu w nim, 
działu nauczycielskiego starego gimnazjum wraz ze sprawozdaniami szkolnymi, z dniem 
1 września 1957 r. utworzono na ich podstawie filię pedagogicznej Biblioteki wojewódz-
kiej w rzeszowie20.

w 1960 r. zgodnie z decyzją miejscowego kuratorium okręgu Szkolnego dział na-
uczycielski przekazano pod nadzór merytoryczny pedagogicznej Bibliotece wojewódzkiej 
w rzeszowie. trzy lata później kuratorium to przekazało go w depozyt tworzącej się 
wówczas wyższej Szkole pedagogicznej w rzeszowie. Sprawozdania szkolne zostały 
przekazane na własność tej uczelni dopiero w grudniu 1979 r. w sumie wSp otrzymała 
łącznie 8 379 jednostek inwentarzowych21. tym samym rozpoczęto prace nad uporząd-
kowaniem i skatalogowaniem zbioru sprawozdań szkolnych. prace te, były początkowo 
prowadzone przez jadwigę orzechową. później kontynuowali je lesław forczek i marta 
polańska. w trakcie prowadzonych prac, mających na celu uporządkowanie tego zbioru 
i jego udostępnienie szerokiemu gronu czytelników, odstąpiono od wcześniejszego ukła-
du, pochodzącego jeszcze z sprzed 1918 r. dotychczasowy układ wg numerus currens 
zastąpiono porządkiem alfabetycznym wg nazw miejscowości, w których funkcjonowały 
dane szkoły. w obrębie poszczególnych miejscowości (miast) posiadane sprawozdania 
uporządkowano wg nazw szkół (tj. instytucji, które je wydały). w pracach tych pracownicy 
Biblioteki głównej wSp w rzeszowie, kierowali się kryteriami opracowanymi przez zyg-
munta zagórskiego22. prowadzili je kolejno: andrzej jagusztyn, Stanisława dembowska 
i ewa jankisz.

pierwszą wersję opisów katalogowych sporządziła S. dembowska, która pod kie-
runkiem dr a. jagusztyna, skatalogowała większość poloników23. dzięki temu powstał 
katalog sprawozdań szkolnych. w 1997 r. wydawnictwo uczelniane opublikowało część 

 18 kamińska-kwak j. Adamowski Mieczysław Zygmunt (29 III 1892–26 II 1975), pedagog. w: Encyklo-
pedia Rzeszowa. red. j. draus. rzeszów, 2004, s. 1. Sokół, z. Adamowski Mieczysław Zygmunt 
(29 III 1892–26 II 1975), nauczyciel, bibliotekarz. w: Słownik pracowników książki polskiej. Suple-
ment. red. i. treichel. warszawa, 1986, s. 11. 

 19 pomes k. mieczysław zygmunt adamowski (1892–1975). w: Słownik działaczy oświaty i kultury 
Podkarpacia XIX i XX w. red. a. meissner. rzeszów, 2010 (w druku).

 20 adamowski, m. Biblioteka nauczycielska „starego gimnazjum” w Rzeszowie. „rocznik województwa 
rzeszowskiego”. 1958, r. 1, z. 2, s. 105–112. 

 21 orzech j. Początki i rozwój Biblioteki Głównej WSP w Rzeszowie 1963–64; 1983/84. Ze wspomnień 
organizatora. w: Rola i funkcje bibliotek szkół pedagogicznych w Polsce. red. z. Sokół. rzeszów, 
1992, s. 53–67. 

 22 zagórski z. Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich 
oraz wykaz zakładów naukowych władz szkolnych. rocznik ii. zestawił…warszawa, 1926, s. 13–665. 

 23 zob. dembowski m. Metoda Bibliografii polskiej Karola Estreichera. warszawa, 1970, s. 24. Polo-
nica w: Encyklopedia Wiedzy o Książce. wrocław, 1971, k. 1930. rudnicka j. Polonica w bibliote-
kach zagranicznych. w: Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. wrocław, 1976, 
s. 247–248. 



117

pierwszą, zawierającą polonika z lat 1843–199324. publikacja ta to wykaz sprawozdań 
szkolnych znajdujących się obecnie w pracowni zbiorów Specjalnych BUr. w sumie 
ujętych zostało 2413 sprawozdań pochodzących z 213 szkół średnich ogólnokształcących, 
seminariów nauczycielskich, szkół zawodowych i ludowych. w katalogu tym umieszczono 
również sprawozdania szkół wyższych: Uniwersytetu lwowskiego, politechniki lwowskiej 
i akademii rolniczej w dublanach. Szkoły, których sprawozdania ujęto w tym katalogu, 
funkcjonowały w sumie w 98 miejscowościach. najwięcej, bo aż 1176 sprawozdań pocho-
dzi z okresu zaborów, w tym: z zaboru austriackiego 1754, pruskiego 14 i rosyjskiego 8.

oprócz tego w katalogu znalazły się sprawozdania szkolne pochodzące z okresu 
ii rzeczypospolitej. z lat 1918–1938 pochodzi 615 sprawozdań. najsłabiej w księgo-
zbiorze Biblioteki Uniwersytetu rzeszowskiego reprezentowany jest okres powojenny, 
bo zaledwie 22 sprawozdaniami. jest tak dlatego, że po ii wojnie światowej większość 
szkół w polsce zaprzestała ogłaszania drukiem sprawozdań ze swojej corocznej dzia-
łalności. obecnie, jedynie pojedyncze szkoły kultywują jeszcze ten piękny i pożyteczny 
zwyczaj. należy do nich m.in. i liceum ogólnokształcące im. ks. Stanisława konarskiego 
w rzeszowie.

Umieszczony w katalogu dra jagusztyna opis sprawozdań każdej ze szkół zamyka 
krótka adnotacja o ich sygnaturze, nie tylko w naszej Bibliotece Uniwersyteckiej, ale 
również i w innych bibliotekach polskich, w których przeprowadzono stosowne kwerendy.

obecnie trwają prace nad opracowaniem drugiej część katalogu. Będzie ona obej-
mować sprawozdania obcojęzyczne, głównie niemieckojęzyczne, ale nie tylko, znajdą się 
w niej, również sprawozdania czeskie, słowackie, węgierskie oraz serbskołużyckie. w su-
mie publikacja ta obejmować będzie 5000 jednostek inwentarzowych, z ponad 200 szkół25.

znakomitym uzupełnieniem obu części katalogu jest spis rozpraw naukowych zawar-
tych w polskojęzycznych sprawozdaniach opracowany przez ewę jankisz26.

kolekcja sprawozdań szkolnych przechowywana w pracowni zbiorów Specjalnych 
mimo, że nie jest kompletna, niewątpliwie, należy do jej najcenniejszych zbiorów. Sprawoz-
dania te, jako źródła drukowane, są bowiem, prawdziwą kopalnią wiadomości. Stanowią 
wprost nieocenioną skarbnicę niewyczerpanych informacji i znakomity warsztat naukowy 
dla historyków wychowania, kultury, oświaty, literatury i nauki27. 

każde sprawozdanie składa się z dwóch zasadniczych części, tj. rozprawy naukowej 
oraz z części urzędowej. większość sprawozdań zawiera rozprawy naukowe lub teksty 
o charakterze literackim. Są to głównie publikacje z dziedziny filologii klasycznej lub 
polskiej, historii oraz z geografii. należy jednak stwierdzić, że są wśród nich, (chociaż 
rzadziej) rozprawy naukowe z zakresu nauk ścisłych: matematyki i fizyki.

zdecydowana większość sprawozdań zawiera szczególnie interesujące rozprawy 
z dziedziny nauk humanistycznych. obecnie mają one często charakter źródeł druko-
wanych. przeważają wśród nich rozprawy z historii, pedagogiki, dydaktyki oraz metodyki 

 24 jagusztyn a. Katalog sprawozdań szkolnych 1843–1995. cz. i, polonica. rzeszów, 1997.
 25 jagusztyn a. Katalog sprawozdań szkolnych. cz. ii, Druki obce (mps w posiadaniu autora).
 26 jankisz e. Bibliografia rozpraw zawartych w sprawozdaniach szkolnych za lata 1843–1998 w zbio-

rach Biblioteki Głównej WSP w Rzeszowie. cz. i, Polonica. rzeszów, 2000.
 27 jagusztyn a. Źródła drukowane do dziejów szkolnictwa w Galicji w wybranych bibliotekach i archiwach 

Polski południowo-wschodniej. w: Z dziejów Galicji. red. a. meissner. rzeszów, 1989, s. 297–310. 



118

nauczania poszczególnych przedmiotów, znajdujących się w programach nauczania 
w kolejnych klasach ówczesnego szkolnictwa średniego.

przeglądając sprawozdania szkolne warto też zwrócić uwagę na część urzędową. 
z reguły bowiem rozpoczyna się ona podaniem obowiązujących w danym momencie 
ustaw, ministerialnych rozporządzeń szkolnych i zarządzeń rady Szkolnej krajowej. 
następnie odnotowywano skład grona nauczycielskiego. podawano w nim zakres obo-
wiązków każdego nauczyciela. po podaniu tych urzędowych danych, zamieszczano 
informacje o różnych wydarzeniach i faktach, które miały miejsce w danym roku szkol-
nym. część urzędową każdego sprawozdania zamyka zawsze zestawienie klasyfikacji 
uczniów z poszczególnych klas. zdecydowana większość sprawozdań szkolnych zawiera 
informacje o tematach egzaminów dojrzałości, wypracowaniach rocznych i egzaminach 
z poszczególnych przedmiotów.

dzięki postępującej stopniowo digitalizacji księgozbioru prowadzonej w ramach pod-
karpackiej Biblioteki cyfrowej, coraz więcej sprawozdań i innych druków znajdujących się 
w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w rzeszowie, staje się coraz bardziej 
dostępna dla szerokiego grona badaczy.
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Bogdan Stępień (rzeszów University’s library)
School Reports in Special and Regional Collections in the Rzeszów University’s Library

Summary

the rzeszów University’s library (rUl) was created in 2001 as a fusion of three university’s libraries: 
the pedagogic University’s library, a branch of the  maria curie-Skłodowska University’s library and 
a branch of the cracow agricultural academy’s library. the new library comprises, among other things, 
special and regional collections, and these collections have been analysed in this article. a special at-
tention has been paid to the elements that distinguish them from similar collections in other university’s 
libraries in poland. the rUl is currently the biggest library in the south-east poland; its collections 
comprise over 697,000 book volumes and 96,000 annual volumes of journals. the library’s special 
collections are of a particular value, they comprise 24,000 inventory items of which the most valuable 
are materials printed before 1800; among these materials there is a collection of sermons including 
22 ones written by the most famous speakers of the old republic of poland: Szymon wysoki (1614), 
piotr Skarga (1604), and andrzej grącki (1614); in this collection there is also a work by a jesuit jan 
Botter entitled „reality powszechne” (1609), and other valuable books. a collection of school reports 
dated from the galician times is another special collection of great value; it is an irreplaceable source 
of information on the educational system of the time. the access to these collections is becoming 
easier and easier thanks to their digitalisation in the framework of the digital Sub-carpathian library.
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Ewa Cieślińska
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

kolekcja prac doktorSkich zgromadzonych  
w BiBliotece głównej  

UniwerSytetU ekonomicznego we wrocławiU

Streszczenie

do podstawowych zadań każdej szkoły wyższej, oprócz kształcenia studentów, należy prowadzenie 
badań naukowych oraz kształcenie kadry naukowej. w efekcie ich realizacji, obok licznych artykułów, 
materiałów konferencyjnych i skryptów, powstają prace doktorskie. początkowo stopień doktora kandydat 
zdobywał w efekcie indywidualnej pracy pod kierunkiem opiekuna naukowego. w chwili obecnej tytuł ten 
najczęściej uzyskuje się po ukończeniu studiów iii stopnia. dynamiczny rozwój tego rodzaju kształcenia 
oraz większa jego dostępność, przyczyniły się do wzrostu liczby doktorantów w ostatnich latach.

jednostka sprawująca pieczę nad poprawnym przeprowadzeniem obrony doktorskiej zobowiązana jest 
zapewnić wgląd do dysertacji wszystkim zainteresowanym osobom. praca przekazywana jest do biblioteki 
w jednym egzemplarzu i od tej pory staje się jej własnością. dysertacja, jako dokument nieopublikowany 
drukiem, stanowi rodzaj zbiorów specjalnych. dlatego biblioteki zobowiązane są do specjalnego traktowa-
nia doktoratów począwszy od etapu opracowania, poprzez przechowywanie, udostępnianie i konserwację.

przedmiotem referatu będzie prezentacja kolekcji prac doktorskich przechowywanych w zbiorach 
Biblioteki głównej Uniwersytetu ekonomicznego we wrocławiu, stanowiącej namacalny dowód pracy 
naukowej kilku pokoleń wybitnych ekonomistów polskich.

celem niniejszej pracy jest prezentacja kolekcji prac doktorskich, pochodzących 
z lat 1958–2008, przechowywanych w zbiorach Biblioteki głównej Uniwersytetu ekono-
micznego we wrocławiu. przez szereg lat, ze względu na trudności lokalowe placówki, 
dysertacje nie stanowiły osobnej kolekcji. impulsem do rozpoczęcia prac porządkowych 
była perspektywa budowy nowego gmachu Biblioteki. jednym z etapów przygotowania 
księgozbioru do nowej formy udostępniania było uporządkowanie i ponowne opracowanie 
zbioru dysertacji, które przez wiele lat nie posiadały własnego inwentarza. w nowym 
budynku, którego otwarcie zaplanowane jest na 2011 r. przewidziano osobne pomiesz-
czenie, gdzie będą przechowywane i udostępniane rozprawy naukowe. przeprowadzono 
skontrum i wpisano wszystkie doktoraty tworząc odrębny ich spis. w chwili obecnej 
Biblioteka posiada ponad 1350 tytułów. przeglądając inwentarz prac doktorskich można 
również natrafić na nieliczne prace habilitacyjne, które w początkowym okresie trafiały do 
zbiorów Biblioteki w postaci maszynopisu. one jednak zostały pominięte w niniejszym 
opracowaniu.

podstawowym źródłem informacji o kolekcji były prace doktorskie. do wszystkich 
danych statystycznych brano pod uwagę przede wszystkim informacje zawarte na stronie 
tytułowej dokumentu. w uzupełnianiu najważniejszych danych niezwykle pomocne okazy-
wały się dokumenty przechowywane w uczelnianym archiwum, jak również publikacje jubi-
leuszowe, katalogi komputerowe innych bibliotek oraz serwis internetowy „nauka polska”.
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Podstawy prawne regulujące nadanie stopnia doktora

do podstawowych zadań każdej szkoły wyższej należy kształcenie studentów, rozwi-
janie i upowszechnianie kultury narodowej oraz prowadzenie badań naukowych, a także 
kształcenie kadry naukowo-dydaktycznej. mimo zmieniających się przepisów regulujących 
nadawanie stopnia doktora, praca doktorska zawsze przygotowana była pod opieką pro-
motora i przedstawiała oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. powinna również 
wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej, a także 
umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej1. droga do zdobycia tego tytułu 
ulegała wielu modyfikacjom. początkowo stopień doktora kandydat uzyskiwał w efekcie 
indywidualnej pracy pod okiem opiekuna naukowego. w chwili obecnej tytuł doktora naj-
częściej uzyskuje się w ramach studiów iii stopnia. w zależności od okoliczności, studia 
te mogą być ostatnim etapem nauki, przygotowującym absolwenta do pracy zawodowej 
poza uczelnią, lub pierwszym stopniem uniwersyteckiej kariery naukowej. Studia dok-
toranckie mogą funkcjonować przy jednostkach organizacyjnych uczelni posiadających 
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub co najmniej 
dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach 
danej dziedziny nauki2. warunki i tryb otwierania, prowadzenia i odbywania studiów dok-
toranckich regulują dwie ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., 
a także O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki z dnia 14 marca 2003 r.3 dodatkowo obowiązują przepisy uzupełniające w postaci 
rozporządzeń ministra nauki i Szkolnictwa wyższego.

Prawa do nadawania stopni doktorskich na Uniwersytecie Ekonomicznym  
we Wrocławiu

nabycie przez uczelnię praw nadawania stopnia doktora jest nie tylko bardzo ważnym 
wyróżnieniem, świadczącym o wysokim prestiżu szkoły, ale znacznie ułatwia pracowni-
kom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, do których są zobowiązani. w sytuacji, kiedy 
placówka nie posiada takich uprawnień, kadra naukowa zmuszona jest zdobywać kolejne 
stopnie naukowe poza macierzystą uczelnią.

takie możliwości Uniwersytet ekonomiczny we wrocławiu (Ue)4 posiada od 50 lat. 
już w 1958 r. najstarszy na uczelni wydział ekonomiki przedsiębiorstwa (obecnie nauk 
ekonomicznych)5 otrzymał prawa do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk eko-
nomicznych6.

 1 Ustawa z 14 marca 2003 r. — O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule 
w zakresie sztuki (dz.U. nr 14 poz.101, art.13.1).

 2 Ustawa z 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (dz.U. nr 164 poz. 1365, art. 195).
 3 odpowiednio: dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365, dz.U. 2003 nr 65 poz. 595
 4 wcześniejsze nazwy Uczelni: wyższa Szkoła handlowa 1947–1950; wyższa Szkoła ekonomiczna 

1950–1974; akademia ekonomiczna im. oskara langego 1974–2008; Uniwersytet ekonomiczny 
we wrocławiu 2008.

 5 inne nazwy wydziału: wydział planowania przemysłu 1950–1952; wydział przemysłu 1952–1958; 
wydział ekonomiki przedsiębiorstwa 1958–1969; wydział gospodarki narodowej 1969–2006; 
wydział nauk ekonomicznych 2006.

 6 Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu / red. nauk chumiński j. 
,wrocław wydawnictwo akademii ekonomicznej, 2007, s. 110.
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pierwsze seminaria doktorskie zorganizowano z dziedziny finansów, rachunkowości 
i rachunku kosztów, ekonometrii i statystyki, ekonomiki przemysłu oraz ekonomiki obrotu 
towarowego i spółdzielczości7. początkowo ich uczestnikami byli wyłącznie pracownicy 
uczelni. począwszy od lat 70-tych XX w. na wydziale gospodarki narodowej (obecnie 
ne) wznawiane były kolejne edycje studiów doktoranckich, przeznaczone zarówno dla 
słuchaczy stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

również w tym czasie okres swojej świetności przeżywał wydział inżynieryjno- 
-ekonomiczny przemysłu (obecnie inżynieryjno-ekonomiczny)8. Był to jedyny wydział 
uczelni ekonomicznej w polsce kształcący studentów w zakresie ekonomii, jak również 
chemii i technologii. jego powstanie i działalność była odpowiedzią władz szkoły na po-
trzeby rozwijającego się na dolnym śląsku przemysłu spożywczego. decyzję o możliwości 
nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych przez instytut ekonomiki i organizacji 
przedsiębiorstw przemysłowych wydał przewodniczący komitetu nauki i techniki w dniu 
26.09.1970 r.9 już kilkanaście miesięcy później instytut technologii przemysłu chemiczne-
go i Spożywczego, będący częścią wydziału iep (obecnie ie), otrzymuje podobne prawa 
w zakresie nauk technicznych. w latach 1970–1976 na wydziale iep prowadzono studia 
doktoranckie w trybie dziennym i zaocznym. niestety, na skutek przeniesienia instytutu 
ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw przemysłowych do nowo powstałego wydziału 
zarządzania i informatyki (obecnie zarządzania informatyki i finansów)10 centralna 
komisja do Spraw Stopni i tytułów odebrała w 1976 r. jednostce prawa do nadawania 
stopnia doktora w zakresie nauk ekonomicznych. natomiast w 1987 r., w wyniku nowego 
podziału dziedzin nauk, wydział traci prawa do nadawania stopnia doktora w zakresie 
nauk technicznych, gdyż chemię przyporządkowano naukom chemicznym, natomiast 
technologię żywności wliczono do nauk rolniczych. w takich okolicznościach na wydziale 
zabrakło odpowiedniej liczby wykwalifikowanej kadry wymaganej przy przyznawaniu 
uprawnień. w latach 90-tych XX w. rozpoczęto starania o odzyskanie praw nadawania 
stopni doktorskich. ten żmudny proces uwieńczono sukcesem w 2006 r. właśnie wtedy 
wydział ie uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie 
nauk rolniczych. natomiast w 2007 r., decyzją centralnej komisji do Spraw Stopni 
i tytułów, przywrócono uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk 
ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

w 1976 r., w efekcie zmian, na uczelni powstaje wydział zarządzania i informatyki 
(obecnie ziif). od początku miał on szczególne miejsce w hierarchii szkoły. Uważany 
był za elitarny między innymi dlatego, że jako pierwszy w polsce nabył prawa nadawania 
stopnia doktora w zakresie nauk dot. organizacji i zarządzaniu. ponadto, podobnie jak 
wydział gn (obecnie ne), posiadał prawa do nadawania stopnia doktora w zakresie 
nauk ekonomicznych. począwszy od lat 70-tych XX w. na wydziale zi organizowano 

 7 Akademia Ekonomiczna imienia Oskara Langego we Wrocławiu w 40-leciu Polski Ludowej / red. 
rutkiewicz, i. wrocław, wydawnictwo akademii ekonomicznej, 1986, s. 25.

 8 inne nazwy wydziału: wydział inżynieryjno-ekonomiczny przemysłu rolno-Spożywczego 
1954–1958; wydział inżynieryjno-ekonomiczny przemysłu Spożywczego 1958–1968; wydział 
inżynieryjno-ekonomiczny przemysłu 1968–1999; wydział inżynieryjno-ekonomiczny 1999. 

 9 archiwum Ue sygn. ie/dzd 2/5 str. 26–27. protokół z rady wydziału iep z dnia 4.11.1970 r.
 10 nazwę wydziału zmieniono w 2007 r.
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wiele edycji studiów doktoranckich zarówno w systemie dziennym, jak i zaocznym. Były 
to studia trzyletnie, funkcjonujące przy instytutach w oparciu o regulaminy i programy 
studiów, a tematyka tych projektów obejmowała przede wszystkim zagadnienia z zakresu 
informatyki oraz organizacji i zarządzania. w chwili obecnej Uniwersytet ekonomiczny 
we wrocławiu ma możliwość nadawania stopnia doktora w następujących dziedzinach:

- doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (wydziały ne, ziif, ie),
- doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (wydziały ne, ziif) 
- doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia (wydział ie)11.
równolegle na obydwu wydziałach wrocławskiej uczelni mających prawa do pro-

wadzenia studiów iii stopnia (ne, ziif), wznawia się corocznie kolejne edycje studiów 
doktoranckich zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. ich organizację od katedr 
i instytutów przejęły dziekanaty. obok doktorantów realizujących program kształcenia 
w formie studiów zdarzają się również doktoranci eksternistyczni.

Ogólna charakterystyka kolekcji

jednostka sprawująca pieczę nad poprawnym przeprowadzeniem obrony doktor-
skiej zobowiązana jest, na mocy obowiązujących przepisów, zapewnić wgląd do tekstu 
dysertacji wszystkim zainteresowanym osobom. praca przekazywana jest do biblioteki 
i od tej pory staje się ona jej własnością. kolekcja prac doktorskich ma charakter otwarty 
i do chwili obecnej zgromadzono w Bibliotece ponad 1350 tytułów12. jej podstawowy 
zrąb stanowią prace doktorskie bronione na Uniwersytecie ekonomicznym. ich liczba, 
do końca 2008 r., wyniosła 1178 tytułów. ponadto w posiadaniu książnicy są 164 tytuły 
prac obronionych na innych czołowych uczelniach w polsce oraz 3 dysertacje obronione 
poza jej granicami.

kontrola prac doktorskich w Bibliotece odbywa się za pomocą zeszytów. pierwszy 
z nich stanowi dowód wpływu pracy do zbiorów. w momencie przekazania przez pracow-
nika dziekanatu pracy doktorskiej bibliotekarz przyjmujący dysertację zobowiązany jest 
nadać jej kolejny numer i wpisać do zeszytu. początkowo odnotowywano jedynie nazwisko 
autora i tytuł pracy. obecnie wpisuje się również dane dotyczące czasu i miejsca obrony. 
jeszcze kilka lat temu informacje o dysertacjach umieszczano na tablicy ogłoszeń w gma-
chu biblioteki, jednak w dobie internetu zrezygnowano z tej formy. obecnie informacje o 
przyjętych pracach umieszczane są na stronie domowej biblioteki. obok podstawowych 
danych, takich jak nazwisko autora i tytuł dysertacji, odnotowywane są informacje do-
tyczące objętości pracy, nazwisk promotora i recenzentów oraz daty i miejsca obrony. 
dwa razy do roku (najczęściej po zakończeniu semestru) prace doktorskie trafiają do 
oddziału gromadzenia zbiorów, gdzie rozpoczyna się proces ich opracowywania. dyser-
tacje opracowywane są jak rękopisy. różnorodność danych umieszczanych na stronach 

 11 od 1992 r. prawa do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk ekonomicznych posiada również 
wydział gospodarki regionalnej i turystyki w jeleniej górze. w związku z tym, że prace doktorskie 
obronione na tym wydziale przechowywane są poza wrocławiem, zostały pominięte w niniejszej 
pracy.

 12 dane na dzień 31 lipca 2009 r. w kilku przypadkach Biblioteka posiada 2 egzemplarze jednej 
dysertacji. ponadto w inwentarzu uwzględniono również nieliczne prace habilitacyjne w postaci 
maszynopisu.
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tytułowych prac (zwłaszcza w przypadku najstarszych egzemplarzy) uniemożliwia ujed-
nolicenie opisu widocznego w katalogu komputerowym. dlatego biblioteki niejednokrotnie 
same wypracowują własny model opracowania tych szczególnych dokumentów. obok 
podstawowych danych pozwalających czytelnikowi zidentyfikować doktorat (nazwisko 
autora, tytuł pracy, nazwisko promotora, nazwa uczelni i wydział) pracownicy oddziału 
opracowania zbiorów, w miarę możliwości, w przypadku nowszych prac, umieszczają 
również informacje o dacie obrony. informacja ta wydaje się być istotna, gdyż w wielu 
przypadkach rok obrony doktoratu nie pokrywa się z datą umieszczoną na stronie tytułowej 
pracy. opracowane w ten sposób dysertacje przechowywane są w magazynie biblioteki, 
a opisy umieszcza się w katalogu komputerowym opac.

historia związana z nadawaniem przez Uniwersytet ekonomiczny we wrocławiu 
stopnia doktora, jaka rozgrywała się na przestrzeni lat oraz specyficzne cechy przecho-
wywanej kolekcji, pozwoliły podzielić omawiany okres na dwie zasadnicze części.

Doktoraty w latach 1958–1969

pierwszy okres obejmujący lata 1958–1969 to czas, kiedy na ówczesnej wyższej 
Szkole ekonomicznej we wrocławiu (wSe) prawa do nadawania tytułu doktora posiadał 
jedynie wydział ekonomiki przedsiębiorstwa (obecnie ne). również z tego okresu po-
chodzi najliczniejszy zbiór prac doktorskich bronionych w innych ośrodkach naukowych 
w polsce. zgromadzone dane dotyczące tego okresu ilustruje tabela nr 1.

tabela 1. doktoraty w latach 1958–1969

Rok WSE 
W-w

SGPiS 
W-wa

WSE 
Kat.

WSE 
K-w

Uniw.
Łódź

Uniw.
W-wa

WSNS
W-wa

WSE 
Poz.

Uniw.
W-w Inne* Suma

1958  2 - - - - - - - - - 2
1959 2 4  2  1  - 1  -  -  -  -  10
1960 5  10  12  4  -  4  -  2  1  -  38
1961 7  15  9  3  -  2  1  1  -  -  38
1962 11  10  1  3  4  -  3  -  -  -  32
1963  9  2  2  2  1  -  3  -  -  -  19
1964 14  14  9  8  7  -  -  1  -  3  56
1965 12  6  2  -  3  -  -  -  1  1  25
1966  5  1  -  -  1  -  -  -  -  -  7
1967  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5
1968  8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8
1969 10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10
Suma 90  62  37  21  16  7  7  4  2  4 250

 
* inne — politechnika Szczecińska, Uniwersytet jagielloński, polskie towarzystwo ekonomiczne.
opracowanie własne 
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na lata 1958–1969 datowanych jest 250 dysertacji, z czego 90 broniono w wSe 
we wrocławiu (36% wszystkich przechowywanych prac pochodzących z tego okresu). 
wrocławska uczelnia prawa doktoryzowania otrzymała w 1958 r. poszczególne etapy 
przewodu doktorskiego wymagające czasu, stały się przyczyną dość małej liczby prac 
bronionych w murach szkoły w latach 1958–1959. Sytuacja ta stopniowo poprawiała się 
do połowy lat 60-tych. rekordowy okazał się rok 1964, na który datowano 14 pozycji. 
niestety, w kolejnych latach widoczny jest znaczny spadek liczby dysertacji, jednak 
w chwili obecnej trudno jednoznacznie określić jego przyczyny. na ten okres datowane 
są również doktoraty bronione w innych ośrodkach naukowych. największy zbiór, bo 
liczący 62 pozycje, reprezentuje część dorobku naukowego Szkoły głównej planowa-
nia i Statystyki (obecnie Szkoła główna handlowa) w warszawie. Stanowi ponad 38% 
dysertacji bronionych w innych ośrodkach polski. w zbiorach Biblioteki przechowywane 
są także prace bronione w wyższej Szkole ekonomicznej w katowicach (37), wyższej 
Szkole ekonomicznej w krakowie (21), na Uniwersytecie łódzkim (16), Uniwersytecie 
warszawskim (7), wyższej Szkole nauk Społecznych w warszawie (7), w wyższej Szkole 
ekonomicznej w poznaniu (4), na Uniwersytecie wrocławskim (2). Sumując poszczególne 
lata (bez podziału na ośrodki naukowe) wyniki tabeli jednoznacznie wskazują, że na rok 
1964 przypada najwięcej rozpraw doktorskich. 56 tytułów stanowi ponad 22% wszystkich 
dysertacji datowanych na lata 1958–1969. również lata 1961, 1960 i 1962 charakteryzuje 
duża liczebność. Broniono wtedy odpowiednio 38, 38 i 32 doktoraty. niemożliwe okazało 
się dotarcie do informacji, w jaki sposób prace bronione poza uczelnią stały się własno-
ścią Biblioteki. niestety, placówka nie posiada żadnych dokumentów na ten temat. nie 
powiodła się również próba dotarcia do pracowników zatrudnionych w tamtym okresie. 
w takiej sytuacji można jedynie podejrzewać, że Biblioteka stała się ich właścicielem dzięki 
uprzejmości pracowników naukowych uczelni, którzy doktoryzowali się poza wrocławiem, 
lub byli recenzentami owych prac w innych ośrodkach naukowych.

cechą charakteryzującą prace pochodzące z tego okresu jest dość swobodne trakto-
wanie strony tytułowej. informacje na niej umieszczane pozostawiają wiele do życzenia. 
jedynie ustalenie nazwiska autora oraz tytułu pracy nie stanowiło problemu. inne ważne 
elementy opisu, takie jak nazwa uczelni, wydziału, nazwisko promotora lub rok obrony, 
umieszczane były sporadycznie. niejednokrotnie informacje te mogą wprowadzać w błąd 
potencjalnego czytelnika. jako przykład można podać tutaj sytuację, kiedy to autorzy eks-
ponowali na stronie tytułowej miejsce zatrudnienia, pomijając przy tym zupełnie informacje 
dotyczące jednostki przeprowadzającej przewód doktorski. dopiero wnikliwa i żmudna 
analiza dokumentów przechowywanych w uczelnianym archiwum oraz lektura księgi 
dyplomów wydziału ne pozwoliła na uzupełnienie podstawowych danych o bronionych 
pracach na Uniwersytecie ekonomicznym we wrocławiu. cennym źródłem informacji 
w przypadku prac pochodzących z innych ośrodków okazały się publikacje jubileuszowe 
oraz katalogi innych bibliotek. jednak na ich podstawie nie udało się ustalić wszystkich 
danych. zdarzały się również rozbieżności między ośrodkami. najwięcej z nich dotyczyło 
roku, z którego pochodziła dysertacja lub nazwiska promotora.

ograniczone możliwości techniczne, jakimi dysponowali autorzy, miały wpływ na 
postać i obecny stan fizyczny rozpraw naukowych. doktoraty przepisywano na zwykłych 
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maszynach do pisania, często przy pomocy kalki, na papierze nienajlepszej jakości. 
ilustrujące tekst fotografie wklejano na poszczególnych stronach. liczne tabele, rysunki 
i wykresy wykonywano ręcznie i dołączano do pracy w postaci aneksów. wyżej wymie-
nione czynniki oraz czas, jaki upłynął od momentu obrony, miały niekorzystny wpływ 
na ich dzisiejszy wygląd. delikatny papier rozchodzi się pod palcami, a wyblakły druk 
w niektórych wypadkach praktycznie uniemożliwia swobodne odczytanie tekstu.

Doktoraty w latach 1970–2008

drugi okres obejmuje swoim zasięgiem lata 1970–2008. na ten czas datowane są 
1092 tytuły. zgromadzone dane zostały zaprezentowane w tabeli nr 2. w tym okresie 
możliwość nadawania stopnia doktora miały co najmniej dwa wydziały uczelni. w latach 
1977–1987 i od 2006 r. takie prawa posiadają wszystkie trzy wrocławskie wydziały 
Uniwersytetu ekonomicznego. Sytuacja ta pozytywnie wpłynęła na prestiż szkoły oraz 
na liczbę bronionych doktoratów. ponadto w przeciwieństwie do pierwszego okresu, 
z tego czasu przechowywane są praktycznie tylko doktoraty bronione na Uniwersytecie 
ekonomicznym we wrocławiu. wyjątek stanowią 4 pozycje. dwie z nich to doktoraty 
bronione na Uniwersytecie w hanowerze, a dwie kolejne to doktoraty pracowników Ue 
obronione poza macierzystą uczelnią, na Uniwersytetach we wrocławiu i leningradzie.

tabela 2. doktoraty w latach 1970–2008

Rok NE ZIiF IE Inne * Suma
1970  8  -  4  -  12
1971  8  -  -  -  8
1972  15  -  7  1  23
1973  21  -  9  -  30
1974  16  -  8  -  24
1975  19  -  9  1  29
1976  15  17  3  -  35
1977  12  8  1  -  21
1978  8  15  2  -  25
1979  11  8  1  -  20
1980  13  14  4  -  31
1981  6  13  1  -  20
1982  7  15  1  -  23
1983  8  15  2  -  25
1984  5  9  3  -  17
1985  5  8  2  -  15
1986  6  8  6  -  20
1987  7  4  4  -  15
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1988  10  6  -  -  16
1989  8  10  -  -  18
1990  8  5  -  -  13
1991  8  6  -  -  14
1992  4  7  -  -  11
1993  6  12  -  -  18
1994  7  14  -  1  22
1995  14  17  -  -  31
1996  3  12  -  -  15
1997  9  12  -  -  21
1998  9  9  -  1  19
1999  11  14  -  -  25
2000  10  11  -  -  21
2001  11  23  -  -  34
2002  23  23  -  -  46
2003  21  36  -  -  57
2004  30  33  -  -  63
2005  29  38  -  -  67
2006  36  36  -  -  72
2007  33  36  1  -  70
2008  23  20  3  -  46
Suma 503 514  71  4 1092

opracowanie własne
*inne: Uniwersytet wrocławski, Uniwersytet w leningradzie, Uniwersytet w hanowerze

prezentowane wyniki wskazują, że najwięcej doktoratów w tym czasie broniono na 
wydziale ziif. wprawdzie różnica wynosi zaledwie 11 pozycji, jednak na korzyść tego 
wydziału przemawia fakt, iż prawa doktoryzowania otrzymał dopiero w 1977 r. najmniejszą 
liczbę doktorów w omawianym okresie wypromował wydział ie. 71 rozpraw doktorskich 
stanowi zaledwie 6,5% wszystkich prac bronionych na Uniwersytecie ekonomicznym 
w latach 1970–2008. jednak jednostka ta przez dość długi czas (18 lat) nie miała 
możliwości nadawania stopni doktorskich. Sytuacja uległa poprawie dopiero w 2006 r. 
właśnie wtedy wydział ie otrzymał prawa nadawania stopnia doktora w zakresie nauk 
rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, a rok później w zakresie nauk 
ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia. jednak aby ten fakt widoczny był w zestawie-
niach statystycznych, musi minąć więcej czasu. najmniej rozpraw naukowych ukończono 
w latach 1970–1971, 1984–1987 oraz 1990–1992. w prezentowanych okresach na 
każdym z wydziałów do obrony przystępuje mniej niż 10 osób. natomiast systematycz-
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nie rosnąca w latach 2002–2007 liczba bronionych doktoratów jest odzwierciedleniem 
rosnącego z roku na rok zainteresowania studiami iii stopnia.

w związku z brakiem jakichkolwiek przepisów dotyczących umieszczania informacji 
na kartach tytułowych, autorom prac w tej kwestii pozostawiono wolną rękę. podobnie 
jak w przypadku starszych prac, stosowano daleko idącą dowolność. niezwykle rzadko 
umieszczano nazwisko promotora, czy nazwę wydziału. zdarzały się wprawdzie przypadki 
umieszczania nazwy katedry, ale nie stanowiło to reguły. począwszy od lat 80-tych sytu-
acja ta powoli ulega poprawie. autorzy wprawdzie zaczynają umieszczać więcej informacji, 
ale do końca nie są one zgodne ze stanem rzeczywistym. często na podstawie lektury 
strony tytułowej można wyciągnąć błędne wnioski dotyczące miejsca obrony. podobnie 
jak w przypadku starszych prac, nadal pomijane są informacje o jednostce przepro-
wadzającej przewód doktorski, na rzecz informacji dotyczących miejsca zatrudnienia. 
wprowadzało to w błąd zwłaszcza, kiedy promotorem takiej pracy była osoba zatrud-
niona poza Ue. praktyki takie stosowali nawet pracownicy zatrudnieni w zamiejscowym 
wydziale gospodarki miejskiej i Usług w jeleniej górze. dopiero analiza archiwalnych 
dokumentów pozwalała przyporządkować konkretną dysertację do konkretnej szkoły, 
a nawet wydziału. prace datowane na koniec XX w. i młodsze w większości przypadków 
zawierają wyczerpujące informacje o doktoracie i jego autorze.

rozprawy naukowe pochodzące z lat 70-tych i 80-tych w znacznej większości przypad-
ków oprawiane są bardzo solidne w twarde oprawy, które dobrze zabezpieczają dokument 
przed zniszczeniem. jednak lata 90-te przyniosły ze sobą inne, tańsze rozwiązania. 
w Bibliotece nigdy nie opracowano wytycznych, dotyczących oprawy prac doktorskich 
przyjmowanych do zbiorów, dlatego przyjmowane są również egzemplarze bindowane. 
niestety ten rodzaj oprawy nie sprawdza się w przypadku rozpraw naukowych. tak opra-
wione prace bardziej narażone są na celowe lub przypadkowe zniszczenie. trudniejsze 
okazuje się również zabezpieczenie ich przed kradzieżą, co w przypadku posiadania 
pojedynczych egzemplarzy jest istotnym problemem. aby zapobiec bezpowrotnemu 
zniszczeniu dokumentów, biblioteka zmuszona jest zapewnić oprawę introligatorską na 
własny koszt.

coraz lepsze możliwości techniczne mają pozytywny wpływ na estetykę dzisiejszych 
doktoratów. wykorzystanie komputera usprawnia i ułatwia proces pisania. często też 
materiały pomocnicze w postaci tabel, rysunków i wykresów dołączane są w formie pliku 
na płycie cd.

Promotorzy

według obowiązujących przepisów promotorem może zostać osoba posiadająca 
tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego13. powoływany jest on przez 
radę wydziału, a do jego podstawowych zadań należy zapewnienie doktorantowi nie-
zbędnej pomocy merytorycznej i metodycznej. na wniosek doktoranta rada wydziału 
może powołać na promotora pracy osobę zatrudnioną poza jednostką przeprowadzającą 
przewód doktorski. z taką samą prośbą do rady może wystąpić również sam promotor. 

 13 Ustawa z 14 marca 2003 r. O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki (dz.U. nr 65 poz. 595, art. 20) 
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takie praktyki stosowane były często w przeszłości i odnosiły się do doktorantów zatrud-
nionych w ośrodkach naukowych nie posiadających praw nadawania stopnia doktora. 
podobne przypadki zdarzają się również w obecnych czasach, jednak na mniejszą skalę. 
Ustalenie wszystkich nazwisk promotorów okazało się bardzo trudne, a czasami wręcz 
niemożliwe. w przypadku dysertacji bronionych na Ue pomocne okazały się dokumenty 
przechowywane w uczelnianym archiwum. inaczej przedstawia się sprawa doktoratów 
bronionych poza wrocławiem. w tym przypadku cennym źródłem informacji okazały się 
katalogi komputerowe Bibliotek Szkoły głównej handlowej w warszawie oraz akademii 
ekonomicznej w katowicach. dzięki ich zasobom zweryfikowano dane kilkunastu osób. 
niestety, nie są one kompletne, gdyż nie udało się ustalić nazwisk promotorów 29 naj-
starszych prac. mimo tych trudności powstała kartoteka promotorów, która obejmuje 289 
nazwisk. większość stanowią byli lub obecni pracownicy Uniwersytetu ekonomicznego. 
135 osób z listy promotorów wcześniej obroniło pracę doktorską na wrocławskiej uczelni.

wśród promotorów, którzy opiekowali się największą liczbą doktorantów absolutnym 
rekordzistą okazał się prof. Ber haus. pod jego opieką pierwsze kroki w karierze naukowej 
stawiało 61 osób. do czołówki zaliczyć można również: prof. edwarda nowaka (39), prof. 
zdzisława hellwiga (29), prof. józefa popkiewicza (27) oraz prof. krzysztofa jajugę i prof. 
rafała krupskiego (22). tabela nr 3 prezentuje nazwiska 14 pracowników naukowych, 
którzy w omawianym okresie mieli pod swoją opieką co najmniej 15 doktorantów.

tabela 3. lista nazwisk promotorów

Nazwisko promotora Liczba doktorantów Lata

Haus Ber 61 1970-1991

Nowak Edward 39 1989-

Hellwig Zdzisław 29 1966-1984

Popkiewicz Józef 27 1963-1980

Jajuga Krzysztof 22 1992-

Krupski Rafał 22 1985-

Kardasz Andrzej 20 1994-

Jeżowski Krzysztof 17 1961-1969

Rymarczyk Jan 17 1990-

Baborski Anrdzej 15 1990-2001

Niedzielska Elżbieta 15 1975-

Skalik Jan 15 1983-

Sobis Henryk 15 1974-1988

Winiarski Bolesław 15 1970-1994
 
opracowanie własne
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Doktoraty bronione przez obcokrajowców

Uniwersytet ekonomiczny we wrocławiu umożliwia odbycie studiów doktoranckich 
także obcokrajowcom. obecni są oni w życiu szkoły praktycznie nieprzerwanie od końca 
lat 80-tych ubiegłego wieku. początkowo reprezentowali wyłącznie egzotyczne kraje, takie 
jak: nigeria, libia, kamerun, Syria, jemen, czy irak. ostatnio dołączyli do nich również 
austriacy. efektem ich pracy naukowej prowadzonej we wrocławiu są zgromadzone 
w zbiorach Biblioteki dysertacje.

tabela 4. doktoraty bronione przez obcokrajowców

Język NE ZIiF IE Suma
Polski 10 19  2  31

Angielski  6 19  -  25
Niemiecki 14 15  -  29
Francuski  2  -  -  2
Hiszpański  -  1  -  1

Suma 32 54  2  88

opracowanie własne

największą popularnością wśród cudzoziemców cieszył się wydział ziif. na prze-
strzeni ostatnich 20 lat prace broniło tam 54 osoby. na wydziale ne w tym samym czasie 
swoje prace napisało 32 osoby. najmniej, bo zaledwie dwóch doktorantów broniło swych 
rozpraw na wydziale ie. obcokrajowcy najczęściej pisali swoje prace w jednym z trzech 
języków. jak pokazują wyniki tabeli nr 3, tylko 31 osób zdecydowało się napisać pracę 
w języku polskim. znaczna większość, bo aż 57 osób (stanowiących ponad 64% ogółu 
obcokrajowców) rozprawę napisało w innym języku niż język polski. w języku angiel-
skim napisano 25 rozpraw naukowych, a w języku niemieckim 29. ponadto w zbiorach 
znajdują się 2 doktoraty napisane w języku francuskim oraz jeden w języku hiszpańskim. 
na przestrzeni lat opiekę nad cudzoziemcami sprawowało 45 osób. największą liczbą 
doktorantów wywodzących się spoza granic polski może poszczycić się prof. andrzej 
kardasz. Był on opiekunem 10 osób piszących swoje prace w języku niemieckim. prof. 
andrzej Baborski wypromował 7 doktorów (4 w języku polskim, 2 w języku angielskim oraz 
1 po niemiecku), a prof. edward nowak 5 osób (1 doktorant piszący w języku polskim, 
4 doktorantów piszących po angielsku).

poza opisanymi przypadkami prac doktorskich bronionych na Uniwersytecie eko-
nomicznym przez cudzoziemców, w zbiorach biblioteki przechowywanych jest jeszcze 
5 prac napisanych w językach obcych. nie zostały one wliczone do danych ujętych 
w tabeli doktoratów bronionych przez obcokrajowców, gdyż ich powiązania z uczelnią 
nie są oczywiste i jednoznaczne. dwóch wrocławskich doktorantów narodowości polskiej 
pisało dysertacje w językach obcych (język niemiecki i język angielski). ich opiekunem 
naukowym był prof. a. min tjoa z wiedeńskiego Uniwersytetu. Biblioteka jest również 
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właścicielem dwóch dokumentów napisanych w języku niemieckim. informacje zawar-
te na stronie tytułowej sugerują, iż obrona tych prac miała miejsce na Uniwersytecie 
w hanowerze. nie stwierdzono również, aby autorzy w jakikolwiek sposób związani 
byli z wrocławskim Ue. można jedynie sądzić, że ich prace trafiły do zbiorów biblioteki 
dzięki uprzejmości pracownika naukowego uczelni, który mógł być ich recenzentem. 
w posiadaniu Biblioteki jest także jeden doktorat napisany w języku rosyjskim obroniony 
na Uniwersytecie w leningradzie.

Udostępnianie prac doktorskich

wszyscy zainteresowani kolekcją prac doktorskich przechowywanych w zbiorach 
Biblioteki mają do niej wgląd w czytelni ogólnej. ze starszych, opracowanych i prze-
chowywanych w magazynie można skorzystać po wcześniejszym złożeniu zamówienia. 
natomiast z nowszych można korzystać nie czekając, gdyż do czasu wprowadzenia do 
systemu rozprawy te przechowywane są w czytelni. każde wypożyczenie dysertacji 
odnotowywane jest w specjalnym zeszycie. czytelnik zobowiązany jest wpisać datę, 
swoje nazwisko, sygnaturę, nazwisko autora i tytuł rozprawy. aby zilustrować skalę wy-
korzystania rozpraw naukowych analizie poddano 5 lat. informacje wpisywane do zeszytu 
pozwoliły zastosować podział na doktoraty opracowane (starsze) i nowe (przed obroną).

tabela 5. Udostępnianie doktoratów w latach 2004-2008

Rok Liczba prac 
opracowanych

Udostępnianie 
prac 

opracowanych 

Liczba nowych 
prac

Udostępnianie 
prac nowych

2004 1024 1128 63 103
2005 1087 1198 67 125
2006 1154 1055 72 127
2007 1226 1132 70 83
2008 1296 1110 46 98

opracowanie własne

opracowane doktoraty w porównaniu z nowymi pracami cieszą się mniejszym za-
interesowaniem. jednak należy pamiętać, że praktycznie do połowy 2008 r. znaczna 
część kolekcji nie była widoczna w katalogu opac, co utrudniało dotarcie do starszych 
tytułów. wysoka liczba udostępnień nowych prac świadczy przede wszystkim o dużym 
zainteresowaniu najnowszymi analizami i wynikami badań prezentowanych w doktoratach.

ponadto w dobie internetu coraz więcej uczelni decyduje się na umieszczanie roz-
praw doktorskich w bibliotekach cyfrowych. Udostępnianie dysertacji przez doktorów 
Uniwersytetu ekonomicznego we wrocławiu na platformie dolnośląskiej Biblioteki 
cyfrowej (dBc) prezentującej kolekcje Uniwersytetu jest dobrowolne. doktorzy, którzy 
zdecydowani są umieścić swoją pracę w zasobach biblioteki cyfrowej proszeni są o przy-
gotowanie krótkiego streszczenia oraz słów kluczowych. po podpisaniu odpowiednich 
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dokumentów rozprawa umieszczana jest na platformie dBc. ten sposób udostępniania 
jest w fazie rozwoju i aktualnie w dBc prezentowane są tylko dwa doktoraty. pierwszy 
z nich udostępniono 17.09.2007, drugi 14.07.2009 r. liczba wejść (odpowiednio 2428 
i 11)14 świadczy jednak o potrzebie rozbudowywania tej formy udostępnień.

Zakończenie

prezentowana kolekcja, niestety, nie odzwierciedla w pełni liczby przeprowadzonych 
obron prac doktorskich na obecnym Uniwersytecie ekonomicznym we wrocławiu. w do-
kumentacji Biblioteki nie natrafiono na ślady kilkunastu dysertacji. Sytuacja ta dotyczy 
głównie lat 80-tych XX w. dziś trudno szukać winnych takiej sytuacji. można jedynie 
domniemywać, iż instytucje odpowiedzialne za przekazywanie egzemplarza do Biblioteki 
z jakiś powodów tego nie dopilnowały. analiza tej samej dokumentacji wykazała także 
braki rozpraw naukowych powierzonych książnicy. niestety, wraz z pracami zaginęły 
karty katalogowe, co przez wiele lat skutecznie uniemożliwiało wykazanie tych braków. 
jednak dzięki zasobom uczelnianego archiwum istnieje możliwość uzupełnienia znacz-
nej liczby brakujących egzemplarzy. na podstawie analizy komputerowego katalogu 
Biblioteki narodowej prezentującego piśmiennictwo polskie udało się ustalić 55 tytułów 
dysertacji opublikowanych drukiem, niektóre pod nieco zmienionym tytułem. liczba ta 
stanowi 4 % wszystkich doktoratów bronionych na Uniwersytecie ekonomicznym. dane 
te mogą być niekompletne, gdyż w wyżej wymienionej bazie znalazły się publikacje 
wydane w polsce począwszy od 1973 r. prace wrocławskich doktorów publikowane są 
przez czołowe polskie wydawnictwa, takie jak: pwn, pwe, difin, cedewu oraz oddk. 
fakt ten świadczy o wysokich walorach naukowych prac bronionych na przestrzeni lat.

Biblioteka nie posiada żadnych informacji na temat liczby obronionych prac. praca 
trafia do czytelni przed obroną i później nikt nie weryfikuje jej wyniku. wiadomo, że 
sporadycznie zdarzają się negatywne decyzje rad wydziałów. jednak stanowią one 
naprawdę mało znaczący odsetek wszystkich przewodów doktorskich przeprowadzonych 
w 60-letniej historii uczelni.

mimo wszystkich niedoskonałości, zaprezentowana kolekcja jest świadectwem roz-
woju nauki. Stanowi ona materialny dowód pracy naukowej i badawczej kilku pokoleń 
wybitnych ekonomistów polskich. dlatego Biblioteka, jako instytucja musi dołożyć wszel-
kich starań, aby przetrwała w jak najlepszym stanie kolejne lata.
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Ewa Cieślińska (economic University’s main library in wrocław)
A Collection of Doctoral Dissertations in the Economic University’s Main Library in Wrocław

Summary

apart from teaching students among the basic duties of a university there is an obligation to carry out 
research and create its own academic staff. therefore each university produces a large collection of 
articles, conference materials, textbooks, course books and doctoral dissertations. Before the doctor’s 
degree was obtained as a result of individual work under the supervision of a tutor. now the title is 
conferred to students who have finished the third degree studies. a recent rapid growth of such stu-
dies has contributed to a significant increase in the number of doctoral students. the obligation of the 
unit responsible for the doctoral process is to provide everybody interested with a free access to the 
dissertations. one copy of the dissertation is sent to the library and becomes its property. the disser-
tation as an unpublished document enters into the category of special collections. that is why libraries 
are obligated to treat dissertations in a special way while editing and keeping them, making them 
available and conserving them. the subject of the article is a presentation of a collection of doctoral 
dissertations stored in the economic University’s main library in wrocław, which is a material proof of 
an academic effort of several generations of outstanding polish economists.
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Magdalena Przybysz-Stawska
Uniwersytet Łódzki 
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

zBiory Specjalne na przykładzie wyBranych  
łódzkich BiBliotek

Streszczenie

w referacie przedstawiono zbiory specjalne dwóch łódzkich bibliotek: Biblioteki Uniwersytetu łódzkiego 
(BUł) oraz wojewódzkiej i miejskiej Biblioteki publicznej im. marszałka józefa piłsudskiego. obydwie 
posiadają w swojej strukturze organizacyjnej oddzielne działy, które gromadzą, opracowują, przechowują 
i udostępniają tego typu zbiory. wśród nich czytelnik odnaleźć może m.in. stare druki, numizmaty, dawną 
kartografię i grafikę.

Biblioteka Uniwersytetu Łodzkiego

Biblioteka Uniwersytetu łódzkiego (BUł) powołana została do życia przez komitet 
organizacyjny Uniwersytetu łódzkiego w 1945 r. w lutym tego roku przydzielono na 
jej potrzeby pófabryczny budynek mieszczący się przy al. kościuszki 10. już kilka dni 
później na stanowisko kierownika nowopowstałej książnicy powołano zygmunta dylika.

od tego czasu, nieprzerwanie przez ponad sześćdziesiąt lat, Biblioteka przechodząc 
różne koleje losu, rozwijała swą działalność, wzbogacała księgozbiór i unowocześniała 
strukturę organizacyjną. jej losy znalazły odzwierciedlenie w wielu pracach naukowych, 
a problematyka związana z działalnością poszczególnych działów stała się przedmiotem 
kilku rozpraw magisterskich1.

jednym z ważniejszych wydarzeń w historii BUł było przejęcie przez nią w maju  
2006 r. nowego budynku, dzięki czemu zyskała ona dodatkową przestrzeń dla swych 
rozrastających się zbiorów i możliwość wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań ułatwia-
jących czytelnikom korzystania z jej usług.

rok wcześniej ustalona została, funkcjonująca do dziś, struktura organizacyjna 
BUł. obecnie Biblioteka składa się z 7 oddziałów2, 4 Samodzielnych Sekcji3, Biblioteki 
i czytelni Brytyjskiej, amerykańskiego centrum kultury i informacji (american korner) 

 1 zob. np. kłopocisk m. Biblioteka Uniwersytecka w oczach prasy łódzkiej. praca magisterska napisana pod 
kierunkiem doc. dr. hab. j. kapuścika. łódź 1989; niezabitowska S. Biblioteka Uniwersytecka w latach 
1945–2000. praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. j. dunina, łódź 2001. zob. także: 
przybysz-Stawska m.: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego jako przedmiot publikacji naukowych 
w latach 1945–2006. w: o nauce, dokumentach i informacji w bibliotekach Uniwersytetu łódzkiego 
pod red. kurek-kokocińskiej St. łódź 2008, s. [69]–81.

 2 oddz. gromadzenia i uzupełnienia zbiorów, oddz. opracowania zbiorów, oddz. magazynów 
i konserwacji zbiorów, oddz. Udostępniania zbiorów, oddz. informacji naukowej i prac naukowo-
dydaktycznych, oddz. zbiorów Specjalnych, oddz. Bibliotek zakładowych.

 3 Samodz. Sekcja czasopism Bieżących, Samodz. Sekcja ds. komputeryzacji, Samodz. Sekcja do 
Spraw komputeryzacji, Samodz. Sekcja administracji BUł, Samodz. Sekcja technik reprograficznych. 
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oraz pracowni introligatorskiej. jednym z oddziałów Biblioteki jest oddział zbiorów 
Specjalnych. dokumenty tego typu gromadzone były od początku istnienia BUł, chociaż 
nie była to wtedy jeszcze polityka planowa; materiały te pochodziły z tzw. zbiorów zabez-
pieczonych, na które składały się egzemplarze, pozostawione przez dawnych właścicieli 
i przejęte przez Bibliotekę4. również i te zbiory, podobnie, jak cała Biblioteka, mają swoją 
ciekawą historię. wstępnie zostały one wydzielone z całego księgozbioru już w latach 
1946–1948; wyodrębniono wtedy spośród nich stare druki, ryciny, albumy i zbiory karto-
graficzne. w roku 1950 zorganizowany został oddział Starodruków i oddział muzykaliów, 
rok później — samodzielny oddział kartograficzny i dział grafiki (w 1954 r. jego nazwa 
została zmieniona na referat ikonografii). wtedy też, na początku lat 50., rozpoczęto 
ich planowe opracowanie. dwa lata później powstał oddział zbiorów Specjalnych, ale 
jego żywot był krótki: już po 10 miesiącach został zreorganizowany, wchodzący w jego 
skład referat ikonografii i referat muzykaliów przyłączono do oddziału opracowania, 
samodzielny pozostał jedynie referat kartografii.

Sytuacja ponownie zmieniła się w roku 1961, kiedy to dyrektor helena więckowska 
opracowała nową strukturę organizacyjną Biblioteki. plan przewidywał powołanie od-
działu zbiorów Specjalnych, w skład którego wejść miało 6 sekcji: Sekcja rękopisów, 
Starodruków, kartografii, ikonografii, muzykaliów oraz dokumentów Życia Społecznego5. 
taki podział zachował się do dziś. pierwszym kierownikiem oddziału był michał kuna, po 
nim pieczę nad zbiorami specjalnymi sprawował dr jerzy andrzejewski, a po jego śmierci 
w 2008 r. kierowania oddziałem podjęła się maria łysiak-konopacka. obecnie w oddziale 
pracuje 10 osób. mieści się on na i piętrze Biblioteki, gdzie użytkownicy mają do dyspo-
zycji 4 czytelnie: muzykaliów, kartografii, dokumentów Życia Społecznego oraz wspólną  
dla rękopisów, starych druków i zbiorów ikonograficznych. ogółem zbiory Specjalne BUł 
liczą 290 505 jednostek6. najczęstszą formą gromadzenia nowych nabytków jest zakup 
aukcyjny oraz dary od osób prywatnych.

jedną z najciekawszych sekcji jest Sekcja rękopisów. obejmuje ona w sumie 3 854 
woluminów, na które składają się dwa rodzaje materiałów: zespoły rękopiśmienne i poje-
dyncze rękopisy oraz maszynopisy prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych, powstałych 
w Uniwersytecie łódzkim. Szczególnie interesujące są tzw. rękopisy starsze, a wśród 
nich najstarszy, posiadany przez BUł Livres de Heures (francusko-łaciński rękopiśmien-
ny kodeks pergaminowy iluminowany, pochodzący z przełomu XiV/XV w.)7; niezwykle 
cenna jest również Księga cechu kapeluszników z Wrocławia (XVii w.) oraz indygenat 
szlachectwa rodziny frietschów w postaci malowanego pergaminu z autografem króla 
Stanisława augusta. dużą grupę w tych zbiorach stanowią własnoręcznie podpisane 
dokumenty, czyli autografy, np. marcina lutra, króla Stanisława augusta, napoleona i, 
gen. jana henryka dąbrowskiego, adama mickiewicza, zygmunta krasińskiego, hen-
ryka Sienkiewicza, elizy orzeszkowej, Stefana Żeromskiego, juliana tuwima, tomasza 

 4 kwestię tę regulowało zarządzenie ministra oświaty z dn. 4 sierpnia 1945 r. w sprawie zabezpieczenia 
i zużytkowania księgozbiorów opuszczonych lub porzuconych. 

 5 Sprawozdanie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego za rok 1961. łódź 1962, s. 17. 
 6 wszystkie dane statystyczne podane w referacie są aktualne na dzień 31 grudnia 2008 r. dane 

uzyskano dzięki uprzejmości kierowniczki oddziału zbiorów Specjalnych — marii łysiak-konopackiej. 
 7 pełen tytuł: Liber pnecum latinorum et galicarum. Cum Calendaris [Livres de Heures], XiV/XV w. 
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manna. na uwagę zasługują także literaria rękopiśmienne (jak choćby tomik wierszy 
krzysztofa kamila Baczyńskiego, poemat tadeusza micińskiego Niedokonany i inne).

wśród zespołów rękopiśmiennych znajduje się m.in. spuścizna po pawle hulce- 
-laskowskim, janie koprowskim, józefie litwinie, janie muszkowskim, Stanisławie ma-
zurkiewiczu, helenie radlińskiej. do kolekcji tej Sekcji należą również m.in. egzemplarze 
reżyserskie i teatralne dramatów oraz librett polskich z XiX i XX w., archiwa rodzinne 
(w tym XVii–XViii-wieczna korespondencja rodzinna, dokumenty gospodarcze i mająt-
kowe), archiwa instytucji, towarzystw, wydawnictw i redakcji prasowych (np. pochodzący 
z redakcji Dziennika Łódzkiego kopiariusz korespondencji z lat 1883–1892). w roku 
2008 zbiór rękopisów wzbogacił się m.in. o List Naczelnika Wojennego Woj. Kaliskiego 
z 1826 r. skierowany do namiestnika w. ks. poznańskiego e.h. flotwella i XiX-wieczną 
silva rerum historicarum Mazaryni. ze zbiorów tej Sekcji korzystają m.in. pracownicy 
i studenci filologii polskiej oraz studiujący historię.

jedną z najbogatszych pod względem wielkości zbioru jest Sekcja Starych druków, 
która posiada 28 560 woluminów. początkowo opracowywane były one w postaci kata-
logu alfabetycznego, jednak z czasem zaistniała konieczność wprowadzenia odrębnych 
spisów. i tak, wśród kartotek obejmujących zbiory Sekcji, znajduje się m.in. kartoteka dru-
karzy, kartoteka ilustracji i ilustratorów, a także kartoteka proweniencji. warto wspomnieć 
również o kartotece Nieznane Estreicherowi, zawierającej 46 pozycji. wśród cennych 
zbiorów tej Sekcji wymienić należy:

- inkunabuły, np. Bonifacego Viii: Sextus Fiber Decretalium et clementine de tortis… 
(wenecja, 1496; oprawa pergaminowo-rękopiśmienna); rolewincka wernera: 
Fasciculus temporum. Ein Cronika von Anfang der Welt… (Strassburg 1492); 
Biblia wyd. łac. (wenecja, 1476); Schedela hartmannusa: Liber chronicarum… 
germ.: Das Buch der Chroniken and Geschichten… (norymberga, 1493), 

- XVi-, XVii- i XViii-wieczne druki polskie: Biblia wyd. pol. tłum.: j. leopolity (1561)  
j. wujka (1599); j. długosz: Historya o św. Stanisławie… (kraków, 1585)8; pier-
wodruki Konstytucji 5 Maja 1791 (warszawa, 1791),

- druki obce XVi–XViii w.: pierwodruki marcina lutra, druki aldusa piusa manutiusa9,
- polonica: książki pierwszych drukarzy krakowskich (np. hallerea, wietora, wirz-

bięty, łazarza andrysowica).
niewątpliwym skarbem BUł są dwie książki pochodzące z biblioteki króla zygmunta 

augusta w słynnych oprawach krakowskich: Snoy raynerius, goudanus: Psalterium… 
(lugduni 1545)10 i juliusz cesar: De bello galico… (paryż 1544).

na uwagę zasługuje również kolekcja druków medycznych (w tym dzieł paracelsusa11) 
czy druków kaliskich z w. XViii. ze zbiorów Sekcji Starych druków korzystają głównie pra-

 8 pełen tytuł: długosz j. Historya o św. Stanisławie Biskupie Krakowskim Patronie Polskim. Przedtym 
Łacińską rzeczą przez…Jana Długosza…Mikołaia z Wilkowiecka…zebrane y spisane (kraków, 
1585).

 9 np.: manitius a. p.: Institutionum grammaticorum libri IV (toskania 1519).
 10 pełen tytuł: Snoy raynerius, goudanus: Psalterium Paraphrasibus Illustratum, Servata ubique 

ad uerbum Hieronymi translatione Raynerio Snoygovdano Autore Magni Athanasii Opusculum in 
Psalmos. (lugduni 1545).

 11 paracelsi t.: Libri V De virta longa, brevi et sana deque triplici corpora Iamdudum ab ipso authore 
obscura ed., nunc vero opera et studio Gerardi Dornei commentaris illustrati. (francoforti 1583). 
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cownicy i studenci filologii polskiej, historii sztuki, ale również literaci, historycy, graficy, a tak-
że prawnicy. w roku 2008 Sekcja wzbogaciła swoje zbiory o następujące druki: Sachs jan:  
De Scopo republicae Polonicae adversus Hermanum Conringum… Vratislaviae (1665); 
Vergilius maro publius: Bucolica, Georgia et Aeneis. (paryż 1798).

kolejną Sekcją, wchodzącą w skład oddziału zbiorów Specjalnych jest Sekcja kar-
tografii, posiadająca w swym zbiorze ogółem 21 988 jednostek. gromadzi, opracowuje 
i udostępnia ona dawne mapy i atlasy, szczególnie z okresu międzywojennego i po 
roku1945 (np. mapa taktyczna wojskowego instytutu geograficznego z lat 1930–1938), 
ale również starsze zbiory zabytkowe. najstarszą w zbiorach Sekcji jest mapa: Poloniae, 
Litvaniaeq. Descriptio. Auctore Venceslao Godreccio… (1595); warto także zwrócić 
uwagę na atlasy świata g. mercatora, tzw. Atlas Minor (amsterdam, 1607), czy Atlas 
on representation du monde Uniwersal (amsterdam 1633), 4-tomowy Novus Atlas 
(amsterdam 1640–1647, wyd. przez j. jansona), pierwszy atlas, poświęcony polsce, 
wydany przez j. a. jabłonowskiego i g. a. rizziego — zannoniego: Carte de la Polo-
gne (paryż 1772). w zbiorach tej Sekcji znajdują się również m.in. XiX-wieczne mapy, 
w tym mapy królestwa polskiego (wyd. kolberg 1827), egloffa (1851), nicpanicza (1870) 
i gota (1881), mapa dawida gilly’ego, wydana w Berlinie w 1802 r. (przedstawiająca 
w skali 1:150 000 ziemie polskie zabrane w wyniku 2 rozbioru polski); oryginał mapy 
z 1859 r.: Karta dawnej Polski, w skali 1:300 000, opracowanej przez hrabiego gen. woj-
ciecha chrzanowskiego. wśród nabytków znajduje się też kolekcja planów, związanych 
z regionem łódzkim, m.in. niezwykle interesujące (szczególnie dla rdzennych łodzian) 
pierwsze drukowane plany łodzi, pochodzące z lat 1878–1945. czytelnicy mogą też 
zapoznać się z wydawnictwami kartograficznymi ogólno-geograficznymi (o charakterze 
dydaktycznym i turystycznym) oraz specjalnymi (geologicznymi, ekonomicznymi, topo-
graficznymi czy poglądowymi). ciekawym uzupełnieniem zbiorów są globusy i płaskie 
modele powierzchni ziemi.

niezwykle pożyteczny charakter posiada księgozbiór podręczny Sekcji, na który 
składają się m.in. książki związane z problematyką teorii i techniki kartografii oraz cza-
sopisma kartograficzne. wśród materiałów pomocniczych użytkownik ma do wyboru 
bibliografie, drukowane katalogi, słowniki geograficzne i językowe, podręczniki, prze-
wodniki turystyczne i encyklopedie. wyszukiwanie ułatwiają katalogi sekcji, sporządzone 
w układzie krzyżowym oraz katalog map sekcyjnych. w roku 1967 opracowany został 
wykaz cimeliów kartograficznych.

rok 2008 przyniósł nowe nabytki i do tej Sekcji; wśród nich znalazły się: mapa ga-
stronomiczna francji: Carte gastronomique de la France (1825 r.) i atlas j. lelewela: 
Geographie du Moyen Age… (Bruksela, 1850 r.). Użytkownikami są tu głównie studenci 
wydziału nauk geograficznych, wydziału filozoficzno-historycznego, ekonomiczno-
Socjologicznego Uniwersytetu łódzkiego, ale także studiujący na politechnice łódzkiej, 
na wydziale Budownictwa, architektury i inżynierii środowiska. ze zbiorów tej Sekcji 
korzystają również liczne instytucje, np. muzeum historii miasta łodzi, towarzystwo 
opieki nad zabytkami, Stowarzyszenie architektów polskich, zaś wytwórnie filmowe, 
łódzka telewizja i teatry, wypożyczają mapy i globusy jako element scenografii filmów 
i przedstawień teatralnych.
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obszerny, bo liczący 50 976 jednostek zbiór posiada Sekcja ikonografii. gromadzi 
ona wydawnictwa albumowe, grafikę artystyczną (głównie dzieła łódzkich artystów), teki 
graficzne z reprodukcjami, ekslibrisy polskie z XX w., fotografie, pocztówki, przewodniki 
muzealne, katalogi wystaw artystycznych. do najstarszych należą m.in. album miedziory-
tów według. rys. f. Smuglewicza: Vestigia delle Terme di Tito e loro interne pitture… (rzym 
[1776]); piranesi giambattista: Vasi, candelabri, cippi…ed ornamenti antichi… (rzym, 
ok. 1778); album f. goyi — cykl akwafort z 1863; k. w. kielisińskiego — cykl akwafort 
z 1853; album: Widoki Łodzi (fotografie B. wilkoszewski; łódź 1896); grafiki ludwika 
tyrowicza, Stefana mrożewskiego. warto wspomnieć, że w zbiorach Sekcji znajduje się 
najstarsza monografia łodzi: Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycz-
nym i przemysłowym, autorstwa krajoznawcy oskara faltta (warszawa 1853), a także 
cenna kolekcja fotografii michała greima i jana Buhaka, grafika artystyczna m.in. ludwika 
turowicza, kazimierza grusy, wacława kondka; kolekcja exlibrisów polskich, pochodzą-
cych z XiX i XX w. (np. józefa toma, Stefana chrostowskiego, leszka rózgi, henryka 
płóciennika). czytelnicy mają do dyspozycji katalogi i kartoteki pomocnicze, np. katalog 
krzyżowy, katalog alfabetyczny exlibrisów, ułożony według nazwisk ich kolekcjonerów 
i projektantów, katalog grafiki polskiej, katalog czasopism, katalog zbiorów podręcznych 
(alfabetyczny i przedmiotowy), kartotekę portretów (układ alfabetyczny według nazwisk), 
fotografii w układzie przedmiotowym oraz kartotekę reprodukcji, w układzie krzyżowym. 
ponadto użytkownik może skorzystać z księgozbioru podręcznego Sekcji, w którym 
znajdują się encyklopedie, leksykony i słowniki, związane ze sztuką światową i polską, 
wydawnictwa z zakresu historii sztuki, malarstwa, grafiki i architektury, oraz biografie ar-
tystów. czytelnikami są tu przede wszystkim studenci akademii Sztuk pięknych, artyści, 
plastycy, scenografowie, ale i historycy, architekci, konserwatorzy zabytków.

kolejną Sekcją, wchodzącą w skład oddziału zbiorów Specjalnych, jest Sekcja 
muzykaliów, obejmująca 61 976 jednostek, na które składają się nuty rękopiśmienne 
i drukowane, płyty analogowe i kompaktowe, taśmy i kasety magnetofonowe, podręcz-
niki do nauki języków obcych, z dołączonymi doń nagraniami, oraz druki zwarte i ciągłe 
dotyczące muzyki (tzw. księgozbiór muzykologiczny). do najstarszych skarbów należą: 
drusina Benedictus: Tabulatura continens…fantasia… (1556); fischer j. k.: Les pieces 
de clavessin… op.2. (1696); chopin f.: Grade valse brilante (1834); Douze etudes (1837); 
moniuszko St.: Łódka (1853); Trzech Budrysów.Ballada A. Mickiewicza (ok. 1858); Bach 
j. S.: Werke. jhrg.1–47 (1852–1926); Beethoven l.: Werke Ser. 1–24 (1864–1867). 
orientację w kolekcji muzykaliów ułatwiają katalogi: alfabetyczny i przedmiotowy nut, 
krzyżowy nagrań, topograficzny i krzyżowy księgozbioru podręcznego oraz kartoteki, 
m.in. polskich i obcych drukarzy i wydawców, podobizn muzyków, cimeliów muzycznych, 
kartoteki tytułowe, a także indeksy uzupełniające poszczególne katalogi i kartoteki. 
Sekcja dysponuje salą muzyczną, wyposażoną w aparaturę odsłuchowo-nagraniową  
i fortepian.z jej zbiorów najczęściej korzystają studenci i pracownicy akademii muzycz-
nej w łodzi, a także uczniowie średniej szkoły muzycznej, artyści filharmonii łódzkiej 
i wszystkie teatry w łodzi.

ostatnią z opisywanych w referacie Sekcją oddziału zbiorów Specjalnych BUł jest  
Sekcja dokumentów Życia Społecznego. jej zbiory obejmują w sumie 123 199 wolumi-
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nów. Składają się nań plakaty, afisze, programy imprez kulturalnych, książki adresowe, 
telefoniczne, kalendarze, ulotki, prospekty i broszury okolicznościowe, cenniki, normy, 
patenty, katalogi wydawnicze i księgarskie, a także materiały ze zjazdów i konferencji, 
akcje i obligacje oraz dokumenty osobiste, pochodzące z różnych okresów.

do najciekawszych w zbiorze należą: Nuż w Bżuhu. 2 Jednodńuwka Futurystów 
([kraków]-warszawa, 1921) — zawiera m.in. wiersze młodożeńca St., jasieńskiego B., 
Sterna a.; liczne plakaty (np. pochodzący z okresu września 1939 r.: Silni. Zwarci. Gotowi; 
Liga Obrony Powietrznej Państwa; plakaty polskiego komitetu wyzwolenia narodowego: 
Manifest PKWN i Polacy, do broni! z 1944 r.); druki (album bonów pieniężnych z okresu 
i wojny światowej.; kolekcja kart żywnościowych; arbeitskarte 3838 z 1943 r. — zawiera 
fotografię z numerem oraz odciski palców). ciekawe są również afisze teatralne, np. 
pochodzący z 1792 r. z przedstawienia Nienawiść ludzi y żal, wielobarwny, drukowany 
na bibułce z przedstawienia Terakota z początków XX w.; dwujęzyczne hitlerowskie 
Obwieszczenie z 3 grudnia 1943 r., na którym wydrukowano listę nazwisk polaków, 
rozstrzelanych za napad na samochód z żołnierzami niemieckimi; katalog próbek tkanin 
fabryki karola Scheiblera i ludwika grohmana. czytelnicy mają do dyspozycji i w tym 
przypadku księgozbiór podręczny, obejmujący encyklopedie, słowniki, monografie filmowe 
i teatralne, bibliografie i wydawnictwa fachowe.Sekcja opracowuje swe zbiory w postaci 
katalogu alfabetycznego i systematycznego. korzystają zeń głównie pracownicy naukowi 
i studenci wydziału filologicznego i filozoficzno-historycznego Uł.

w roku 2008 z materiałów oddziału zbiorów Specjalnych skorzystało w sumie 2 758 
użytkowników, udostępniono 24 010 jednostek. najwięcej osób odwiedziło Sekcję muzy-
kaliów (1 054), najmniej — Sekcję dokumentów Życia Społecznego (105 czytelników). 
najwięcej jednostek udostępniono w Sekcji ikonografii (8 136), najmniej — w Sekcji 
rękopisów (403 woluminy). dokładne dane liczbowe prezentuje tabela poniżej:

tabela 1. liczba użytkowników oddziału zbiorów Specjalnych i udostępnionych im jednostek statystycznych

NAZWA SEKCJI LICZBA UŻYTKOWNIKÓW LICZBA UDOSTĘPNIONYCH  
JEDNOSTEK STATYSTYCZNYCH

Sekcja Rękopisów 107 403

Sekcja Starych Druków 206 956

Sekcja Kartografii 600 7 432

Sekcja Ikonografii 686 8 136

Sekcja Muzykaliów 1 054 5 632
Sekcja Dokumentów Życia 

Publicznego 105 1 451

W sumie 2 758 24 010

wśród użytkowników zbiorów specjalnych znajdują się zarówno pracownicy na-
ukowi, jak i studenci. istniejący regulamin oddziału określa zasady korzystania z czy-
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telni. zgodnie z nimi zbiory przeznaczone są dla samodzielnych pracowników nauki,  
zaś pozostałe osoby, w tym studenci i pracownicy instytucji zobowiązani są do wcze-
śniejszego przedstawienia odpowiedniego pisemnego skierowania od profesora lub 
innego zaświadczenia potwierdzającego potrzebę korzystania ze zbiorów specjalnych. 
ograniczenia w udostępnianiu (dotyczące zwłaszcza rękopisów i starych druków) wy-
nikają w znacznej mierze ze zrozumiałej i oczywistej troski o niezwykle cenne i rzadkie 
egzemplarze; czasem jest to też wynik respektowania praw autorskich (w takim przypadku 
czytelnik chcący skorzystać z danego egzemplarza, musi najpierw przedstawić zgodę od 
właściciela owych praw). ze swej strony oddział umożliwia zamówienie przez czytelnika 
wykonania (odpłatnie) reprodukcji w postaci fotokopii, skanu lub mikrofilmu wybranych 
materiałów. czytelnik może również korzystać z własnego sprzętu w postaci laptopu, 
czy aparatu cyfrowego (bez lampy).

oddział zbiorów Specjalnych współpracuje z licznymi instytucjami łódzkimi, do któ-
rych należą m.in.: akademia Sztuk pięknych, akademia muzyczna, politechnika łódzka, 
filharmonia łódzka, muzea: historii miasta łodzi, Sztuki, oświaty, tradycji niepodległo-
ściowych, książki artystycznej, z archiwum państwowym w łodzi (również analogicznym 
archiwum z piotrkowa trybunalskiego, łęczycy i łowicza), z pracowniami konserwacji 
zabytków, z Urzędem miasta łodzi i Urzędem wojewódzkim w łodzi, z łódzkim towa-
rzystwem przyjaciół książki oraz wojewódzką i miejską Biblioteką im. marszałka józefa 
piłsudskiego. w wyniku owej współpracy organizowane są wspólnie m.in. wystawy, 
np. wystawa: To jest w Łodzi. Najcenniejsze zbiory BUŁ12, Skarby kultury narodowej 
w zbiorach bibliotek Łodzi13.

ponadto w oddziale zbiorów Specjalnych sporządzane są liczne kwerendy tema-
tyczne i realizowane rozmaite formy działalności dydaktycznej: szkolenia, praktyki, lekcje 
biblioteczne. zbiory prezentowane są studentom bibliotekoznawstwa, polonistyki, historii, 
geografii, historii sztuki. na przykład w roku 2008 Sekcja muzykaliów zrealizowała 56 
kwerend i zestawień tematycznych (m.in. na temat polskich kompozytorów, studiujących 
u francuskiej kompozytorki nadii Boulanger; opracowano również wykaz nagrań utworów 
poświęconych Stalinowi). w ramach prac Sekcji kartografii jej pracownicy przeprowadzili 
zajęcia dydaktyczne ze studentami i, iii i iV roku historii Uł. Studenci poznali historię 
polskiej i europejskiej kartografii.

warto zaznaczyć, że katalogi trzech Sekcji: Starych druków, kartografii oraz ikonografii 
dostępne są dla czytelników również on-line, zaś na bieżąco do katalogu komputerowego 
wprowadzane są pozycje z pozostałych sekcji.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Łodzi

początki wimBp sięgają roku 1916. powołane zostało wówczas do życia towarzystwo 
Biblioteki publicznej w łodzi. kilka miesięcy później zatwierdzono statut towarzystwa, 
a w lipcu w 1917 r. stanowisko kierownika Biblioteki objął jan augustyniak. w paździer-
niku tegoż roku miało miejsce uroczyste otwarcie Biblioteki publicznej. mieściła się ona 

 12 wystawa zorganizowana w dn. 24–31 maja 1985 r. w ramach obchodów 40-lecia powstania Uł. 
 13 wspólna inicjatywa BUł, pł, wimBp im. m.j.p. 
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wtedy w kamienicy przy ulicy piotrkowskiej 150, w budynku ofiarowanym przez wilhel-
ma hordliczka, kupca, a jednocześnie członka komisji rewizyjnej tBp. początkowo 
powierzchnia zajmowana przez książnicę była bardzo skromna: księgozbiór znajdował 
się w 4-pokojowym mieszkaniu.

jej burzliwy rozwój, przerywany wydarzeniami historycznymi, stanowi niezwykle 
ciekawy temat do badań; tu ze względu na ograniczenia objętościowe nie można przy-
toczyć jej historii; warto jednak przypomnieć rok 1935, szczególnie ważny dla Biblioteki. 
wtedy bowiem zmarł marszałek józef piłsudski, a działający w łodzi związek przemy-
słu włókienniczego w państwie polskim,  dla uczczenia jego pamięci, podjął decyzję, 
aby wybudować w łodzi pomnik, który jednocześnie byłby gmachem, mieszczącym 
bibliotekę publiczną. pomysł zrealizowano i już 14 maja 1938 r. nastąpiło wmurowanie 
kamienia węgielnego pod nowy gmach  Biblioteki publicznej  im. józefa piłsudskiego 
przy ul. gdańskiej 102, gdzie Biblioteka mieści się do dziś.

w wyniku zmian ustrojowych, które nastąpiły w polsce po ii wojnie światowej, bibliotece 
publicznej nadano imię ludwika waryńskiego. imię to Biblioteka nosiła do roku 1990; 
kiedy to z inicjatywy organizacji zakładowej nSzz „Solidarność”, uroczyście przywrócono 
jej dawnego patrona — marszałka józefa piłsudskiego.

w styczniu 1991 r. nastąpiła kolejna zmiana statutu i nazwy miejskiej Biblioteki publicznej 
na wojewódzką i miejską Bibliotekę publiczną im. marszałka józefa piłsudskiego w łodzi.

przez ponad 90 lat istnienia, Biblioteka zmieniała się również pod względem organi-
zacyjnym; obecnie składa się z 13 działów14 i 8 samodzielnych stanowisk15.

w strukturze organizacyjnej Biblioteki ważne miejsce zajmuje dział zbiorów Specjal-
nych. zostały one wyodrębnione z całego księgozbioru Biblioteki dopiero w 1956 r., na 
mocy Uchwały rady prezydium rady narodowej potwierdzającej podział organizacyjny 
Biblioteki na 7 zasadniczych działów. wśród nich znalazł się także dział zbiorów Specjal-
nych16. dwa lata później regulamin wewnętrzny Biblioteki definiował ten typ dokumentów 
jako: „stare druki, kartografię, grafikę artystyczną, muzykalia, rękopisy, druki ulotne (tzw. 
dokumenty życia społecznego), cymelia, w przyszłości — mikrofilmy, fotokopie i fonogra-
my”17. w latach następnych definicja ta poszerzana była o kolejne typy dokumentów, i tak 
np. Sprawozdanie Biblioteki za rok 1967 wymienia już 14 rodzajów zbiorów, zaliczanych 
do specjalnych18.

obecnie w skład zbiorów specjalnych wimBp wchodzą: starodruki z inkunabułami, 
rękopisy, fotografie, exlibrisy, medale i numizmaty, karty pocztowe, grafika, kartografia, 

 14 .dział gromadzenia i opracowania zbiorów, dział Udostępniania zbiorów i magazynów, dział infor-
macji naukowej, dział zbiorów regionalnych, dział zbiorów Specjalnych, dział zbiorów muzycznych, 
dział metodyki, analiz i promocji, dział automatyzacji Biblioteki, dział finansowo-księgowy, dział 
Spraw pracowniczych, dział administracyjno-gospodarczy, dział małej poligrafii, dział reprografii 
i Spraw obronnych.

 15 główny Specjalista ds. administracyjnych, główny Specjalista ds. komputeryzacji, główny Specjalista 
ds. kontroli i Skontrum zbiorów, Stanowisko ds. nadzoru Budowlanego, radca prawny,. pełnomocnik.  
ds. ochrony informacji niejawnych, Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy.

 16 cyt. za: grzejszczak ł.: Kolekcja grafiki XVI–XVIII w. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. łódź 2007, s. 16. 

 17 ibidem, s. 16. 
 18 więcej na ten temat zob.: grzejszczak ł. Kolekcja grafiki…, op.cit.



142 142

cimelia, dokumenty życia społecznego, varia, ikonografia (obejmująca księgozbiór z za-
kresu sztuki), kolekcja muzeum książki dziecięcej, mikrofilmy, niezwykle interesujący 
zbiór „pięknych opraw”, varia miniatury i księgozbiór podręczny. w przeciwieństwie do 
analogicznego, omówionego wcześniej, oddziału zbiorów Specjalnych BUł, nie występują 
w nim sekcje. kolejną różnicą jest fakt, że zbiory muzyczne, w BUł znajdujące się w ra-
mach jednej z sekcji oddziału, tu stanowią odrębny dział. w dziale zbiorów Specjalnych 
wimBp zatrudnionych jest 5 pracowników, w tym kierownik, którym obecnie jest elżbieta 
domagalska. ogółem dział zbiorów Specjalnych tej Biblioteki liczy 36 640 jednostek. 
w 2008 r. wzbogacił się on o 2 389 jednostek; wśród nich zdecydowanie przeważały dary. 
zakup objął zaledwie 155 pozycji. środki finansowe działu na rok 2008 wyniosły 4 350 zł.

do najciekawszych ubiegłorocznych nabytków należy bez wątpienia zespół grafik 
twórców łódzkich, m.in. w. kondka i j. Skrobińskiego.

wimBp może pochwalić się bogatym zbiorem rękopisów — liczy on ogółem 1392 
jednostek. znajdują się wśród nich zarówno pojedyncze autografy (np. listy uczonych, 
duchownych, polityków), jak i większe zespoły rękopisów (jak choćby Materiały Aleksego 
Rżewskiego [prezydenta łodzi]; materiały rodziny łódzkich przemysłowców Biederman-
nów)19. najstarszym dokumentem są fragmenty luźnych kart kodeksów rękopiśmiennych 
pergaminowych pochodzących z XiVw. ważną część tej kolekcji stanowią listy pisarzy. 
jednym z najciekawszych jest List Wł. Reymonta z dnia 23 VI 1902 r.

pisarz zwraca się w nim z prośbą do proboszcza miejscowej parafii (w której miał 
stałe miejsce zamieszkania) o wydanie zaświadczenia potwierdzającego jego wolny 
stan, a potrzebnego do zawarcia przezeń małżeństwa. oto fragment listu: „Udaję się do 
Szanownego Księdza Proboszcza z wielką prośbą — a mianowicie o świadectwo mojego 
stanu bezżennego. Potrzebne mi ono jest o ile można najrychlej. Żenię się tutaj w Krako-
wie, w parafii ks. Karmelitów…”20 w zbiorach znajdują się też m.in. listy h. Sienkiewicza, 
m. dąbrowskiej czy j. tuwima. rękopisy posiadają swój indeks tytułowy.

zbiory Specjalne obejmują również stare druki — ogółem czytelnik ma do dyspozycji 
3 435 woluminów; wśród nich znajduje się 5 inkunabułów, np. pochodzący z 1475 r. druk 
priscianusa caesariensisa: Institutiones grammaticae ([wenecja?] 1475) czy aeneasa 
Silviusa piccolaminiego (późniejszego papieża piusa ii) : [Epistole familiares] (norymber-
ga 1481); henricusa de herpfa: Speculum Aureumfa (Bazylea 1496).Biblioteka posiada 
także pierwszy drukowany przekład całej Biblii w jęz. polskim, pochodzący z XVi w. (Biblia 
to jest Xiegi Starego y Nowego Zakonu na polski język z pilnością według łacińskiey Bibliey 
od kościoła krześciańskiego) oraz inny interesujący druk: De peremini philosophia librix, 
pochodzący z księgozbioru króla zygmunta augusta. warto wspomnieć także o innym 
starym druku: erazma z rotterdamu: Luciani opuscale… (1541), czy o pochodzącym 
z drukarni łazanowskiego druku Stanistai Socolovii […] opere… (kraków 1541). Stare 
druki skatalogowano w porządku alfabetycznym, tytułowym i topograficznym.

kolejną grupą wchodzącą w skład zbiorów specjalnych Biblioteki są materiały karto-
graficzne, liczące 7 703 jednostek inwentarzowych. zbiór ten obejmuje mapy, plany, atlasy 

 19 na podstawie tych materiałów powstała ksiązka kuźko w.: Biedermannowie. Dzieje rodziny i fortuny 
1730–1945.

 20 [list wł. reymonta z dn. 23 Vi 1902 r.]
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(zarówno dawne, jak i współczesne) i przewodniki turystyczne. wśród nich najstarszą 
jest mapa Mons Calvariae (kolonia, [1600 r. lub 1818 r.]). jest to mapa o wymiarach 
33x46 cm (arkusz 38x52cm), wykonana techniką miedziorytu. jej autorem jest starosta 
krakowski i marszałek wielki koronny mikołaj zebrzydowski, fundator i założyciel kalwarii 
zebrzydowskiej. innym obiektem zbioru jest Atlas sive Cosmographicae de Fabrica Mundi 
et Fabricati Figura, autorstwa gerharda mercatora (amsterdam, ok. 1606 r.). atlas ten 
zawiera 133 kolorowe mapy, wykonane techniką miedziorytu i akwaforty. jedną z nich 
jest mapa Panorama des Rheins: Mainz bis Cöln. (aut. friedrich wilhelm delkeskamps. 
frankfurt nad menem, 1840). jest to czarno-biała mapa, w ciekawej, składanej w har-
monijkę formie, o niespotykanych wymiarach 23x222cm, wykonana w technice stalorytu. 
prezentuje panoramę renu od moguncji do kolonii, szczegółowo przedstawiając krajobraz 
wzdłuż biegu rzeki: miasta i wsie, zamki i pałace, lasy, pola i sady, drogi, mosty i porty. 
do mapy dołączony jest równie szczegółowy przewodnik turystyczny w trzech językach 
(angielskim, francuskim i niemieckim), omawiający atrakcje turystyczne, znajdujące 
się wzdłuż brzegu renu. zbiory kartograficzne opisane są w katalogu alfabetycznym, 
przedmiotowym i topograficznym.

najwięcej użytkowników korzysta ze zbiorów ikonograficznych, na które składa się 
przede wszystkim księgozbiór z zakresu sztuki, a zatem albumy, słowniki, encyklopedie, 
leksykony, graffiti. liczy on ok. 10 tys. woluminów21. materiały ikonograficzne opisano 
w 2 katalogach: alfabetycznym i przedmiotowym. niezwykle ciekawie prezentuje się 
kolekcja grafiki22. obejmuje ona albumy, teki, ilustrowane książki artystyczne, zaś pod 
względem tematyki wyróżnić można m.in. sceny religijne, mitologiczne, historyczne, 
rodzajowe, a także portrety, widoki, zdobnictwo oraz sztukę użytkową.

ozdobą zbioru jest pochodząca z lat 20. XVi w. grafika Starzec i młody Bachant. 
Scena mitologiczna (marcantonio raimondi, ok. 1510–1520; miedzioryt). jednym z por-
tretów, o którym warto wspomnieć, jest rycina, przedstawiająca wizerunek augusta iii 
wettina, króla polski i elektora Saksonii (aut. johann martin Bernigeroth, 1742 r.). dużą 
grupę stanowią w zbiorze akwaforty, pochodzące z XVii i XViii w.23 ten typ zbiorów 
opisano w katalogu topograficznym. Bogaty, również pod względem ilościowym, jest 
zbiór reprodukcji (przede wszystkim pocztówek), liczący 14 343 jednostek; najstarsza 
pochodzi z 1883 r. i nosi tytuł: Warszawa. Rynek Starego Miasta. w tej kolekcji, poza 
pocztówkami, znajdują się również stemple i znaczki, opisane w katalogu topograficz-
nym. w zbiorach specjalnych Biblioteki znajdują się także fotografie (3 169 jednostek); 
najstarsze pochodzą z lat 60. XiX w. zbiór tworzą zdjęcia portretowe, grupowe (tableau), 
rodzinne, a także zdjęcia obiektów architektonicznych, dzieł sztuki, zdjęcia krajobrazowe, 
okolicznościowe i reportażowe. znaczną cześć kolekcji stanowią fotografie związane 
z łodzią i regionem łódzkim, przedstawiające kościoły, synagogi, fabryki, place i ulice 

 21 materiały ikonograficzne znajdują się w omawianym zbiorze, ale nie są zaliczane w tym przypadku 
do zbiorów specjalnych. z tego powodu nie zostaną w niniejszym tekście omówione.

 22 kolekcja ta została zaprezentowana przez łukasza grzejszczaka w cytowanej już książce: Kolekcja 
grafiki XVI–XVIII w. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Łodzi. łódź 2007.

 23 np. Portret Henriety Adelajdy (aut. küsell mathäus, 1657), Pokłon Pasterzy (Nokturn / Adoracja 
Pasterzy) (aut. rembrandt harmensz van rijn, ok. 1651 lub 1654 r.).
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dawnej łodzi. czytelnicy mają do wyboru zarówno pojedyncze fotografie, jak i albumy. 
jednym z najciekawszych jest Album Fabryki Wyrobów Bawełnianych, zaś ze zdjęć gru-
powych wymienić można kilka tableau, np. Koło Pań przy Cechu szewców i Cholewkarzy 
w Łodzi, założone w 1932 r. Na Pamiątkę 3-ciej rocznicy istnienia 1932–1935; Towarzy-
stwo Śpiewacze Lutnia 1892–1902. warto wspomnieć, że część fotografii wchodzących 
w skład tego zbioru stała się podstawą do opracowania niezwykle interesującego, pięknie 
wydanego albumu: Stambuł i Egipt na dawnej fotografii24. znajdziemy w nim 216 zdjęć, 
przedstawiających m.in. „(…) panoramy miasta, meczety, fontanny, budynki publiczne, 
ambasady, pałace i domy mieszkalne, bramy, wybrzeże Bosforu, sceny uliczne, widoki 
twierdzy Siedmiu Wież…”25 

wśród zbiorów specjalnych Biblioteki znajdują się również numizmaty (420 jednostek). 
w tej kolekcji przeważają medale (wykonane głównie ze stopów brązu, choć znajdują 
się tu również okazy porcelanowe), klipy i banknoty. najstarszym skarbem zbioru jest 
Plakieta z wizerunkiem Juliusza Słowackiego (z. otto, 1909). innym ciekawym medalem 
jest pochodzący z 1930 r., a wykonany z brązu medal (Maria Umbro), wybity z okazji 
ślubu włoskiego króla humberta ii z belgijską księżniczką marią józefą. na uwagę za-
sługuje również medal autorstwa józefa Stasińskiego: Mała żniwiarka (1961)26. warto 
też wspomnieć o medalu, pochodzącym z 1978 r. (wybitym dla romana Brandstaettera), 
z napisem: W pięćdziesięciolecie twórczości przyjaciele. na medalu przedstawiono prawy 
profil pisarza w okularach, z fajką. interesującym elementem zbioru jest np. kwadratowy 
medal z brązu, wydany z okazji 50-lecia łódzkiego zoo.

warto wspomnieć również o kolekcji muzeum książki dziecięcej, liczącej ok. 17 tys. 
woluminów. w polsce istnieją dwa tego typu muzea (drugie znajduje się w warsza-
wie). łódzki zbiór powstał w 1964 r.; prezentuje ewolucję formy i treści książki dla 
dzieci poczynając od w. XViii do czasów współczesnych. znajdują się tu książki-
puzzle, książki wykonane z plastiku, książka w kształcie poduszki, książki-zabawki. 
najstarszą posiadaną w kolekcji książką jest Ezop nowy Polski [lipsk, 1731]. inną 
ciekawą pozycją są Przypadki Robinsona Krusoe (1769). zbiory opisano w katalogu 
alfabetycznym. jednym z ciekawych pomysłów działu jest opracowanie wystawy 
Książeczki dla niegrzecznych dzieci — przygotowana została ona online i dostępna 
jest dla użytkowników od lipca br.

niezwykle cenną i ciekawą jest również wyodrębniona ze zbioru kolekcja „pięknych 
opraw” (341 woluminów). Są to wybrane ze wszystkich katalogów najpiękniejsze oprawy 
posiadanych przez Bibliotekę książek. prawdziwą ozdobą jest tu bez wątpienia jedyne 
wydanie Dziadów a. mickiewicza z ilustracjami B. jankowskiego (lwów, 1896, nakładem 
księgarni h. altenberga) czy przepiękna oprawa księgi ofiarowanej Panu Burmistrzowi 
A. Łatkowskiemu przez życzliwych obywateli m. Rudy Pabianickiej (25 iV 1893). Uwagę 
zwraca oprawiony w introligatorni artystycznej antoniego chodowieckiego (warsza-

 24 Stambuł i Egipt na dawnej fotografii / wyb. zdjęć, oprac. jacek Strzałkowski. wojewódzka i miejska 
Biblioteka publiczna imienia marszałka józefa piłsudskiego w łodzi. łódź 2008. 

 25 Stambuł i Egipt na dawnej fotografii / wyb. zdjęć, oprac. Strzałkowski j. wojewódzka i miejska 
Biblioteka publiczna imienia marszałka józefa piłsudskiego w łodzi. łódź 2008, s. 10. 

 26 rzadkość tego medalu polega m.in. na tym, że, podobnie jak każde dzieło Stasińskiego, tak i to 
było sygnowane; ponadto medal ten wybity został w niewielkiej liczbie. 
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wa 1898) album z fotografiami B. wilkoszewskiego: Widoki Łodzi (warszawa 1898). 
oprawy skatalogowane zostały w porządku chronologicznym.

zbiory Specjalne udostępniane są, podobnie jak w BUł, na miejscu, chociaż w wyjąt-
kowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody dyrekcji, wypożycza się niektóre z nich do domu. 
informacje na temat posiadanej przez Bibliotekę kolekcji są od roku 1994 systematycznie 
wprowadzane do katalogu komputerowego; jako pierwsze zaczęto opracowywać w ten 
sposób zbiory kartograficzne. w chwili obecnej czytelnik może znaleźć online informacje 
o większości dokumentów. ze zbiorów specjalnych korzystają przede wszystkim pracow-
nicy naukowi, studenci i maturzyści. wśród studentów znajdują się głównie poloniści, 
historycy, geografowie.

w roku 2008 spośród zbiorów specjalnych Biblioteki najwięcej udostępniono zbio-
rów ikonograficznych (1873), najmniej — starych druków (8). dokładne dane liczbowe 
prezentuje tabela poniżej27:

tabela 2. liczba udostępnionych użytkownikom jednostek statystycznych

NAZWA SEKCJI LICZBA UDOSTĘPNIONYCH  
JEDNOSTEK STATYSTYCZNYCH

Rękopisy 46

Stare druki 8

Kartografia 236

Ikonografia 1 876

Grafika 70

Reprodukcje 1862

Fotografie 1 873

Kolekcja Muzeum Książki Dziecięcej 151

RAZEM 6 122

podobnie jak oddział zbiorów Specjalnych BUł, tak i dział gromadzący ten typ zbiorów 
w wimBp, współpracuje z wieloma instytucjami łodzi i regionu. jednym z owoców tej 
współpracy jest planowana na październik br. wspólnie m.in. z muzeum drukarstwa (od-
dział muzeum historii m. stoł. warszawy) wystawa Warsztat typograficzny Samuela Tysz-
kiewicza. ponadto dział zbiorów Specjalnych opracowuje liczne kwerendy tematyczne 
i prowadzi rozmaite formy działalności dydaktycznej: praktyki i lekcje biblioteczne. w roku 
ubiegłym (2008) przygotowano np. kwerendy dotyczące Kultury śmierci w Japonii, 
Niewinności w symbolice średniowiecza, związane z Pismem i typografią w Europie od 
XVIII do XIX w.

 27 jako że do dyspozycji użytkowników działu zbiorów Specjalnych wimBp jest jedna wspólna czy-
telnia, nie prowadzi się szczegółowych wykazów dotyczących liczby czytelników, którzy skorzystali 
z konkretnych rodzajów tego typu zbiorów.
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obydwie Biblioteki, które stały się tematem prezentowanego tekstu, dysponują bo-
gatymi, niezwykle ciekawymi, rzadkimi i cennymi zbiorami specjalnymi. niestety, ogra-
niczenia objętościowe artykułu nie pozwalają na bardziej szczegółową ich prezentację 
warto zatem przyjrzeć się im osobiście.

autorka składa specjalne podziękowania pani kierownik m. łysiak-konopackiej (BUł), dyrekcji 
wimBp oraz panu igorowi Błaszczykowi (dział zbiórów Specjalnych wimBp) za udostępnione 
informacje.

Małgorzata Przybysz-Stawska (department of library Science and Scientific informa-
tion, łódź University)
Special Collections Exemplified with some Łódź Libraries

Summary

in the paper special collections from two łódź libraries have been presented: the łódź 
University’s library (łUl) and the marshall józef piłsudzki municipal and regional li-
brary. Both these libraries have in their structures separate units responsible for special 
collections, which comprise old prints, numismatics, old maps and graphics.
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Alicja Szulc
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

średniowieczne kodekSy rękopiśmienne  
w zBiorach BiBlioteki  

UniwerSyteckiej w poznaniU

Streszczenie

kolekcja kodeksów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w poznaniu nie jest pokaźna, liczy 
bowiem zaledwie 43 woluminy. zawiera jednak wiele unikatowych zabytków, godnych uwagi i zaintereso-
wania kodykologów, paleografów i historyków, zwłaszcza historyków literatury. niniejszy artykuł prezentuje 
ogólną charakterystykę i typologię tego zbioru, uzupełnioną kilkoma wybranymi przykładami, szczególnie 
cennymi i reprezentatywnymi dla niniejszej kolekcji, które doczekały się już wnikliwej analizy badaczy, 
bądź są w trakcie opracowywania.

 
pytanie o historię zbioru manuskryptów średniowiecznych i okoliczności jej powstania 

to zarazem pytanie o historię całej kolekcji rękopisów Biblioteki, której profil od początku 
kształtowały wydarzenia historyczne.

Utworzona w 1919 roku Biblioteka Uniwersytetu poznańskiego przejęła w całości 
zbiory zlikwidowanej kaiser-wilhelm-Bibliothek, która nie posiadała wyodrębnionego 
działu zbiorów specjalnych. rękopisy stanowiły w niej niewielką kolekcję, liczącą zaled-
wie około 60 jednostek i nie przedstawiającą szczególnej wartości. wydaje się więc, iż 
biblioteka cesarska nie przywiązywała większej wagi do gromadzenia tej kategorii zbiorów, 
ograniczając się w tym względzie do ofiarności władz i społeczeństwa niemieckiego1.

dopiero rozpoczęty w 1919 r. proces polonizacji i profilowania księgozbioru nowo 
powstałej Biblioteki Uniwersyteckiej wpłynął pozytywnie na poziom i profil gromadzenia 
i opracowywania rękopisów2. do Biblioteki zaczęły napływać materiały rękopiśmienne 
będące częścią polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego. podstawę tworzonej 
w okresie międzywojennym kolekcji stanowiły rękopisy z księgozbiorów gimnazjum  
św. marii magdaleny w poznaniu, gimnazjum św. jana kantego w poznaniu (köni-
gliches friedrich-wilhelm gymnasium) oraz państwowego gimnazjum męskiego 
wchełmnie, przekazane Bibliotece na początku lat trzydziestych decyzją kuratorium 
okręgu Szkolnego poznańskiego3. najstarszymi, a zarazem najcenniejszymi nabytkami 

 1 z. pietraszek, Poznań — Biblioteka Uniwersytecka, w: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach 
w Polsce, oprac. d. kamolowa i t. Sieniatecka, warszawa 2003, t. 1, s. 255. 

 2 S. Vrtel-wierczyński, Biblioteka Uniwersytecka 1919–1929, w: Biblioteki wielkopolskie i pomorskie, 
red. S. wierczyński, poznań 1929, s. 96n.; m. głowacka-helak, Polonizacja księgozbioru Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1919–1920, „Biblioteka” 2002, nr 6 (15), s. 87–96.

 3 tamże, s. 99; d. ostrowski, Biblioteka Gimnazjum św. Marii Magdaleny, w: Biblioteki wielkopolskie, 
s. 137–141; j. Ujda, Biblioteka Państwowego Gimnazjum im. św. Jana Kantego, w: Biblioteki wiel-
kopolskie, s. 143–147.
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z tego okresu (które ocalały), są trzy kodeksy XV-wieczne pochodzące z klasztoru cy-
stersów w paradyżu (z księgozbioru gimnazjum św. jana kantego) oraz pergaminowy 
rękopis (dzieła grzegorza wielkiego) z XV w. o nieustalonej pierwotnej proweniencji 
(z biblioteki gimnazjum w chełmnie). zbiór manuskryptów wzbogacił się w tym czasie 
także o XVi-wieczny modlitewnik pochodzący z Biblioteki załuskich, dar prof. Stani-
sława ptaszyckiego (stąd nazwa Modlitewnik Ptaszyckiego II), będący najstarszym 
rękopiśmiennym zabytkiem języka polskiego w zbiorach Biblioteki4. do 1939 r. liczba 
zinwentaryzowanych rękopisów liczyła łącznie 315 jednostek, z których w czasie wojny 
zaginęło lub uległo zniszczeniu 120. władze okupacyjne gromadziły w Bibliotece opusz-
czone i zagrabione kolekcje rękopiśmienne (ok. 2000 jednostek) właścicieli prywatnych, 
bądź instytucji naukowych i kościelnych, z terenu należącego do prowincji wartheland. 
znalazły się wśród nich m.in. zbiory poznańskiego towarzystwa przyjaciół nauk oraz 
Biblioteki Seminarium duchownego we włocławku. ocalałe rękopisy posiadające znaki 
własnościowe zostały po wojnie zwrócone prawowitym właścicielom5. pozostała, nie-
wielka część o nieustalonej proweniencji dopełniła, przedwojenną kolekcję rękopisów 
Biblioteki Uniwersyteckiej.

w ramach powojennej akcji zabezpieczania ocalałych księgozbiorów, do Biblioteki 
zaczęły napływać archiwa dworskie, instytucji kościelnych, niemieckich a także manu-
skrypty o nieustalonej proweniencji. znalazły się wśród nich także rękopisy z bibliotek 
poklasztornych, m.in. bernardynów z przyrowa, cystersów z lądu, paradyża, pelplina, 
jędrzejowa i koronowa, reformatów z konina i jezuitów (z Bydgoszczy, kalisza, piotr-
kowa, pułtuska i torunia) oraz Biblioteki Seminarium duchownego we włocławku6. 
ze zbiorów zabezpieczonych trafiło do Biblioteki Uniwersyteckiej również blisko 40 
kodeksów średniowiecznych, w większości nie posiadających znaków własności czy 
jakichkolwiek notatek proweniencyjnych. zgromadzony w ten sposób zbiór rękopisów, 
wzbogacany odtąd drogą zakupów i darów, liczący obecnie ponad 7000 jednostek, pre-
zentuje się jako kolekcja dość zróżnicowana, zarówno pod względem chronologicznym 
(rękopisy z XiV–XXi w.), jak i terytorialnym. niemniej jednak wyraźnie uwidacznia się profil 
regionalny zbioru, nadal konsekwentnie utrzymywany. dominują w nim bowiem rękopisy 
dotyczące wielkopolski, bądź w jakiś sposób związane z regionem.

również wśród interesujących nas kodeksów średniowiecznych przeważają rękopisy 
pochodzące z księgozbiorów wielkopolskich. choć, jak już wspomniałam, niemożliwe jest 
ustalenie dokładnej proweniencji większości tych ksiąg, jednak okoliczności, w jakich 

 4 poznań, Biblioteka Uniwersytecka w poznaniu (dalej BU), rkp. 186 i; w. wydra, w. r. rzepka, 
Modlitewnik tzw. Ptaszyckiego (drugi), „archiwum literackie” t. 23, miscellanea staropolskie, 1980, 
t. 5, s. 23–74. 

 5 Szerzej na ten temat: m. głowacka-helak, Rewindykacja księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Poznaniu oraz zabezpieczanie zbiorów porzuconych i opuszczonych w latach 1945–1946 na 
terenie Wielkopolski i Ziem Odzyskanych, „roczniki Biblioteczne” 1991, r. 35, z. 1–2, s. 271–289; 
tejże, Działalność Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu nad zagospodarowaniem księgozbiorów 
porzuconych i opuszczonych. Lata 1947–1950, „Biblioteka” 2003, 7 (16), s. 69–78; r. nowicki, 
Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie zachodniej 
i północnej Polski w latach 1945–1947, poznań 2006, s. 208 n. 

 6 j. adamecki, Biblioteka seminarium włocławskiego, „ateneum kapłańskie”. 1969, nr 72, s. 304–316; 
j. nowicki, op.cit., s. 220–227.
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znalazły się one w zbiorach Biblioteki, pozwalają wiązać je z miejscowymi, wielkopolskimi 
ośrodkami, głównie klasztornymi.

w kolekcji dominują kodeksy z XV i pierwszej połowy XVi w. najstarsza księga, za-
wierająca traktaty o sakramentach, datowana jest na XiV w.7 w większości są to kodeksy 
papierowe, kilka pergaminowych, w niewielkim stopniu iluminowane. ich profil tematyczny 
wskazuje wyraźnie na środowiska kościelne, przede wszystkim zakonne, w których, i na 
użytek których, księgi te były sporządzane. najliczniejszą grupę stanowią kolekcje kazań 
łacińskich (16 woluminów), głównie anonimowych, choć znajduje się wśród nich także 
XV-wieczny zbiór Sermones jakuba de Voragine’a, a także kolekcja kazań wielkopostnych 
bernardyna jakuba ze śremu (z ok. 1538 r.) oraz pojedyncze, dołączone do innych pism 
i traktatów, kazania autorytetów kościelnych, przede wszystkim św. augustyna, grze-
gorza wielkiego i Bernarda z clairvaux. drugie miejsce zajmują teksty duszpasterskie 
(katechetyczne i dotyczące spowiedzi) oraz traktaty teologiczne, głównie patrystyczne, 
o tematyce ascetyczno-moralnej, dalej teksty biblijne z komentarzami (psałterz i inne), 
przepisy kanoniczne oraz pisma hagiograficzne. Stosunkowo najsłabiej reprezentowane 
są w tym zbiorze księgi liturgiczne bądź dotyczące liturgii (7).

w zbiorach Biblioteki znajduje się wiele średniowiecznych rękopisów w typie codex 
collecticius, czyli kodeksów zbiorowych, zawierających odpisy tekstów różnych autorów, 
zróżnicowanych pod względem formy i treści. jednym z najciekawszych przykładów tego 
rodzaju średniowiecznych miscellanea jest rękopis kanonika jakuba z kowalewic8. Brak 
jakichkolwiek notatek proweniencyjnych nie pozwala ustalić historii tego rękopisu, wcze-
śniejszych jego właścicieli. niewielka księga (11cm x 15,7cm), licząca obecnie 204 karty 
papierowe, została sporządzona około 1478 r.9 zawiera teksty różnorodne gatunkowo 
i tematycznie, począwszy od tekstów teologicznych i dewocyjnych, których jest najwię-
cej, poprzez geograficzne, medyczne a skończywszy na drobnych wierszach świeckich.

o osobie kompilatora, który pozostawił swój podpis w dwóch miejscach rękopisu10, 
wiemy stosunkowo niewiele. jakub z kowalewic (zm. 1492) rozpoczął studia na uniwersy-
tecie krakowskim w 1431 r.11 nie wiadomo jednak, czy je ukończył, ponieważ brak wpisu 
w liber promotionum12. karierę kościelną rozpoczął w 1436 r. jako notariusz publiczny przy 
oficjale poznańskim. później uzyskał urząd dziekana i oficjała łowickiego oraz kanonika 
uniejowskiego13. przez wiele lat pełnił także funkcję pisarza arcybiskupów gnieźnieńskich 

 7 poznań, BU, rkp. 1744. 
 8 poznań, BU, rkp. 1746.
 9 data 1478 pojawia się w kodeksie czterokrotnie, w explicitach traktatów teologicznych św. augustyna 

i tomasza z akwinu: fol. 31, 95, 152v, 169. 
 10 f. 152v (expl.) : Concordancie evangeliorum beati Augustini finie sunt Anno MCCCCLXXVIII per 

Jacobum de Covalevycze manu propria…; fol. 169 na końcu tekstu o inc. Introductio divinitatis vel 
sentencia znajduje się przekreślone zdanie: Qui te scribebat Jacobus nomen habebat.  

 11 Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508, wyd. a. gąsiorowski, t. jurek, i. Skierska, 
przy współpr. r. grzesika, kraków 2004, t. i, s. 157: Jacobus Stanislai de Covalevo [1431 h/111].

 12 i. Skierska, Konsystorz gnieźnieński w XV w., w: 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, red. j. Strzel-
czyk, j. górny, gniezno 2000, s. 207; j. wieteska podaje, iż jakub był bakałarzem dekretów, ale 
nie powołuje się przy tym na żadne źródła uniwersyteckie; tenże, Katalog prałatów i kanoników 
prymasowskiej kapituły łowickiej od 1433 do 1970 r., warszawa 1971, s. 29. 

 13 a. gąsiorowski, Notariusze publiczni w Wielkopolsce schyłku wieków średnich. Katalog admisji 
w Gnieźnie i w Poznaniu 1420–1500, poznań 1993, s. 27 (nr 158).
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(wincentego kota, jana odrowąża ze 
Sprowy i zbigniewa oleśnickiego).

pierwsza część manuskryptu, czyli 
mniej więcej połowa księgi, zawiera tek-
sty, które koncentrują się wokół tematu 
spowiedzi, podejmując to zagadnienie 
w sferze moralnej i kanonicznej. znaj-
duje się wśród nich jeden szczególnie 
interesujący anonimowy traktat para-
medyczny (inc. Pro cognicione abortiu-
orum…), opisujący metody aborcji oraz 
rodzaje kar kościelnych przewidziane 
w przypadku popełnienia tego grzechu.

jednak najbardziej interesującym 
i najcenniejszym elementem rękopisu 
jakuba jest mappa mundi (f. 124v) — 
tzw. mapa typu t-o o schemacie litery 
t wpisanej w koło (il. 1). jest to jeden 
z nielicznych tego typu zabytków, być 
może najstarszy, w polskich rękopisach 
średniowiecznych14. kartografowie kla-

syfikują tę mapę jako najbardziej rozpowszechniony w średniowieczu typ trójdzielnej 
mapy ekumeny. model t-o nawiązuje do antycznego wyobrażenia o lądach otaczanych 
przez wszechocean (Mare Oceanus), co oddaje tu symbolika liter (t-terra, o-oceanus)15. 
litera t obrazuje także wody (morze śródziemne oraz rzeki don i nil), które dzielą orbis 
terrarum na trzy znane wówczas kontynenty (europę, azję i afrykę). rysując tę mapę 
jakub korzystał prawdopodobnie z kopii jednego z traktatów encyklopedycznych izydo-
ra z Sewilli — De natura rerum albo Etymologiae sive origines, w których pojawiają się 
najwcześniejsze (średniowieczne) przykłady tego typu wyobrażenia świata (obecnego 
już w literaturze klasycznej)16.

poza mapą świata w kodeksie jakuba znajdujemy jeszcze jeden element kartograficz-
ny — różę wiatrów. jakub przerysował ją prawdopodobnie z tego samego manuskryptu, 
z którego odwzorował mapę17. rysunek został naniesiony na pierwszej karcie traktatu 
arystotelesa o wiatrach (f. 181v).

ostatnie karty kodeksu (ff. 190–204) zapełniają recepty medyczne, rozdzielone litanią 
maryjną oraz kilkoma wierszami o tematyce świeckiej. znajduje się tu m.in. przepis Siropus 
optimus pro capite et stomacho piotra gaszowca, rektora uniwersytetu krakowskiego, 

 14 U. puckalanka, Nieznana mapka świata w polskim rękopisie XV w., „Studia i materiały do dziejów 
nauki polskiej”, 1968, seria c, z. 13, s. 6–7.

 15 m. Sirko, Zarys historii kartografii, lublin 1999, s. 33.
 16 n. r. kline, Maps of medieval thought: The Hereford paradigm, 2003, s. 13. 
 17 ten model róży dwunastoramiennej, wraz z nazwami poszczególnych wiatrów, upowszechnili 

bowiem w średniowieczu izydor z Sewilli i Beda Venerabilis; zob. j. Strzelczyk, Uwagi o kartografii 
średniowiecznej, w: tegoż, Średniowieczny obraz świata, poznań 2004, s. 59.

il. 1. Mappa mundi z kodeksu jakuba z kowalewic, 
ok. 1478 r., poznań, Biblioteka Uniwersytecka, rkp. 
1746, f. 124v,i
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znanego XV-wiecznego astronoma, astrologa i lekarza (f. 200v)18. zbiór receptur i porad 
medycznych zamykają dwa krótkie teksty o specyfikach stosowanych w czasie zarazy: 
Regimen contra pestilenciam breve utile et optimum oraz Aliud remedium tempore pe-
stilencie utile optimur (ff. 202v–204v).

innym ciekawym i godnym uwagi przykładem kodeksu zbiorowego jest rękopis 
o sygn. 1743, zawierający m.in. dwa kalendarze z XV w., zidentyfikowane i opracowane 
przez wybitnego poznańskiego badacza literatury średniowiecznej henryka kowale-
wicza19. rękopis o wymiarach 15cm x 20,5 cm został sporządzony w drugiej połowie 
XV w., pisany szereg lat przez kilku kolejnych skryptorów. na 338 kartach papierowych 
zanotowano głównie traktaty teologiczne, kazania oraz teksty z zakresu komputystyki. 
jak wynika z ustaleń h. kowalewicza, pierwszy z kalendarzy, zapisany na ff. 13–18v, jest 
kalendarzem diecezji poznańskiej i musiał powstać po 1453 r. (il. 2)20. drugi, o nieustalonej 
przynależności, zanotowany został na końcu rękopisu, na ff. 330–335. oba kalendarze 
posiadają wszystkie elementy chronologiczne typowe dla kalendarzy średniowiecznych 
(numerus aureus, litterae feriales, datacja według kalendarza rzymskiego, cisiojanus 
etc.), przy czym kalendarz poznański notuje znacznie więcej imion świętych niż inne 
zachowane średniowieczne kalendarze z tej diecezji.

 18 a. Birkenmajer, Gaszowiec, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 7, s. 294–295.
 19 h. kowalewicz, Rękopiśmienny kalendarz poznański z XV w., „Biblioteka” 1964, nr 4, s. 35–53.
 20 kalendarz zawiera święto św. Bernardyna ze Sieny (kan. 1450 r.), które w polskich kalendarzach 

kościelnych znalazło się dopiero w 1453 r., po założeniu w krakowie pierwszego na ziemiach pol-
skich klasztoru franciszkanów obserwantów (bernardynów); zob. h. kowalewicz, op.cit., s. 39. 

il. 2. kalendarz diecezji poznańskiej z 2 poł. XV w., poznań, Biblioteka Uniwersytecka, rkp. 1743, ff. 16v–17
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 w zbiorze poznańskich rękopisów średniowiecznych znajdują się także księgi zawie-
rające liczne polskie glosy i zapiski. Szczególną uwagę historyków literatury i językoznaw-
ców zwróciły dotąd trzy papierowe kodeksy z drugiej połowy XV w. (sygn. 1728, 1732, 
1752), o nieznanej proweniencji21 wyróżniające się znaczną liczbą tego typu zabytków 
języka polskiego22. wydaje się, iż równie interesujący i bogaty w tego rodzaju zapiski 
jest zbiór kazań z rękopisu o sygn. 2436, z pierwszej połowy XVi w., zidentyfikowany 
ostatnio jako nieznana dotąd kolekcja sermones quadragesimales bernardyna jakuba 
ze śremu23. wiele z tekstów tych kazań kopista, być może sam kaznodzieja, poprzedził 
streszczeniami, w których występuje wiele polskich wyrazów, czy wręcz całych zdań. 
pojawiają się też często tłumaczenia terminów łacińskich. rękopis ten czeka na wnikliwą 
analizę historycznoliteracką.

 w badaniach nad kodeksami średniowiecznymi (i nie tylko) istotnym zagadnieniem, 
podkreślanym przez wielu kodykologów, jest kwestia materiału rękopiśmiennego użytego do 
wykonania wyklejek, kart ochronnych i okładek tych ksiąg24. niejednokrotnie bowiem okazują 
się nim być cenne rękopisy średniowieczne, głównie pergaminowe — dokumenty, karty 
starszych, nie zachowanych kodeksów, bądź ich fragmenty, zawierające unikatowy zapis.

 do tego rodzaju średniowiecznych cymeliów Biblioteki Uniwersyteckiej w poznaniu 
należy m.in. tzw. fragment starosądecki — jeden z odnalezionych fragmentów pergami-
nowego rękopisu muzycznego, zawierającego zapis Xiii-wiecznych motetów i uznanego 
przez muzykologów za najstarszy średniowieczny polski zabytek polifoniczny (il. 3)25. 
rękopis ten został wykorzystany jako wyklejka wewnętrznych stron okładek graduału 
d 2 z klasztoru klarysek w Starym Sączu. wyklejka zachowała się do dziś jedynie 
w szczątkowej postaci, a urywek poznański (9 cm x 4,9 cm) jest jednym z wyciętych 
(prawdopodobnie w początkach XX w.) fragmentów tego rękopisu, jednocześnie naj-
ładniejszym i pod względem tekstu najlepiej zachowanym fragmentem starosądeckim. 
wycinek ten zawiera urywki dwóch motetów z drugiej połowy Xiii w. (Ecclesie vox hodie 
sollempnia i Ad veniam perveniam), które wywodzą się bezpośrednio z francuskiego 
kręgu muzycznego. dowodzi tym samym wysokiej kultury muzycznej rodzimych środo-
wisk klasztornych tego okresu.

innym tego rodzaju unikatowym rękopisem średniowiecznym, który został wyko-
rzystany wtórnie przez nieznaną pracownię introligatorską, jest dokument papieża 
innocentego Vii z 1404 r., wystawiony dla klasztoru cystersów w czeskim pomuku 
(nepomuku)26. odnaleziony w grudniu 2008 r., został poddany konserwacji, dzięki której 

 21 w rękopisie 1728, w zakończeniu jego pierwszej części (na którą składają się dwa traktaty teolo-
giczne) znajduje się explicit z nazwiskiem autora — macieja z pawłowic (wielkopolska) oraz data 
spisania rękopisu — rok 1456. 

 22 materiał ten przeanalizował, opracował i wydał h. kowalewicz, Średniowieczne zabytki języka 
polskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Polskie glosy i zapiski z rękopisów 
1728, 1732, 1752, „Biblioteka” 1965, nr 5, s. 69–164. 

 23 kodeks ten trafił do Biblioteki w 1965 r. jako dar katedry filologii klasycznej.
 24 w. Semkowicz, Paleografia łacińska, kraków 2007, s. 118.
 25 historię tego rękopisu, okoliczności odnalezienia poznańskiego urywku (w przechowywanych w BU 

materiałach po adolfie chylińskim) oraz jego szczegółową analizę muzyczną przedstawił m. perz, 
Starosądecki urywek motetów średniowiecznych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (II poł. 
XIII w.), „muzyka” 1971, r. 16, nr 1, s. 77–82. 

 26 poznań, BU, rkp 3907849.
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możliwe stało się odczytanie większej partii tekstu. dokument ten został sporządzony 
na karcie pergaminowej o wymiarach 25,5cm x 40cm, czarnym atramentem, a jego ory-
ginalność poświadczają m.in. ślady po przywieszonej pieczęci27. Stan, w jakim rękopis 
został znaleziony (w dwóch częściach, z wieloma ubytkami, śladami zagięć, pęknięć, 
kleju, wyżłobieniami od faktury deski itp.) wskazuje wyraźnie, iż wykorzystano go wtór-
nie na obleczenie okładki drewnianej innego kodeksu, być może również cysterskiego. 
znaczenie badawcze tego zabytku zwiększa fakt, iż w okresie wojen husyckich uległo 
rozproszeniu i zniszczeniu całe archiwum nieistniejącego już dziś opactwa w pomuku28, 
a „poznańskiego” dokumentu nie notują regesta kancelarii papieskiej.

 jak potwierdzają przedstawione powyżej przykłady, pytanie o pochodzenie kart rę-
kopiśmiennych wykorzystywanych do sporządzenia okładzin, bądź wyklejek kodeksów, 
to ważny wątek w badaniach nad proweniencją kodeksów, a zarazem kolejny element 
w dyskusji wokół zagadnienia regionaliów i ich powiązań.

Alicja Szulc (the adam mickiewicz University’s library in poznań)
Medieval Handwritten Codices in the University Library in Poznań

Summary

a collection of medieval codices in the University library in poznań is not very big as it comprises only 43 
volumes but some of them are of a really great value for codex specialists, paleographers and historians, 
including literature historians. the article presents a general description and typology of the collection 
in question, completed with some selected examples, especially valuable and representative for the 
collection, which have already been or are being analysed.

 27 przeprowadzona przez mgr renatę jakubowską szczegółowa analiza konserwatorska tego ręko-
pisu wykazała m.in., iż podłużne nacięcia u dołu karty, w części środkowej dokumentu wskazują 
na pierwotnie przywieszoną pieczęć (nie zachowała się), zawieszoną prawdopodobnie na pasku 
bądź paskach pergaminowych.

 28 k. charvátová, Dĕjiny cisterckého řádni w Čechá1142–1420. 1. svazek: fundace 12. stoleti, praha 
1998, s. 214; tejże, Early Cistercian Economy in Bohemia (about 1150–1300) : the Mysterious Affair 
of the Granges, w:[...], s. 284. 

il. 3. Starosądecki fragment muzyczny z Xiii w., poznań, Biblioteka Uniwersytecka, fot. a. Szulc
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Bogna Tokarska
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

znaczenie zBiorów Specjalnych z zaSoBU  
oddziałU rękopiSów kSiąŻnicy pomorSkiej  

w Szczecinie

Streszczenie

rękopisy ze zbiorów książnicy pomorskiej wykorzystywane są głównie do celów naukowych. ich 
rosnącego znaczenia w ciągu kolejnych lat dowodzi wyodrębnienie w strukturze biblioteki oddziału rę-
kopisów oraz wzrost liczby osób zatrudnionych przy opracowaniu. wpłynęło to na znaczne powiększenie 
ilości zbiorów. dzięki świadomości niepowtarzalności gromadzonych materiałów, sukcesywnie polepszały 
się warunki ich przechowywania i zwiększały nakłady na konserwację. znaczenie zbiorów wyraża się 
głównie przez ich wykorzystanie. w referacie omówiono poszczególne zespoły cieszące się największym 
zainteresowaniem czytelników w latach 2001–2009 i publikacje, które powstały na ich podstawie. zwró-
cono też uwagę na działania o charakterze popularyzatorskim skierowane do różnych grup użytkowników 
biblioteki. w treści umieszczono również spis najważniejszych nabytków z lat 2002–2008 oraz wykaz 
artykułów, których autorami są pracownicy oddziału rękopisów książnicy pomorskiej, powstałych przy 
okazji opracowania bibliotekarskiego zbiorów rękopiśmiennych.

Wstęp

przed książnicą pomorską jako biblioteką naukową1, a zarazem publiczną, stoi niełatwe 
zadanie. musi ona jednocześnie służyć potrzebom nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do 
materiałów niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych, jak również zaspakajać 
potrzeby oświatowe, kulturalne i informacyjne ogółu społeczeństwa oraz uczestniczyć w upo-
wszechnianiu wiedzy i kultury2. w przypadku oddziału rękopisów, zgromadzone tu zbiory 
w przeważającej większości wykorzystywane są do badań naukowych różnego szczebla 
prowadzonych, zarówno przez osoby z zewnątrz, jaki i pracowników biblioteki. mając jednak 
na względzie zobowiązania wobec powszechnych użytkowników, organizowane są również 
działania o charakterze popularyzatorskim. jedynie wyjście naprzeciw potrzebom różnorod-
nych grup odbiorców może przyczynić się do wzrostu znaczenia posiadanych rękopisów, 
które wyraża się poprzez ich wykorzystywanie. nie bez znaczenia jest więc upowszechnianie 
wiedzy o zasobach, do czego znacząco przyczynia się właściwa organizacja pracy nad nimi.

Organizacja zbiorów rękopiśmiennych w Książnicy Pomorskiej

zbiory rękopiśmienne w murach biblioteki znajdowały się już za czasów niemieckiej 
poprzedniczki książnicy tj. Stadtbücherei. niestety, wiele z nich uległo zaginięciu lub wy-
wiezieniu w ramach zabezpieczania najcenniejszych zbiorów w okresie wojny. w latach 

 1 patrz: rozporządzenie ministra kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania 
bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu. (dziennik Ustaw — rok 1998, nr 44, poz. 269).

 2 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. (dziennik Ustaw — rok 1997, nr 85, poz. 539).
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50. XX w., z inicjatywy dyrektorki Biblioteki miejskiej Stanisławy karczewskiej, powstawały 
niektóre agendy zbiorów specjalnych, w tym również oddział Starych druków i rękopisów. 
formalnie utworzony w 1954 r., właściwą działalność rozpoczął w listopadzie 1955, a jego 
kierownikiem została Urszula Barbara Szajko. taki stan istniał w książnicy pomorskiej do 
1984 r., kiedy to w strukturze działu zbiorów Specjalnych pojawił się oddział rękopisów3.

do formalnego wyodrębnienia zbiorów starych druków i rękopisów doszło w 1999 r. 
wówczas zaczęły funkcjonować oddzielne już pracownie starych druków i rękopisów, 
zatrudniające łącznie 5 osób (2 w starych drukach, 3 w rękopisach).

Gromadzenie zbiorów

Stopniowe usamodzielnianie się oddziału rękopisów dowodzi rosnącego znaczenia 
tych zbiorów w samej Bibliotece. konsekwencją był znaczący wzrost ilości wpływających 
jednostek rękopiśmiennych. analiza sprawozdań z pracy ujawnia następujący stan liczby 
zbiorów w wybranych latach:

przyrost ilości zbiorów rękopiśmiennych w książnicy pomorskiej

Rok Liczba 
jednostek

Liczba 
kodeksów średniowiecznych

Liczba
spuścizn

Liczba
pamiętników Razem

1956 45 10 55
1966 468 16 484
1976 481 16 497
1983 525 16 204 745
1984 525 16 223 405 1169
1994 1996 16 2012
2004 3131 16 3147

Brak danych jednoznacznie określających strukturę kolekcji, z jednej strony utrudnia 
analizę, z drugiej zaś uświadamia zmiany, jakie zachodziły. do roku 1983 podstawą zbiorów 
rękopiśmiennych były zbiory poniemieckie oraz kodeksy średniowieczne. wskazuje na to 
notatka w sprawozdaniu z 1984 r., gdzie przy liczbie jednostek 525 znajduje się dopisek: 
„rękopisów starego zasobu”. od 1983 r. wykazywano kategorię „spuścizny”. wcześniej 
ten typ zbiorów ujawniano w sprawozdaniu opisowym jako jednostki nie inwentaryzowane 
(w 1979 r. — 121; w 1980 r. — 124; w 1981 r. — 192; w 1982 r. — 200). pojawienie się tych 
zbiorów wiązało się z utworzeniem w 1977 r. Sali Stefana flukowskiego. dar rodziny poety 
składał się z księgozbioru, eksponatów muzealnych, a także bogatego archiwum twórczego 
i osobistego. w kolejnych latach napływały do książnicy inne spuścizny, które z czasem 
stały się podstawą zbiorów rękopiśmiennych. w 1984 r., a więc po wyodrębnieniu oddziału 
rękopisów, włączono do zbiorów pamiętniki będące plonem różnych konkursów. najliczniej-
szą reprezentację stanowią pamiętniki z konkursu „Dzieje szczecińskich rodzin XX i XXI w.” 
trwającego nieprzerwanie od 1969 r., a organizowanego przez Szczecińskie towarzystwo 
kultury. zgromadzony ich zasób stanowi niezwykle ważne źródło badań nad regionem.

 3 Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905–2005. red. h. niedbał. Szczecin 2005, s. 87–91.
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Szczegółowe informacje o tematyce, a co za tym idzie o jakości, zbiorów rękopiśmien-
nych w książnicy pomorskiej publikowane były już wielokrotnie. powstała także praca 
licencjacka4 omawiająca te zasoby. jednak najnowszą i najobszerniejszą dotąd publikacją 
jest opracowanie danuty kamolowej Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. 
wydanie drugie z 2003 r. zawiera przygotowane przez Urszulę Szajko i cecylię judek 
najistotniejsze informacje o zawartości zbiorów i obejmuje nabytki do 2001 r.

w latach 2002–2008 zbiory rękopiśmienne książnicy pomorskiej wzbogaciły się o: 
1. Spuścizny następujących osób

Babiński Leon (1891–1973) prawnik — materiały biograficzne, korespondencja.
Balcerzan Edward (ur. 1937) historyk i teoretyk literatury, krytyk, poeta, prozaik — 
korespondencja, notatki do wykładów.
Bitner Dariusz (ur. 1954) prozaik, krytyk literacki — utwory literackie, materiały 
biograficzne, korespondencja.
Borkowicz Leonard (1912–1989) pierwszy, powojenny wojewoda szczeciński — 
dokumenty, fotografie, korespondencja, materiały biograficzne.
Czubasiewicz Bogdan (1937–2004) pisarz, dziennikarz — artykuły, korespondencja, 
materiały biograficzne, fotografie.
Giedroyc Jerzy (1906–2000) wydawca, publicysta, prawnik — korespondencja.
Jerzyna Zbigniew (ur. 1938) poeta, dramaturg, eseista — utwory literackie, materiały 
biograficzne.
Kosiorowski Zbigniew (ur. 1944) pisarz, poeta, dziennikarz — utwory literackie, 
materiały biograficzne.
Kowalski Marian (ur. 1936) pisarz, dziennikarz — utwory literackie, korespondencja, 
materiały biograficzne.
Kozicki Władysław (1879–1936) historyk sztuki, poeta, dramaturg — koresponden-
cja, fotografie.
Latawiec Bogusława (ur. 1939) pisarka, poetka. krytyk literacki — utwory literackie, 
korespondencja.
Liskowacki Artur Daniel (ur. 1956) prozaik, eseista, poeta — utwory literackie, 
korespondencja.
Liskowacki Ryszard (1932–2006) pisarz, dramaturg, poeta, dziennikarz — utwory 
literackie.
Marjańska Ludmiła (1923–2005) poetka, tłumaczka — korespondencja.
Morcinek Gustaw (1891–1963) pisarz — korespondencja.
Palleske Emil (1823–1880) pisarz, poeta, aktor — korespondencja rodzinna, ma-
teriały różne.
Pawłowski Walerian (1920–2004) dyrygent, kompozytor — szkice o muzyce.
Rakszewicz-Chyczynska Genowefa (ur. 1927) nauczycielka — utwory literackie, 
dzienniki.
Scheller Edwin, wojskowy, cichociemny — materiały biograficzne, fotografie, kore-
spondencja.

 4 pietkiewicz aldona: Oddział Rękopisów — Muzeum Literackie Książnicy Pomorskiej. W zbiorach 
Oddziału Rękopisów Książnicy Pomorskiej, sygn.: inw.akc. 2995.
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Świeżawski Ernest (1943–1919) historyk — szkice literackie i historyczne, kore-
spondencja.
Tatarczuch Maria (ur. 1926) rzeźbiarka — korespondencja, fotografie, materiały różne.
Tomaszewska Marta (ur. 1933) pisarka, poetka — utwory literackie, korespondencja, 
materiały różne.

2. Archiwum rodzinne (fragment) graSSmannów.
materiały biograficzne, korespondencja, druki okolicznościowe.

3. Archiwa tematyczne:
zbiór rękopisów i druków z XViii–XiX w., dotyczących drukarstwa w Szczecinie, 

zebranych przez rodzinę hessenland; korespondencja z oflagów: iid gross Born i Viia 
murnau; prace magisterskie o tematyce regionalnej z lat 1995–1997 z konkursu woje-
wody szczecińskiego; materiały dotyczące wilna i wileńszczyzny; harbiniana. materiały 
dotyczące polaków z mandżurii.

pozyskano także pojedyncze, lecz bardzo cenne listy lub utwory: leopolda Staffa, 
karola makuszyńskiego, jana kasprowicza, józefa mehoffera, wisławy Szymborskiej, 
jerzego ficowskiego. niezwykły dar stanowiła też ofiarowana przez XiV dalajlamę Sutra 
Diamentowej Klingi pochodząca z końca XVii w.

Przechowywanie zbiorów

Sukcesywnie polepszały się warunki przechowywania rękopisów w książnicy, co 
również jest dowodem na wzrost świadomości ich znaczenia. początkowo stojące pio-
nowo teczki zajmowały klasyczne regały książkowe. ich gabaryty i rozstawienie znacznie 
utrudniały dostęp do poszczególnych jednostek. Samo pomieszczenie magazynowe zaś 
nie kwalifikowało się do regulowania w nim poziomu wilgotności i wysokości temperatury. 
Usytuowane na poddaszu podlegało stale zagrożeniu zalania z uwagi na zły stan dachu 
w najstarszej części książnicy. w 1999 r. w nowo oddanym gmachu biblioteki znalazł swe 
miejsce Skarbiec — magazyn do przechowywania zbiorów szczególnie wartościowych, 
dokąd przeniesiono najcenniejsze zbiory. dzięki temu przechowywane są w optymalnych 
warunkach. obecnie w zabytkowym gmachu przy ul. dworcowej, w którym do tej pory mie-
ścił się dział zbiorów Specjalnych, w tym również oddział rękopisów, trwa remont. jego za-
łożeniem jest poprawa warunków pracy personelu, czytelników, ale również stworzenie jak 
najlepszych warunków samym zbiorom. mam nadzieję, że świadomość niepowtarzalności 
zbiorów rękopiśmiennych spowoduje wyposażenie pomieszczeń magazynowych w regały 
przystosowane do właściwego przechowywania rękopisów, co wykluczy ich uszkodzenia.

Konserwacja

właściwe magazynowanie oraz konserwacja to jedne z podstawowych warunków 
zachowania rękopisów w dobrym stanie fizycznym. książnica pomorska posiada własną 
pracownię konserwatorską, dzięki czemu możliwa jest szybka interwencja w przypadkach 
tego wymagających. w ogromnym stopniu zabezpiecza to materiały rękopiśmienne przed 
poważniejszymi uszkodzeniami. w ostatnich latach szczególną troską konserwatorską 
objęto rękopiśmienne kodeksy średniowieczne będące w posiadaniu książnicy pomorskiej. 
na przełomie 2007 i 2008 r., dzięki dofinansowaniu ze strony ministerstwa kultury i dzie-
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dzictwa narodowego, nasza pracownia dokonała gruntownej konserwacji pięciu kodeksów 
rękopiśmiennych z dawnej biblioteki biskupów kamieńskich. tego typu prace możliwe są tylko 
dzięki dodatkowym środkom finansowym, stąd starania o pozyskanie pieniędzy z zewnątrz. 
w poprzednich latach o dofinansowanie na podobne cele zwracano się do wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w Szczecinie, a także Urzędu miejskiego w Szczecinie5.

w tym roku rozpoczęła działalność zachodniopomorska Biblioteka cyfrowa. dzięki niej 
zbiory rękopiśmienne nieobjęte prawami autorskimi oraz ustawą o ochronie danych osobo-
wych zyskały nową, cyfrową, dostępną on-line formę prezentacji. Udostępnianie odbywa się 
bez narażania na uszkodzenia oryginału, a w stosunku do formy mikrofilmowej, czy cyfrowej, 
dostępnej tylko w bibliotece, umożliwia zapoznanie się z treścią na odległość. oczywiście i ta 
forma ma swoje mankamenty. pozbawia nas, pracowników wiedzy o sposobie wykorzystywa-
nia prezentowanych w zBc obiektów, a czytelnika — możliwości uzyskania od bibliotekarza 
dodatkowych informacji, których potrzeby posiadania może sobie nawet nie uświadamiać.

Udostępnianie

najważniejszym elementem wskazującym na znaczenie posiadanych zbiorów rękopi-
śmiennych jest, jak sądzę, ich wykorzystanie. jakie bowiem znaczenie ma najwspanialszy 
nawet rękopis spoczywający w magazynie, o którego istnieniu wie jedynie opiekujący się 
nim bibliotekarz? tak naprawdę, to czytelnicy weryfikują wartość poznawczą zbiorów. 
to ich opracowania i publikacje, powstające na bazie rękopisów z zasobów książnicy, 
dodają tym materiałom prestiżu, udowadniają ich unikatowość i potrzebę gromadzenia.

do zbiorów cieszących się szczególnym zainteresowaniem należą wszelkie materiały 
związane z witkacym. w zasobach książnicy pomorskiej znalazły się one dzięki marii flu-
kowskiej. niektóre z nich początkowo objęte były klauzulą tajności z uwagi na zastrzeżenia 
poczynione wcześniej przez spadkobierców. po upływie tego terminu doczekały się wielu 
artykułów i innych znaczących publikacji. w 1999 r. ukazały się Szczecińskie witkacjana 
autorstwa marty Skwary. zaprezentowane tam zostały zarówno materiały rękopiśmienne, 
jak i obrazy oraz fotografie i przedmioty muzealne związane ze Stanisławem ignacym 
witkiewiczem. od kilkunastu lat trwają również prace naukowe nad niezwykłą kolekcją 
1258 listów witkacego do żony jadwigi z Unrugów witkiewiczowej. rozpoczęła je anna 
micińska, a po śmierci badaczki prace kontynuuje prof. janusz degler. plonem tych 
niezwykle wnikliwych prac krytyczno-badawczych są opublikowane już dwa tomy Listów 
do żony z lat 1923–1927 (warszawa 2005 t.1) i Listy do żony 1928–1931 (warszawa 
2007 t. 2). książki opublikował państwowy instytut wydawniczy. w trakcie opracowania 
jest już następny tom z tego cyklu.

na bazie wspomnianych listów powstała praca magisterska, a potem — tej samej 
autorki joanny hoffman — praca doktorska z zakresu medycyny, opisująca choroby 
i dolegliwości witkacego, o których sam pisał w listach do żony. do grona witkacologów, 
badających materiały z naszej biblioteki, dołączyła również pochodząca z rosji natalia 
jakubowa. z uwagi na bogactwo posiadanego archiwum związanego z witkacym, oczy-
wistym był fakt, że książnica była jednym z miejsc, gdzie odbywała się międzynarodowa 
konferencja organizowana przez instytut filologii polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego 

 5 dane na podstawie dokumentacji wewnętrznej oddziału rękopisów książnicy pomorskiej.



162

„Witkacy w Polsce i na świecie — w 60. rocznicę śmierci twórcy”, która przypadała 
w 1999 r. w bieżącym roku badania nad związkami między twórczością i biografią witka-
cego prowadził pisarz i pracownik naukowy Uniwersytetu gdańskiego — Stefan chwin.

niezwykle interesującą i różnorodną kolekcją rękopisów są pamiętniki, bardzo często 
penetrowane przez czytelników. większość zbioru pochodzi z trwającego nieprzerwanie 
od 1969 r. i organizowanego przez Szczecińskie towarzystwo kultury konkursu „Dzieje 
szczecińskich rodzin XX i XXI w.” prace te, choć bywa że mocno obciążone subiekty-
wizmem piszącego, są nieocenionym źródłem wiedzy o codziennym życiu w regionie 
w latach powojennych. dostarczają informacji o pochodzeniu mieszkańców obecnego 
Szczecina, mówią o historii zakładów pracy, organizacji i instytucji, wydarzeniach o cha-
rakterze zarówno prywatnym, jak i społecznym. znaleźć w nich można opisy miejsc już 
nie istniejących lub znacznie zmienionych, a także informacje o osobach ważnych dla 
regionu. większość opracowań powstających na bazie tych materiałów, to prace magi-
sterskie z zakresu historii, socjologii, a także liczne artykuły prasowe.

ogromnym zainteresowaniem historyków cieszyły się również w ostatnich latach 
materiały związane z polakami w mandżurii tzw. harbiniana, zgromadzone i ofiarowane 
książnicy przez klub harbińczyków. na ich podstawie powstały trzy prace magisterskie, 
a także wystąpienia na konferencję naukową Polskie ślady na Dalekim Wschodzie. Polacy 
w Harbinie. odbyła się ona w 2008 r. w książnicy pomorskiej we współpracy z instytutem 
historii i Stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. jej plonem była 
publikacja o tym samym tytule, która ukazała się w 2009 r.

dzięki zainteresowaniu szczecińskiego środowiska naukowego powstają prace 
o osobach wiele znaczących dla naszego regionu. historyków zainteresowała postać 
powojennego wojewody, leonarda Borkowicza. natomiast poloniści przystąpili do badań 
nad archiwami pisarzy: adolfa momota, katarzyny Suchodolskiej, Stanisława telegi oraz 
publicysty waleriana lachnitta. w tym roku wśród prezentacji maturalnych pojawił się temat: 
„Związki Kwadrygi z ziemią szczecińską” co bardzo cieszy, bo uczniowie liceów rzadko do-
tąd korzystali ze zbiorów rękopiśmiennych. jest to, oczywiście, zagadnienie do opracowania 
przez ambitnych maturzystów, tym bardziej więc godnym pochwały jest to, że takowych 
nie zabrakło. wśród pisarzy, którymi zainteresowali się maturzyści, byli konstanty ildefons 
gałczyński, Stefan flukowski i nina rydzewska. o innym twórcy, mającym powiązania 
z kwadrygą, tj. Stanisławie marii Salińskim, powstała praca doktorska na Uniwersytecie 
adama mickiewicza w poznaniu. najbardziej nietypowy zaś temat badań nad materiałami 
związanymi z regionem miały pracownice Urzędu marszałkowskiego poszukujące przepi-
sów kulinarnych do stworzenie listy tradycyjnych produktów kuchni regionalnej.

oczywiście, nie tylko regionalia stanowią przedmiot zainteresowania czytelników. 
różnego typu opracowań doczekały się materiały związane z elżbietą Szemplińską-
Sobolewską (praca doktorska), jerzym giedroyciem (praca magisterska), edwardem 
Stachurą (edycja listów poety w opracowaniu dariusza pachockiego), zbigniewem 
herbertem (praca magisterska), czy edwardem Balcerzanem (hasło słownikowe, praca 
magisterska). pracownik instytutu zachodniego pisząc pracę o organizacji „ojczyzna” 
korzystał z dokumentacji edmunda męclewskiego. powstała praca magisterska, a także 
przeprowadzono całościowe badania, nad archiwum polskiego rzeźbiarza Xawerego du-
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nikowskiego. wykonała je pracownica muzeum narodowego w warszawie. w przypadku 
tego archiwum, jak i wielu innych, opracowanie bibliotekarskie prowokowało wielokrotnie 
powstawanie artykułów o badanych materiałach.

oto wybrane tytuły, których autorami są dawni i obecni pracownicy oddziału ręko-
pisów książnicy pomorskiej:

Szajko Urszula: Rękopisy starego zasobu w zbiorach Książnicy Szczecińskiej. „Bibliotekarz 
zachodniopomorski” 1984, nr 4, s. 76–80.

judek cecylia: Nowości rękopiśmienne w Bibliotece Głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie. „Bibliotekarz zachodniopomorski” 1987, nr ½, s.116–119.

kosman janina: Poetyckie okruchy ze spuścizny Stefana Flukowskiego. „Bibliotekarz 
zachodniopomorski” 1988, nr 34, s. 46–57.

judek cecylia: List Kazimierza Wierzyńskiego do Stefana Flukowskiego ze zbiorów 
Muzeum Literackiego Książnicy Szczecińskiej. „Bibliotekarz zachodniopomorski” 1989, nr 1, 
s. 69–75.

judek cecylia: Literatura Emigracyjna w zbiorach Muzeum Literackiego Książnicy Szcze-
cińskiej. „głos Szczeciński” 1989, nr 251, s. 3, 4.

judek cecylia: Stanisław Maria Saliński — ostatni bard Szczecina. „głos Szczeciński” 
1989, nr 274, s. 3, 4.

judek cecylia: Listy z zesłania, ze zbiorów Oddziału Rękopisów Książnicy Pomorskiej. 
cz.1, Listy z lat 1940–1941. „Bibliotekarz zachodniopomorski” 1995, nr 3, s. 53–64.

judek cecylia: Listy z zesłania, ze zbiorów Oddziału Rękopisów Książnicy Pomorskiej. 
cz. 2. „Bibliotekarz zachodniopomorski” 1995, nr 4, s. 77–87.

judek cecylia: O długu Zygmunta III Wazy, czyli rzecz o dokumentach królewskich 
w Książnicy Pomorskiej. „pogranicza” 1995, nr 2/3, s. 91–97.

judek cecylia: Rękopisy nie płoną (sekretne archiwum w Książnicy Pomorskiej). „pogra-
nicza” 1995, nr 2, s. 62–66.

judek cecylia: Rękopisy nie płoną, listy szpiega w Książnicy Pomorskiej. „pogranicza” 
1996, nr 2, s. 105–122.

judek cecylia: Sałatka historyczno-obyczajowo-polityczna; ciekawostki z rodzinnych 
archiwów w Książnicy Pomorskiej. „pogranicza” 1997, nr 2, s. 101–106

judek cecylia: Jerzy Libert i Maria Leszczyńska; Libertiana w Książnicy Szczecińskiej. 
„pogranicza” 1999, nr 6, s. 60–64.

tokarska Bogna: Archiwum Xawerego Dunikowskiego w zbiorach Oddziału Rękopisów 
Książnicy Pomorskiej. „Bibliotekarz zachodniopomorski” 2000, nr 1, s. 25–33.

liskowacka jolanta: Poezja i dyplomacja. „Bibliotekarz zachodniopomorski” 2001, nr 2/3, 
s. 22–25.

tokarska Bogna: Przyczynek do losów spuścizny po Oldze Boznańskiej (z archiwum 
Xawerego Dunikowskiego). „Bibliotekarz zachodniopomorski” 2001, nr 1, s. 36–40.

tokarska Bogna: Szczecińskie glosa do „Głów nie od parady”, czyli jeszcze kilka słów 
o Xawerym Dunikowskim. „Bibliotekarz zachodniopomorski” 2001, nr 4, s. 40–44.

liskowacka jolanta: „… Uwierzyliśmy zbyt łatwo, że piękno nie ocala…”; Zbigniew Herbert 
w Książnicy Pomorskiej. „Bibliotekarz zachodniopomorski” 2002, nr 2/3, s. 66–75.

liskowacka jolanta: Eliasz i Katarzyna, czyli Bóg czuwa nad sierotami. „Bibliotekarz 
zachodniopomorski” 2000, nr 2/3, s. 26–32.

judek cecylia: Muzeum Wilna i Kresów Północno-Wschodnich: kolekcja wileńska w zbio-
rach Książnicy Pomorskiej. „wileńskie rozmaitości” 2004, nr 1.

Borysowska agnieszka: Konkurs „Dzieje Szczecińskich Rodzin w XX w.” i kolekcja 
pamiętników Książnicy Pomorskiej: biblioteka jako lokalne centrum kultury. „Bibliotekarz 
zachodniopomorski” 2005, nr 2/3, s. 20–24.
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judek cecylia: Spuścizna literacka Jadwigi Dąbrowskiej-Lewińskiej w zbiorach Sekcji 
Rękopisów Książnicy Pomorskiej. „Bibliotekarz zachodniopomorski” 2007, nr 4, s. 28–33.

tokarska Bogna: Xawerego Dunikowskiego podróż sentymentalna, czyli wizyta u Antoine’a 
Cierplikowskiego w Paryżu. „dyskurs” 2007, nr 3, s. 201–2166.

w tym roku, niezwykłe poruszenie wśród matematyków, fizyków i filozofów wzbudził 
nowy nabytek — archiwum rodzinne grassmannów. na 2009 r. przypada dwusetna 
rocznica urodzin hermanna grassmanna — wybitnego, pochodzącego ze Szczecina 
matematyka, fizyka, językoznawcy, pedagoga. w połowie września odbywać się będą 
w naszym mieście dwie międzynarodowe konferencje naukowe jemu poświęcone. Stąd 
ogromne zainteresowanie zarówno świeżo pozyskanymi materiałami, jak i tymi, w których 
posiadaniu książnica jest już od dawna. autor opracowania biograficznego dotyczącego 
tego wyjątkowego szczecinianina, hans joachim petsche z Uniwersytetu w poczdamie, 
już zdążył przygotować kolejna publikację, po badaniach przeprowadzonych w naszej 
bibliotece7.

Sporadycznie w murach biblioteki pojawiają się badacze znajdujących się w naszych 
zasobach kodeksów średniowiecznych oraz dawnych materiałów poniemieckich. wywodzą 
się oni ze środowisk mediewistów oraz bibliotekarzy. Studia nad tymi zbiorami, to materia 
niezwykle trudna. jednak absolutna unikatowość tych zbiorów stanowi wielkie wyzwanie8.

Upowszechnianie

jak widać z powyższego zestawienia, większość udostępnionych na miejscu mate-
riałów wykorzystywana jest do tworzenia prac o charakterze naukowym. aby zaspokoić 
służebną rolę książnicy wobec ogółu społeczeństwa, pracownicy oddziału rękopisów, 
często wspólnie z pracownikami całego działu zbiorów Specjalnych i innych agend, 
organizują różnego rodzaju działania popularyzatorskie. Są to wystawy, na których 
prezentuje się najcenniejsze, bądź zagadnieniowo wybrane zbiory. wielokrotnie jest to 
jedyna okazja do zapoznania się z rękopisami przechowywanymi na co dzień w skarbcu 
i nie udostępnianymi w postaci oryginałów. do dzieci i młodzieży skierowane są lekcje 
biblioteczne i tematyczne, podczas których przekazywane są także informacje o wybra-
nych zasobach Biblioteki. grupy zorganizowane oraz indywidualni zainteresowani mogą 
liczyć na oprowadzenie po muzeum literackim, które stanowi integralną część oddziału 
rękopisów. chętnie również współpracujemy z przedstawicielami mediów, którzy chcą 
upowszechniać wiedzę o naszych zbiorach. dzięki temu powstają artykuły w prasie, 
audycje radiowe oraz telewizyjne dotyczące najnowszych nabytków, przygotowanych 
wystaw, czy ciekawych odkryć. od pewnego czasu współpracujemy również z szcze-
cińskim radiem, współtworząc cykl „Kryptonim K”, propagujący wiedzę o niezwykłych 
zbiorach książnicy pomorskiej.

 6 zestawienie wykonano na podstawie informacji opublikowanych w: Od Stadtbibliothek do Książnicy 
Pomorskiej 1905–2005. red. h. niedbał. Szczecin, 2005. cz. Viii, Bibliografia i wydawnictwa biblio-
teki, s. 317–420, a także zestawienia bibliograficznego przygotowanego przez Beatę niemaszyk 
z działu pomorzoznawczego książnicy pomorskiej i własnych ustaleń.

 7 petsche h. j. Hermann Grassmann — Roots and Traces — Autographs and unknown documents. 
Birkhäuser Verlag 2009.

 8 informacje dotyczące udostępniania, wynikają z analizy kart zgłoszeń użytkownika zasobu oddziału 
rękopisów książnicy pomorskiej w Szczecinie pochodzących z lat 2001–2009.
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znaczenie zbiorów rękopiśmiennych w książnicy pomorskiej można badać w różnych 
kontekstach: organizacji pracy wewnątrz biblioteki, czy odpowiedniej ochrony, również 
poprzez nowe formy udostępniania. jednak najważniejszym sprawdzianem wartości zgro-
madzonych materiałów jest, jak sadzę, ich wykorzystanie przez czytelników. największym 
bowiem sukcesem bibliotekarza jest fakt, że zgromadzone, opracowane i udostępnione 
przez niego zbiory staja się przyczynkiem do rozwoju wiedzy.
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Bogna Tokarska (the Stanisław Staszic pomeranian library in Szczecin)
The Significance of Special Collections in the Manuscript Department of the Pomeranian Library 
in Szczecin

Summary

the manuscripts of the pomeranian library are used mainly for academic purposes. their growing 
importance has been confirmed by the creation a separate manuscript department in the organisational 
structure of the library and an increase in the number of people employed to deal with the manuscripts. 
that is why the collections have significantly grown. there has been an awareness of their uniqueness 
and therefore the conditions of their storing have been gradually improving and the expenditure for 
their maintenance has been growing as well. the importance of a collection is expressed by how it is 
used. the article analyses the items of the manuscript collection which were the most popular with the 
readers in the period of 2001-2009 and the publications based on these items. Some attention was 
also paid to popularising activities addressed to various groups of the library’s users. to the article there 
are enclosed a list of the most important acquisitions in the period of 2002-2008 and a list of articles 
written by the workers of the manuscript department of the pomeranian library created as a by-product.



166

Wiesława Gmiterek
Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

StaropolSkie oficyny krakowa i ich wydawnictwa 
w zBiorach BiBlioteki głównej UmcS w lUBlinie

Streszczenie

we wstępie referatu autorka przedstawia historię drukarstwa krakowskiego, które swymi początka-
mi sięga końca XV w. jednakże rozkwit drukarstwa nastąpił w w. XVi, za sprawą bogatego wydawcy 
i księgarza jana hallera. autorka przedstawia w sposób chronologiczny kolejne drukarnie krakowa XVi, 
XVii i XViii w., poczynając od jana hallera poprzez hieronima wietora, macieja Szarffenberga i innych, 
kończąc na drukarni zreformowanego Uniwersytetu i Szkoły głównej koronnej w XViii w.

w oficynach krakowa w zależności od zamożności drukarni wydawano różnorodne dzieła, poczynając 
od prac naukowych mistrzów krakowskich, poprzez różnego rodzaju druki religijne, jak np. kazania, pane-
giryki. Były tu również drukowane podręczniki dla szkół różnego stopnia, kalendarze, czy dzieła wybitnych 
poetów i pisarzy tego okresu. wtedy też wydano w krakowie pierwsze czasopismo polskie „monitor”.

cracoviana w Bibliotece głównej UmcS liczą 172 voluminy. autorka w sposób chronologiczny prezen-
tuje wybrane starodruki krakowskie. kolekcję rozpoczyna dzieło Computus nouus et ecclesiasticus totius 
fere Astronomie… wydane w 1514 r. ostatnim omawianym dziełem jest podręcznik filozofii Logika czyli 
myśli z Lokka… z roku 1784. autorem tego podręcznika był john locke, znany filozof epoki oświecenia.

w podsumowaniu autorka stwierdza, że chociaż cracoviana w Bibliotece głównej UmcS liczą tylko 
172 voluminy, to jednak są reprezentatywne dla historii drukarstwa krakowskiego.

Zarys dziejów staropolskiego drukarstwa krakowskiego

krakowska sztuka drukarska była już tematem wielu opracowań. każda kolejna praca 
poświęcona temu tematowi przynosiła nowe fakty i ustalenia. zagadnieniu temu swoją 
uwagę poświęcili m.in. tacy historycy i bibliografowie jak: Samuel Bandtkie, kazimierz 
piekarski, kazimierz hałaciński, henryk Barycz, jan muszkowski, alodia kawecka- 
-gryczowa i inni.

w pierwszej drukarni w krakowie wydano co najmniej cztery druki (tyle się zachowa-
ło). najstarszy z tych druków, zachowany w zbiorach Biblioteki jagiellońskiej, wydany 
w języku łacińskim jednokartkowy kalendarz ścienny, pozwala w przybliżeniu określić 
datę początków działalności drukarni na rok 1474. wiele wskazuje na to, że był to 
koniec 1473 r.1 trudno było ustalić nazwisko drukarza, który był wydawcą pierwszych 
druków krakowskich. po wielu badaniach i ekspertyzach badacze ustalili z największym 
prawdopodobieństwem, że drukarzem tym był pochodzący z Bawarii kasper Straube, 
który właśnie wtedy przebywał w krakowie i trudnił się sztuką drukarską2. po zamknię-
ciu oficyny kaspra Straube, która mieściła się w krakowskim klasztorze Bernardynów3, 
w latach 1481–1484 w historii krakowskiego drukarstwa nastąpiła przerwa. dopiero 

 1  pirożyński j. Drukarstwo krakowskie XV–XVI w. warszawa, kraków 1975. s. 8.
 2  ibid, s. 10.
 3  Szelińska w. Drukarstwo krakowskie 1474–1974. kraków 1974, s. 9.
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w roku 1490 powstała kolejna drukarnia, którą założył przybyły z frankonii, z miasta 
neustadt, drukarz pochodzenia niemieckiego Szwajpolt fiol. w swojej oficynie drukował 
księgi liturgiczne cyrylicą, w języku cerkiewnosłowiańskim, z przeznaczeniem dla ziem 
polsko-litewskiej rusi4.

rozkwit drukarstwa krakowskiego nastąpił w XVi w. Było to możliwe za sprawą bo-
gatego wydawcy i księgarza jana hallera, który w 1505 r. otrzymał przywilej królewski 
zabraniający komukolwiek drukowania i sprzedaży wydawanych przez niego książek. 
jego drukarnia, kierowana najpierw przez kacpra hochfedera, potem kolejno przez 
wolfganga lerna i floriana Unglera, wydrukowała ponad 200 pozycji. Były to liczne 
księgi liturgiczne, druki urzędowe, podręczniki uniwersyteckie, a także wydania dzieł 
klasyków i humanistów europejskich. nie sposób tu nie wspomnieć o wydanym w roku 
1506 zbiorze praw, przygotowanym przez kanclerza jana łaskiego: Commune Regni 
Poloniae privilegium. zbiór ten zawierał 355 kart i kilka przepięknych drzeworytów. to 
tu została pierwszy raz wydrukowana najstarsza religijna pieśń polska Bogurodzica. po 
śmierci hallera w 1525 r. jego drukarnia przestała działać5. następnym drukarzem był 
pochodzący z Bawarii florian Ungler. w latach 1510–1516 i 1521–1536 kierował on 
w krakowie dwoma warsztatami. współpracował też z drukarnią hallera, którą kierował 
w latach 1516–1520. wśród różnorodnych dzieł wydawanych przez Unglera (około 246 
pozycji) na uwagę zasługuje Raj duszny (1513). jest to polska wersja dzieła Hortus ani-
mae, opracowana przez Biernata z lublina. w roku 1526 Ungler wydał trzy mapy polski 
i Sarmacji, opracowane przez wybitnego historyka i kartografa Bernarda wapowskiego. 
po śmierci Unglera oficynę przejęła jego żona helena i prowadziła ją do roku 15516.

w roku 1517 do krakowa przybywa hieronim wietor i zakłada tu oficynę. w jego 
repertuarze wydawniczym znalazły się przekłady, podręczniki do nauki języka polskiego, 
dzieła erazma z rotterdamu, joachima Vadianusa, pomponiusa laetusa, leonarda co-
xe’a i innych wybitnych autorów. w oficynie wietora wyszła pierwsza drukowana historia 
polski: Chronica Polonorum (1510), której autorem był historyk, lekarz i geograf maciej 
z miechowa. po śmierci wietora drukarnią zarządzała jego żona Barbara. w pierwszej 
połowie XVi w. w krakowie działały jeszcze dwie oficyny, które należały do rodziny Szarf-
fenbergów: pierwsza to oficyna macieja Szarffenberga, druga zaś to drukarnia marka 
Szarffenberga (1543–1545). w tej drugiej wytłoczona została Krótka rozprawa między 
trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem mikołaja reja z nagłowic — ojca literatury 
polskiej7. w drugiej połowie XVi w. drukarstwo krakowskie nadal było bardzo prężne. 
pomimo powstawania w innych miastach nowych drukarni, wszystkim im przewodził 
kraków. na siedemnaście oficyn działających w kraju, aż osiem z nich było umiejsco-
wionych w krakowie. te najwybitniejsze to: drukarnia łazarzowa, drukarnia andrzeja 
piotrkowczyka, drukarnia kalwina macieja wirzbięty oraz drukarnia arianina aleksego 
rodeckiego, który zasłynął jako wydawca dzieł polskiego przywódcy antytrynitaryzmu, 
ministra zboru w lublinie, marcina czechowica (1532–1613)8.

 4 pirożyński j. op.cit., s. 12
 5 Szelińska w. Op.cit., s. 15. 
 6 frantz w. W gnieździe drukarstwa polskiego. kraków, 1974, s. 57.
 7 pirożyński j. op.cit., s. 20.
 8 odrębną monografię poświęciła tej drukarni a. kawecka-gryczowa, Ariańskie oficyny wydawnicze 
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Sytuacja drukarstwa w krakowie zmieniła się niekorzystnie w XVii w. wpływ na to 
miała na pewno sytuacja społeczno-polityczna w kraju, recesja w sferze kultury, upa-
dek akademii krakowskiej oraz przeniesienie stolicy do warszawy9. działające wtedy 
w krakowie drukarnie starały się przetrwać trudny okres, dostosowując się do istniejącej 
sytuacji; obniżały jakość wydawanych druków, zarówno pod względem treści, jak i formy. 
oficyną, która próbowała utrzymać swoje dzieła na wyższym poziomie była drukar-
nia piotrkowczyków, kierowana w tym czasie przez andrzeja piotrkowczyka — syna. 
drukowała kazania piotra Skargi i liczne wydania nowego testamentu jakuba wujka.  
z tej oficyny wyszły też poezje jana kochanowskiego i utwory łukasza górnickiego. po 
śmierci andrzeja, drukarnią zarządzała wdowa po nim anna, a następnie syn Stanisław 
teodor, który w 1674 r. przekazał drukarnię w darze akademii krakowskiej. drugą ofi-
cyną krakowa w XVii w. wydającą dzieła na wysokim poziomie był warsztat cezarych, 
który pracował głównie na użytek uczelni krakowskiej. wśród 650 pozycji, które tu 
zostały wytłoczone, znalazły się dzieła klasyczne — cycerona i horacego, historyczne 
— Stanislawa okolskiego, Szymona Starowolskiego, piotra pruszcza, prawnicze — 
wespazjana kochowskiego oraz z literatury pięknej — Sielanki Szymona Szymonowica, 
utwory hieronima morsztyna i inne10. trzecią drukarnią, która starała się utrzymać wysoki 
poziom wydawanych dzieł była oficyna macieja jędrzejowczyka. w swoim zakładzie 
drukarz tłoczył głównie dzieła w języku łacińskim, przeznaczone dla potrzeb szkolnych  
i uniwersyteckich. ważnym przedsiębiorstwem drukarskim była też w tym czasie oficyna 
krzysztofa Schedla — czecha z pochodzenia, który zakładając swoją drukarnię dał 
początek nowemu rodowi drukarzy i księgarzy krakowskich. druki, wychodzące spod 
pras w jego oficynie, charakteryzowały się wysoką jakością wydawniczą i różnorodno-
ścią treści. Były to głównie utwory klasyczne, takich autorów jak: Szymon Starowolski, 
jan aleksander gorczyn, jan murmelius. po śmierci Schedla drukarnią zarządzali jego 
synowie — jerzy i mikołaj. oprócz wymieninych czołowych drukarni w krakowie, w XVii 
w., działało kilkanaście małych oficyn, których produkcja typograficzna ograniczała się 
często do kilkunastu lub kilkudziesięciu tytułów i które nie wytrzymywały silnej konku-
rencji. pod koniec XVii w. zaczęła się organizować drukarnia akademii krakowskiej,  
w której skład drogą darowizny weszły dawne oficyny piotrkowczyków, później cezarych 
i drukarnia biskupa krakowskiego jędrzeja Stanisława załuskiego11. w krakowie zaczęło 
się też ukazywać pierwsze czasopismo polskie „merkuriusz polski”. 3 stycznia 1661 r.  
z drukarni jana aleksandra gorczyna, który był też jego redaktorem i wydawcą12, wyszedł 
pierwszy jego numer. pod koniec XVii w. poziom drukarstwa krakowskiego obniżył się. 
Było to na pewno związane z przeniesieniem stolicy do warszawy oraz z ogólnym upad-
kiem akademii krakowskiej. Sytuacja ta nie uległa zmianie na początku XViii w. jedynie 

Rodeckiego i Sternackiego. Dzieje i bibliografia, wrocław 1974.
 9 Szelińska w. op.cit., s. 37.
 10  Szelińska w. Drukarstwo w XVII-wiecznym Krakowie w: Historia książki i jej funkcji społecznej. 

cz. 2. Wybór tekstów naukowych dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Wybór 
i opracowanie w. Szelińska i m. konopka. kraków 1986. 

 11 Szwejkowska h, Książka drukowana XV–XVIII w. Zarys historyczny. wrocław, warszawa 1987, 
s. 186.

 12 Drukarze dawnej Polski od XV do XVII, t. 1, cz. 2. kraków 2000, s. 210.
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drukarnia akademii krakowskiej ostatecznie się wówczas zorganizowała i ukształtowała. 
pracowała ona nieprzerwanie przez cały wiek XViii, ulegając zmianom organizacyjnym 
w latach 1783–1784, kiedy to — jako drukarnia zreformowanego Uniwersytetu i Szkoły 
głównej koronnej — wydawała głównie podręczniki szkolne, co przynosiło duży dochód 
Uniwersytetowi. w pierwszej połowie XViii w. w krakowie wyróżniało się kilka oficyn. jed-
ną z nich była oficyna rodziny hebanowskich, która przetrwała do 1819 r.13 do większych, 
dobrze prosperujących drukarń krakowskich w XViii w. należała niewątpliwie oficyna 
michała dyaszewskiego, założona około 1740 r., następnie w roku 1758 odsprzedana 
Stanisławowi Stachowiczowi, który prowadził ją aż do śmierci. w roku 1791 nabył dru-
karnię w drodze licytacji przybyły ze śląska jan maj. w XViii w. drukarnie krakowskie 
wydawały przede wszystkim literaturę popularną, religijną, panegiryczną, dewocyjną 
oraz informacyjną. tak jak w całym kraju, szczególny nacisk kładziono na wydawanie 
kalendarzy w dużych nakładach, co przynosiło wysokie dochody.

pod koniec XViii w. w wyniku kołłątajowskiej reformy akademii krakowskiej, jej 
drukarnia stała się najbardziej znaną w krakowie, w niczym nie ustępując oficynom  
w stolicy. drugim liczącym się zakładem typograficznym w krakowie była drukarnia igna-
cego grebla, założona w roku 1781. wydawano tu w dużych nakładach druki religijne, 
literaturę naukową, literaturę piękną, rozrywkową, użytkową, a także druki reklamowe 
i inne14. ten postępowy drukarz zorganizował przy swojej drukarni ośrodek życia kultu-
ralnego i towarzyskiego, gdzie można było przeglądać czasopisma i podyskutować o 
różnych problemach. po śmierci grebla drukarnią zarządzała wdowa po nim tekla, a od 
roku 1807 jej mąż józef matecki.

Starodruki krakowskie w zbiorach Biblioteki Głównej UMCS

kolekcja starodruków krakowskich w Bibliotece głównej UmcS liczy 172 dzieła. 
Szesnaście tytułów to druki XVi-wieczne, 85 pozycji pochodzi z w. XVii, zaś 71 druków 
wydanych zostało w XViii w.

wśród druków XVi-wiecznych najstarszym, znajdującym się w zbiorach naszej 
biblioteki jest dzieło o tematyce astronomicznej pod tytułem Computus nouus et ecc-
lesiasticus totius fere Astronomie…. wydrukowane zostało w oficynie floriana Unglera 
i wolfganga lerna w roku 1514. na karcie tytułowej znajduje się rycina przedstawiająca 
tarczę, nad nią znajduje się korona królewska, a na niej herby litwy i polski oraz ukośnie 
odzwierciedlone kolumny. U dołu na osobnych tarczach znajdują się herby akademii 
krakowskiej i krakowa.

z tego samego okresu pochodzi książka autorstwa mikołaja z toliszkowa, doktora 
medycyny i profesora teologii w akademii krakowskiej Judicium celebratissime univer-
sitatis Cracoviensis per…. druk ten pochodzi z drukarni jana hallera, z roku 1513 bądź 
1514 i jest dedykowany janowi latalskiemu, przyszłemu arcybiskupowi gnieźnieńskiemu 
i prymasowi polski. Sam tytuł dzieła otoczony jest drzeworytem, przedstawiającym orła 
królewskiego przepasanego literą S. w tekście znajduje się kilka drzeworytów przedsta-
wiających znaki z dziedziny astrologii — jest np. lew czy koziorożec.

 13 Szelińska w. Drukarstwo krakowskie…, s. 48. 
 14 Drukarze dawnej Polski (…) t. 1. cz. 2, vol.1, kraków 2000, s. 227.
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z tej samej drukarni pochodzi dzieło Sum-
marius computus ex varijs computualibus…, 
które dotyczy także astrologii i kalendarza. 
dzieło to drukowane jest gotykiem mieszanym 
z antykwą. tytuł otoczony jest obwódką drze-
worytową. z oficyny jana hallera pochodzi 
też praca michała wrocławczyka, profesora 
akademii krakowskiej Introductorium astro-
nomie Cracoviense…. jest to podręcznik dla 
studentów z astronomii bądź astrologii. zawie-
ra elementarne wiadomości z obu dziedzin.  
z kolei z drukarni macieja Szarfenberga po-
chodzi dzieło z roku 1529 autorstwa mikołaja  
z Błonia, wybitnego teologa i historyka Trac-
tatus de sacramentis…15. na odwrocie karty 
tytułowej znajduje się dedykacja rudolfa agri-
coli, profesora akademii krakowskiej dla piotra tomickiego, podkanclerzego koronnego.

wśród 16 starych druków z XVi w., 8 z nich pochodzi z drukarni łazarzowej. naj-
cenniejsze z nich to Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Testamenu… dedykowana 
zygmuntowi iii, królowi polskiemu i szwedzkiemu, w przekładzie księdza jakuba wujka, 
żarliwego zwolennika kardynała hozjusza, 
przeciwnika reformacji16. na odwrocie karty ty-
tułowej znajduje się orzeł polski otoczony her-
bami i chorągwiami prowincji i województw.

z tej samej drukarni pochodzą dwa dzieła 
autorstwa jej właściciela jana januszowskie-
go, Statuta prawa… z roku 1600, czyli kodeks 
praw polskich. drugim drukiem jest Nowy 
karakter polski… i orthographia polska Iana 
Kochanowskiego… z roku 1594. autor przed-
stawia tu trzy projekty rozwiązań ortografii 
polskiej: kochanowskiego, górnickiego i swój 
własny, a ponadto próbę czcionek nowego 
kroju17. w drukarni łazarzowej została wyda-
na też książka Statuta y metryka przywilejów 
koronnych… jest to pozycja autorstwa Sta-
nisława Sarnickiego, szlachcica i obywatela 
ziemskiego, wojskiego krasnostawskiego, 
autora wielu ksiąg prawniczych. Swoje 
dzieło dedykował królowi zygmuntowi iii,  
 15 flanczewka, B. Polonika XVI w. w zbiorach Biblioteki Głównej UMCS w: Biuletyn Biblioteki UMCS. 

rok 1984/1985, r. XXXii/ XXXii. S. 99.
 16 ibidem, s. 102.
 17 Drukarze dawnej Polski (…). t. i, cz.1. wrocław 1983, s. 77.



171

a w dedykacji wspomniał o dotychczaso-
wych żądaniach kodyfikacji.

w 1596 r. w drukarni łazarzowej 
wytłoczone też zostało dzieło autorstwa 
Stanisława Sokołowskiego, kanonika kra-
kowskiego, Sprawiedliwy Joseph… albo 
o męce y śmierci Pana naszego… z języka 
łacińskiego przetłumaczył je jan Bogu-
sławski, proboszcz parafii w michocinie. 
Bogusławski jest też autorem przedmowy  
w tym dziele. z drukarni jakuba przyłuskie-
go pochodzi praca jego autorstwa Leges 
seu Statuta z roku 1551–1553. jakub przy-
łuski to prawnik, humanista, poeta łaciński, 
właściciel drukarni w Szczucinie i krakowie. 
na swoje dzieło prawnicze miał autor i wy-
dawca przywilej zygmunta augusta. z tego 
samego okresu na uwagę zasługuje Kronika 
polska… marcina Bielskiego, sekretarza 

królewskiego, z 1597 r., pochodząca z drukarni jakuba Siebeneichera. dzieło to było 
kontynuacją Kroniki Świata autorstwa ojca joachima Bielskiego — marcina. Kronika… 
dedykowana była zygmuntowi iii. na odwrocie karty tytułowej znajduje się orzeł polski, 
na którego piersiach mieszczą się herby województw. w tekst kroniki wdrukowane są 
drzeworyty przedstawiające królów i herby szlacheckie. wśród XVi-wiecznych druków 
krakowskich znajdujących się w Bibliotece UmcS jest też druk pochodzący z drukarni 
macieja wirzbięty. jest to książka antoniego Schneebergera z 1565 r. Tigurini, Helvetii 
… Medici physici… dzieło to dedykowane było krzysztofowi tarnowskiemu, kasztela-
nowi wojnickiemu. na ostatniej stronie znajduje się herb Schneebergera. praca omawia 
temat pijaństwa i chorób nim spowodowanych; dużo tu informacji o lekach, ale też  
o winie, piwie i miodzie.

druków pochodzących z oficyn krakowskich XVii-wiecznych Biblioteka główna UmcS 
w lublinie posiada 85, z tego 21 to konstytucje sejmowe. pochodzą one z drukarni andrze-
ja piotrkowczyka — ojca oraz z drukarni andrzeja piotrkowczyka — syna. prawo tłoczenia 
i sprzedaży przez dziesięć lat wydań zbiorowych konstytucji andrzej piotrkowczyk — ojciec 
otrzymał w roku 1615 od króla zygmunta iii. po jego wygaśnięciu syn andrzej w roku 
1625 otrzymał następne nadanie przywileju, pozwalające mu na drukowanie konstytucji. 
w roku 1633 władysław iV nowym dokumentem uczynił z a. piotrkowczyka typografa 
uprawnionego do wydawania wszystkich druków urzędowych18. o nadanym przywileju 
świadczył napis „cum gratia et privilegio S. r. m.” drukarnia piotrkowczyka wydawała 
zarówno wydania zbiorowe konstytucji, jak i uchwały poszczególnych sejmów. w zbio-
rach Biblioteki UmcS znajduje się wydanie zbiorowe konstytucji z roku 1625. zawiera 
ono statuta i przywileje z lat 1550–1625. pozostałe druki, to uchwały poszczególnych 

 18  Budzyk k. Bibliografia konstytucji sejmowych XVII w. w Polsce. wrocław 1952, s. 21.



172

sejmów: sejmu walnego warszawskiego z lat 
1618, 1619, 1621, 1623–1629, 1631–1636 
oraz sejmu walnego w toruniu z roku 1626.

andrzej piotrkowczyk — syn na mocy 
przywileju z 1628 r. stał się drukarzem upraw-
nionym przez władze kościelne do wydawa-
nia postanowień synodów prowincjonalnych  
i diecezjalnych oraz ksiąg liturgicznych. 
opublikował postanowienia ośmiu synodów 
diecezjalnych: sześciu diecezji gnieźnieńskiej  
i dwóch diecezji krakowskiej19. Biblioteka nasza 
posiada postanowienia 6 synodów, pochodzą-
ce z lat 1621–1641. w naszych zbiorach są 
też druki synodów diecezji gnieźnieńskiej z lat: 
1624, 1630, 1636, 1639, 1641 oraz uchwały 
synodu krakowskiego z roku 1621. andrzej 
piotrkowczyk — syn, profesor akademii kra-
kowskiej, poza drukami urzędowymi i aktami 
synodalnymi, wydawał też inne druki. jednak 

w repertuarze wydawniczym przeważały książki religijne. z roku 1644 pochodzi druk 
Rozmyślania nabożne ….Św. Augustyna przełożone na język polski przez piotra tryznę, 
starostę bobrujskiego. dzieło zawiera też O skrusze serca traktacik Ś. Augustyna oraz 
O marności świata traktacik św. Augustyna. w oficynie andrzeja piotrkowczyka — ojca 
w 1607 r. zostało też wydane dzieło piotra Skargi Roczne dzieje kościelne swobodnie 
zaadoptowane przez z. Baroniusza, włoskiego historyka i apologety kościoła rzymsko-
katolickiego. ta swobodna adaptacja dzieła 
obejmowała historię kościoła do końca Xii w. 
adresowana była do duchowieństwa, które 
miało w niej znaleźć motywy do walki z refor-
macją, podkreślając prymat papiestwa i wy-
jątkową rolę katolicyzmu w chrześcijaństwie20. 
Pochwała pogrzebna…adama Sędziwoja 
z czarnkowa czarnkowskiego to typowe ka-
zanie pogrzebowe z XVii w., przygotowane 
i wygłoszone przez jezuitę mateusza Bambusa,  
a wydane w oficynie piotrkowczyka w roku 
1628. kazanie dedykowane było katarzynie 
z lesna czarnkowskiej, żonie zmarłego woje-
wody łęczyckiego. okolicznościowe kazania 
— pogrzebowe i obozowe — pisał też adam 
fabian Birkowski, dominikanin, wybitny kazno-

 19 Drukarze dawnej Polski (…).t. 1 małopolska cz. 2. vol. 2, s. 501.
 20 Drukarze dawnej Polski (…). t. 1. cz. 1 wrocław 1983, s.150.
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dzieja i historyk. w kolekcji Biblioteki UmcS znajdują się cztery druki jego autorstwa. 
najstarszy, pochodzący z roku 1612, to kazanie wygłoszone na pogrzebie księdza piotra 
Skargi, a dedykowane andrzejowi Boboli, jezuicie, misjonarzowi, przyszłemu świętemu. 
Głos krwie B Jozaphata Kuncewicza… to piękne kazanie, poświęcone męczennikowi 
jozaphatowi kuncewiczowi, obrońcy unii brzeskiej oraz janowi Sarkandrowi, męczen-
nikowi katolickiemu, patronowi spowiedzi. z kolei Kwiaty koron królewskich… to mowa 
pogrzebowa fabiana Birkowskiego napisana w związku ze śmiercią zygmunta iii  
i wcześniej o rok zmarłej jego żony konstancji. mowa składa się z dwóch kazań: pierwsze 
dedykowane jest władysławowi zygmuntowi, królowi polskiemu, synowi zygmunta iii, 
drugie zaś annie katarzynie konstancji, córce zygmunta iii wazy.

Biblioteka główna UmcS jest też w posiadaniu cennego dzieła autorstwa Birkowskiego 
O egzorbitancjach kazania dwoje przeciwko niewiernym… to typowe kazanie politycz-

ne, dedykowane metropolicie kijowskiemu 
melaminowi, w którym autor wzywał „panów 
nie-unitów” do jedności. autor nie omieszkał 
też wypomnieć unitom krzywd, jakie wyrzą-
dzili katolikom. fabian Birkowski był członkiem 
teologicznej rady duchownej, bardzo mocno 
zaangażowanym w sprawę walki o jedność 
chrześcijan.

w drukarni andrzeja piotrkowczyka — ojca 
wydane zostało dzieło dr. prawa mikołaja do-
brocińskiego, kanonika krakowskiego i sando-
mierskiego, Informacja o niektórych artikulach 
między duchownym a świeckim stanem… 
z roku 1607. jak sam tytuł wskazuje w książce 
znajdują się informacje o sporach między sta-
nem duchownym i świeckim. z tego samego 
okresu i tej samej drukarni pochodzą dwa 

druki autorstwa mikołaja kochanowskiego, poety, brata jana kochanowskiego, Rotuły 
Mikołaja Kochanowskiego do synów swych z roku 1611, wydane po śmierci męża przez 
jego żonę katarzynę z jasieńca kochanowską oraz z roku 1639, wydane w zbiorze utwo-
rów jana kochanowskiego. z drukarnią andrzeja piotrkowczyka — syna wiąże się też 
kazanie pogrzebowe autorstwa jezuity adama makowskiego, wygłoszone na pogrzebie 
dominikanina fabiana Birkowskiego w roku 1636 — wydane zaś w roku 1637. wśród 
druków pochodzących z drukarni piotrkowczyka, a znajdujących się w Bibliotece UmcS, 
nie sposób nie wymienić kazania pogrzebowego Rozwód żałosny, który śmierć uczyniła 
z dobrą małżonką…, dedykowanego mikołajowi firlejowi z dąbrowicy, kasztelanowi 
wojnickiemu i staroście lubelskiemu, wygłoszonego na pogrzebie jego żony reginy  
z oleśnickich firlejowej w lublinie w dniu 13 stycznia 1632 r. kazanie wygłosił andrzej 
radawicki, dominikanin. w oficynie piotkowczyków wydanych zostało też wiele dzieł 
piotra Skargi. w Bibliotece znajdują się dwa kazania obozowe, pochodzące z drukarni 
ojca Dziękowanie kościelne za zwycięstwo multańskie… z roku 1606 oraz Pokłon Panu 
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Bogu zastępow za zwycięstwo inflandskie… z roku 1605. autor pisze tu o nieszczęściach 
wywołanych wojnami. wspomina o prześladowaniach katolików przez Szwedów. podnosi 
wielkość zwycięstwa21. w roku 1632, z oficyny potrkowczyka-syna wyszło dzieło macieja 
Smogoleckiego, starosty bydgoskiego O exorbitancyach. Które w tym wieku niektórzy 
ich Mość PP. Świecczy, Nowi Politycy, Stanowi Duchownemu zadają… autor zebrał tu 
materiały potrzebne duchowieństwu do rokowań ze szlachtą.

w kolekcji XVii-wiecznych starodruków krakowskich w Bibliotece UmcS znajduje się 
12 dzieł z drukarni franciszka cezarego i jego następców. z roku 1634 pochodzi druk 
andrzeja — Samuela (imię zakonne) nakielskiego: Miechovia sive promptuarium antiqu-
itum Monasteri Miechoviensis. opisuje on dzieje zakonu Bożogrobowców w miechowie 
i w całej polsce. z roku 1638, z tej samej oficyny, pochodzi książka marcina hinczy, jezuity, 
sławnego kaznodziei Pląsy Jezusa z Aniołami najświętszego Krzyża tańce. Swoje dzieło 
dedykował autor janowi z Żurowa daniłowiczowi, podskarbiemu wielkiemu koronnemu  
i jego żonie zofii z tęczyna daniłowiczowej. pląsów jest 14, każdy zdobi ciekawa rycina. 
z drukarni franciszka cezarego pochodzi druk dewocyjny paulina ambrożego nieszpo-
rowicza, znanego wówczas pisarza, Officina emblematum, quae praecipues Virginis 
/et/ Matros Dei Mariae titules/et/ elegia complectuntur per… dziełem o treści historycz-
no-genealogicznej jest druk Szymona okolskiego, dominikanina, teologa, historyka  
i heraldyka, Opus Polonus …, składające się z trzech tomów. Biblioteka UmcS posiada 
tom drugi, którym jest herbarz polski. w oficynie franciszka cezarego drukował swoje 
dzieła również Sebastian Stawicki, paulin, znany kaznodzieja. Biblioteka posiada dwa 
kazania pogrzebowe tego autora Jastrzębiec w piąci swoich własnościach… poświęcone 
i wygłoszone na pogrzebie władysława gonzagi myszkowskiego, wojewody krakow-
skiego. dedykowane jest franciszkowi gonzadze, margrabiemu myszkowskiemu. na 
odwrocie karty tytułowej znajduje się herb myszkowskich. drugie kazanie pogrzebowe 
Sebastiana Stawickiego to Prałat liliowy w szlacheckiej familie zasadzony w ogrodzie… 
z roku 1660, poświęcone pamięci zmarłego księdza Samuela krupki przecławskiego, 
dziekana łowickiego, dedykowane zaś Stanisławowi i piotrowi krupkom przecławskim 
— synom brata.

do druków z oficyny franciszka cezarego należy też dzieło jakuba Vitelliusa, doktora 
teologii, profesora akademii krakowskiej i jej bibliotekarza, Lucerna splendens super 
candelabrum sanctum… z roku 1635. jest to panegiryk poświęcony Sebastianowi nu-
cerynowi, teologowi i kaznodziei. z kolei w roku 1651 w drukarni franciszka cezarego 
wydane zostało dzieło jezuity mateusza warszawskiego Vox Salomonie tempu puta-
tionis advenit… dedykowane kazimierzowi florianowi czartoryskiemu, arcybiskupowi 
gnieźnieńskiemu i prymasowi polski. omawiając druki z oficyny franciszka cezarego 
nie sposób pominąć dzieła abelly louisa, ucznia i współpracownika św. wincentego  
a paulo, któremu pomagał w jego dziele reformy duchowieństwa pod tytułem Żywot sługi 
bozego Wincentego a Paulo… z roku 1688. dzieło zostało przetłumaczone prawdopodob-
nie przez jana małachowskiego, biskupa krakowskiego22. Viator Christianus In patriam 
tendens … do także druk z oficyny franciszka cezarego autorstwa antoniego andrzeja 

 21  estreicher k. op.cit. t. 28, s.152. 
 22  ibidem, t. 12, s. 5.
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krzesimowskiego, teologa, opata cystersów w koprzywnicy, wydany w roku 1693. jest 
to książka do nabożeństwa w języku łacińskim. Stanisław Szczygielski, benedyktyn 
napisał dzieło poświęcone swojemu zakonowi Aqvila Polono-Benedictina…, dedykował 
je zaś hieronimowi lubomirskiemu. druk dzieli się na sześć części. w pierwszej autor 
przedstawia dzieje zakonu, następnie wylicza święta obchodzone przez zakon Bene-
dyktynów. w trzeciej części przedstawia historię klasztorów benedyktyńskich w polsce, 
w następnej opisuje naukę benedyktyńską. na końcu książki w indeksie autor wymienia 
tych, z których dzieł korzystał, m. in. miechowitę, Starowolskiego, kadłubka, kromera. 
druk pochodzi z roku 1663, z drukarni franciszka cezarego.

w Bibliotece UmcS znajduje się 5 druków, pochodzących z drukarni mikołaja loba. 
najstarszy pochodzi z roku 1609. jest to Pochodnia Duchowna albo Pobudka do miłości 
Boskiey… autorstwa ś. Bonawentury, wcześniej teologa, autora wielu dzieł teologicznych, 
założyciela zakonu franciszkańskiego. dzieło to zostało przetłumaczone na język polski 
przez bernardyna ks. mariana postękalskiego, który pierwszy zebrał i opracował hymny, 
modlitwy i litanie potrzebne w nabożeństwach pasyjnych w kalwarii zebrzydowskiej. 
Relatiae powszechne albo Nowiny pospolite… to książka autorstwa giovanni Botero, 
włoskiego historyka i pisarza politycznego epoki kontrreformacji, którą na język polski 
przełożył bernardyn, ks. paweł łęczycki. dzieło składa się z pięciu części. każda część 
dedykowana jest komu innemu. i tak np. część pierwsza dedykowana jest mikołajowi 
oleśnickiemu, kasztelanowi małogoskiemu, a część piąta pawłowi mniszchowi, staroście 
łukowskiemu. z roku 1611, z oficyny mikołaja loba, pochodzi dzieło aleksandra gwa-
gnina, historyka polskiego włoskiego pochodzenia (a. guagnini) pod tytułem Kronika 
Sarmacyey europeyskiey… jak podaje Nowy Korbut dzieło jest prawdopodobnie pla-
giatem — przeróbką z macieja Stryjkowskiego (Kronika polska, litewska…) i kompilacją 
z dzieła zygmunta herbersteina Rerum Moscoviticarum commentarii…, wydanego 
w wiedniu w 1549 r.23 książka guagnina zawiera opisy geografii i historii polski, litwy, 
prus, inflant i moskwy. jest bardzo bogato ilustrowana. została przetłumaczona z języ-
ka łacińskiego na polski przez marcina paszkowskiego. z oficyny mikołaja loba z roku 
1611 pochodzi też praca biskupa warmińskiego, historyka i kronikarza marcina kromera, 
przetłumaczona z łaciny na język polski przez marcina Błażowskiego z Błażowa. jest 
to O sprawach, dziejach i wszystkich innych potocznościach koronnych polskich. Błażej 
z Błażowa dedykował dzieło zygmuntowi iii.

z roku 1608, z oficyny Bazylego Skalskiego, pochodzi dzieło wergiliusza (publius 
Vergilius maro), najwybitniejszego pisarza starożytnego rzymu Eneida, to jest o Ene-
aszu Troianskim…, w przekładzie andrzeja kochanowskiego, brata poety z czarnolasu. 
dzieło to było tzw. poddrukiem, w którym impresor nie mając uprawnień do ich tłoczenia, 
podszywał się pod wcześniejsze edycje. w tym przypadku Bazyli Skalski podszył się pod 
wydanie z 1590 r., pochodzące z drukarni łazarzowej.

w Bibliotece UmcS znajduje się 7 druków z dukarni krzysztofa Schedla i jego na-
stępców. dwa z nich pochodzą z roku 1642, w tym Tractatus de sacramentis… autorstwa 
adama opatoviusa, doktora teologii, profesora i dziekana Uniwersytetu jagiellońskiego, 
kanonika katedry krakowskiej. z tego samego roku i tej samej drukarni pochodzi też 

 23 Bibliografia literatury polskiej (…), warszawa 1974, s. 247. 
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praca Vita et Miracula Serui Dei, Vincentii Kadłubkonis… jej autorem jest ks. Szymon 
Starowolski, kanonik krakowski, znany historyk czasów baroku. dzieło to autor dedykował 
biskupowi przemyskiemu piotrowi gębickiemu. Składa się z 30 rozdziałów: opisuje życie 
wincentego kadłubka, ale też zawiera treści obyczajowe z lat 1628–164024.

z czasów, kiedy oficyną krzysztofa Schedela zarządzał jego najmłodszy syn mikołaj 
aleksander, pochodzi pięć dzieł, w tym Zwierciadło zakonności… autorstwa św. Bona-
wentury, średniowiecznego filozofa, teologa i mistyka. innym dziełem z tejże oficyny 
jest Analecta nensae reginalis…, autorstwa wspomnianego już wcześniej ambrożego 
nieszporowicza. dzieło to autor dedykował królowi janowi iii Sobieskiemu. znajduje się 
tu przepiękna rycina przedstawiająca zdobywanie klasztoru na jasnej górze, autorstwa 
jana aleksandra gorczyna, znanego rytownika krakowskiego.

w zbiorach Biblioteki UmcS znajdują się też dwa dzieła wespazjana kochowskie-
go, wydane w oficynie mikołaja aleksandra Scheda. Są to słynne Annalium Poloniae…
Część pierwsza i część druga. oba dzieła dedykował autor janowi iii Sobieskiemu. autor 
przedstawił tu historię rzeczypospolitej czasów jana ii kazimierza i michała korybuta 
wiśniowieckiego. praca ta jest do dzisiaj jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o epoce 
staropolskiej. z oficyny łukasza kupisza, znanego drukarza krakowskiego, Biblioteka 
UmcS posiada trzy druki. autorami dwóch z nich jest andrzej aleksander kochanowski, 
wybitny kaznodzieja karmelitański. Są to dwa kazania pogrzebowe: Niebieskie planety… 
— kazanie wygłoszone na pogrzebie jana mikołaja daniłowicza, podskarbiego wiel-
kiego koronnego oraz kazanie wygłoszone na pogrzebie mikołaja gniewosza, biskupa 
kujawskiego. z drukarni jana kupisza pochodzi też dzieło andrzeja kańskiego, jezuity, 
Żywot przenachwalebnieyszey Bogarodzice Panny Maryny… jest to 14 kazań-mów, 
opartych na Starym i nowym testamencie oraz na dziełach historyków chrześcijańskich. 
z oficyny jana kupisza, kiedy to zarządzała nią wdowa po nim, pochodzi dzieło jacka 
liberiusza, proboszcza kościoła na kazimierzu Gospodyni Nieba y Ziemie Naswietsza 
Marya dwudziestą kazań… jest to zbiór kazań wygłoszonych przez autora w różnych 
kościołach krakowa. książka musiała być bardzo popularna, ponieważ została wydana 
po raz drugi w roku 1657. Biblioteka posiada oba wydania. autor dedykował swoje dzieło 
piotrowi gembickiemu, biskupowi krakowskiemu.

ciekawym drukiem z roku 1612, a jednocześnie największą objętościowo pozycją 
pochodzącą z drukarni jana Szarfenbergera, jest ksiązka autorstwa jezuity jana majora 
Wielkie zwierciadło przykładów… Z rozmaitych historii, traktatów i książek….staraniem 
X. Jana Majora S. J. rozszerzone, a na koniec przez X. Symona Wysockiego na polski 
przełożone. tłumacz był wybitnym kaznodzieją i teologiem, praca zaś była typowym 
popularnym dziełem z zakresu literatury religijnej autorstwa jezuitów25. typowym popular-
nym drukiem religijnym jest także praca księdza, teologa i poety pawła Simplicjana Perła 
droga: to jest żywot chrześcijański duchowny… Cz. 1 wydana w roku 1611 w drukarni 
jakuba Siebeneichera. Swoje dzieło autor dedykował annie z dobrzykowa tarnowskiej, 
kasztelance konarskiej i starościnie kamienieckiej. Biblioteka UmcS posiada też dwa druki 
XVii-wieczne z drukarni uniwersyteckiej. Są nimi: dzieło piotra Skargi, jezuity, kaznodziei 

 24  estreicher k. op.cit. t. 29, s. 212.
 25 Drukarze dawnej Polski (…). t. 1. cz. 2 vol. 2, s. 612.
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i teologa Conciones pro aliarum quarundum 
Concionum… z roku 1691, będące zbiorem 
kazań dedykowanych papieżowi innocentemu 
Xii oraz królowi zygmuntowi iii, a także pocho-
dzące z roku 1695 opracowanie krzysztofa 
Stanisława zawiszy Propositiones Christiano 
poloticae Vnitatii et Pietami Animorum… autor 
był wojewodą mińskim, żołnierzem, pisarzem, 
politykiem i podróżnikiem.

Biblioteka UmcS posiada też w swojej 
kolekcji starodruków XViii-wieczne książki 
krakowskie. jest ich 71. trzy druki pochodzą 
z oficyny cezarego franciszka ii. najstarszy 
z nich to dzieło ks. antoniego węgrzynowi-
cza, kaznodziei i pisarza z roku 1711 Nuptiae 
Agni, Gody Baranka Apokaliptycznego albo 
kazania… ten zbiór kazań autor dedykował 
kazimierzowi łubieńskiemu, biskupowi kra-
kowskiemu. Księgi Psalmów Dawidowych 
to druk pochodzący z roku 1714, z drukarni 
franciszka cezarego. jest to przedruk tłuma-
czenia jakuba wujka z 1594 r., przygotowany 
przez zakonnice nawiedzenia najświętszej 
panny w krakowie. dzieło dedykowane jest 
helenie z czartoryskich myszkowskiej, kasz-
telanowej sandomierskiej. Constans felicitas 
Poloniarum… to druk religijny autorstwa jezuity 
Szymona kupińskiego, poświęcony biskupowi 
krakowskiemu konstantemu felicjanowi Sza-
niawskiemu. Biblioteka UmcS jest w posiada-
niu 17 druków z oficyny ignacego grebla. pod 
względem treści druki są bardzo różnorodne. 
z druków religijnych wymienić należy Życie 
papieża Klemensa XIV Garganellego… z roku 1778 autorstwa ludwika antoniego 
caraccioli, pisarza i podróżnika francuskiego oraz Listy papieża Klemensa XIV Garba-
nellego z roku 1779 tego samego autora, przetłumaczone na język polski przez kornela 
meszczyńskiego, pijara i nauczyciela. Kazania kaznodziejów katedralnych krakowskich 
z roku 1731 to druk z przedmową samego właściciela drukarni ignacego grebla. dzieło 
zawiera kazania prałatów kanoników katedry: joachima Szpradowskiego, jana kan. 
toryaniego, wincentego rędarskiego, max. alojzego prokopowicza oraz Serwana 
Bernardyna. Biblioteka posiada tom 2 wspomnianych kazań. znanym kaznodzieją był  
w tym czasie józef męciński, franciszkanin, reformata. Biblioteka posiada trzy pozycje tego 
autora, Kazania na święta całoroczne… z roku 1790 wydane przez ignacego grebla oraz 
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dwa druki z drukarni anny dziedziczki wdowy 
Kazania podwójne na niedziele całego roku… 
t. 2 i 4 z roku 1783. kolejna pozycja, która 
znajduje się w Bibliotece UmcS w lublinie to 
Katalog książek, które wyszły z drukarni igna-
cego grebla typografa… z 1783 r. wśród dzieł 
z tej oficyny warto wymienić dzieła hezjoda, 
starożytnego greckiego pisarza i poety. Dzieła 
dochowane wszystkie w roku 1790 przetłuma-
czył z języka greckiego na język polski pisarz 
i tłumacz jacek przybylski. druk zawiera trzy 
dzieła hezjoda Teogonię, Tarczę Herkulesa 
oraz Roboty i Dnie. jan filip carosi, dyrektor 
gabinetu historii naturalnej w rzeczypospolitej, 
który jako pierwszy podał opis wód mineralnych 
w Busku-zdroju, jest autorem dzieła w języku 
francuskim Sur la generation du silex et du 
quarz Observations…, wydanego w oficynie 
ignacego grebla w roku 1783. wydawnictwem 
z zakresu nauk ścisłych jest dzieło pod tytułem 
Dyssertacya o wzroście nauk wyzwolonych 
i mechanicznych… z figurami na miedzi wy-
rżniętymi… autorstwa andrzeja jana kantego 
trzcińskiego, profesora fizyki eksperymen-
talnej w Szkole głównej koronnej. w swojej 
pracy autor omawia doświadczenia związane 
z elektrycznością. do tej rozprawy dołączona 
jest druga dysertacja O używaniu lekarskim 
elektryczności…. obie prace pochodzą z roku 
1787 i obie autor dedykował Stanisławowi au-
gustowi. z drukarni ignacego grebla pochodzi 
też Dykcjonarz służący do poznania historyi 
naturalney y różnych osobliwszych starożytno-
ści…, którego autorem był antoni józef leclerc 
de montlinot. przekładu z języka francuskiego 

dokonał ksiądz remigiusz ładowski. dzieło zostało wydane w 1783 r. ignacy grebel 
dedykował je Stanisławowi augustowi.

Bardzo ciekawym wydawnictwem, zasługującym tu na wymienienie, jest dzieło Opis 
Egiptu podług najnowszej podróży celestyna franciszka Volny’a, znanego podróżnika 
i pisarza francuskiego, w przekładzie jana nowickiego, znanego wówczas tłumacza 
krakowskiego. druk pochodzi z 1800 r.  innego typu wydawnictwem jest druk Filozofka 
czyli rozmowa damy z filozofami., autorstwa Boutalda bądź Fouqueta26 przetłumaczony 

 26 estreicher, k. op.cit. t. 16, s. 225.
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z francuskiego przez teofilę moszyńską z domu potocką. w dziele tym autor prowadzi 
rozmowy z wolterem i z montesquieu. w kolekcji starodruków krakowskich Biblioteki 
głównej UmcS znajdują się również wydawnictwa z drukarni jana maja. z roku 1799 
pochodzi poemat ludwika ariosto Orland szalony… przełożył go na język polski piotr 
kochanowski, bratanek poety jana kochanowskiego. jan maj wydał też w roku 1795 
Listy Heloizy i Abelarda autorstwa aleksandra pope, najwybitniejszego poety angielskiego 
XViii w. Listy… przełożył na język polski kajetan węgierski, znany poeta polski tej epoki. 
O zniesieniu zakonnic, o edukacji publicznej kobiet i ludu…to utwór Stefanii felicyty 
Genlis Ducrest, pisarki francuskiej, z roku 1794, przetłumaczony na język polski przez 
konrada drzewieckiego, znanego poetę i tłumacza. w drukarni jana maja w tym czasie 
wydawane było też czasopismo Monitor różnych ciekawości — dwutygodnik. Biblioteka 
UmcS posiada Monitor… z roku 1795, t. 2, cz. 7–12. czasopismo wychodziło od stycznia 
do listopada 1795 r. zawierało wiadomości z kraju i zagranicy, m.in. artykuły literackie, 
geograficzne i historyczne27. redaktorem Monitora był pisarz jacek i. przybylski.

w XViii–wiecznym drukarstwie krakowskim bardzo dużą rolę odegrały drukarnie 
uniwersyteckie. repertuar wydawniczy nadal był różnorodny. z tego okresu Biblioteka 
UmcS posiada 26 wydawnictw, o różnorodnej treści. wszystkie te dzieła opatrzone były 
m.in. impressum: typis Universitatis. jeśli chodzi o wydawnictwa religijne Biblioteka 
UmcS dysponuje wznowionymi wydaniami Uchwał synodalnych. Są to: Uchwały syno-
du gnieźnieńskiego z roku 1646, wydane w roku 1761. w tym samym roku w drukarni 
Uniwersyteckiej wydano Uchwały Synodu Gnieźnieńskiego z lat 1607, 1624, 1636. 
z druków religijnych pochodzi też książka św. filipa Ozdoba Karmelu Zakonnego…, 
przedstawiająca historię zakonu karmelitów i karmelitanek. Biblioteka posiada trzecią 
część tego dzieła. Biblioteka nasza posiada też dzieło Virgiliusa gleissenbergera Bo-
leslaus II. Rex Poloniarum… z roku 1735, wydane w drukarni akademickiej. to utwór 
poświęcony życiu Bolesława ii. dedykowany został janowi korybutowi, kasztelanowi 
krakowskiemu. dziełem religijnym z tego okresu jest Żywot Pana naszego Jezusa 
Chrystusa… autorstwa św. Bonawentury, z 1731 r. Dni roczne świętych, błogosławio-
nych… Zakonu Kaznodziejskiego… to druk religijny, którego autorem jest dominikanin 
michał Siejkowski. dzieło pochodzi z roku 1743, dedykowane zostało janowi pawłowi 
jezierskiemu, przeorowi prowincjonalnemu prowincji polskiej. autor opisuje dzień po 
dniu święta, odpusty i przywileje, prowincje całego zakonu, kościoły i klasztory domini-
kańskie28. Prawa ręka na wykupienie niewolników… to tytuł dwóch kazań, wygłoszonych 
w kościele klasztoru oo. trynitarzów na kazimierzu, na uroczystościach w akademii 
krakowskiej, w roku 1762. kazania wygłosił ks. franciszek antoni ćwierzowicz, doktor 
prawa i profesor tejże uczelni. do dzieł religijnych należy też druk autorstwa marchiana 
wierzbickiego, reformaty i teologa Demonstratio caecitatis… z roku 1767. druk składa 
się z 33 rozdziałów, w których autor przedstawia religię chrześcijańską i religię żydowską, 
udowadniając wyższość tej pierwszej. krytykuje talmud oraz „wierzenia” talmudystów29. 
oprócz wydawnictw o treści religijnej pochodzących z drukarń akademickich w XViii w.

 27 Drukarze dawnej Polski (…) t.1. cz.2. vol. 2, s. 418.
 28 estreicher k. op.cit.. t. 28, s. 13.
 29 ibidem. t. 32, s. 482.
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Biblioteka posiada typowe podręczniki z tego okresu. Wiadomości algiebryczne Po-
czątki rachunku… to podręcznik matematyki przeznaczony dla młodzieży szkolnej „Szkół 
wojewódzkich krakowskich”, wydany w roku 1780. autorem podręcznika był Sebastian 
jan kanty czochron, doktor filozofii i profesor matematyki. Processionale. Responsoria, 
Antiphonas… to kolejne wydanie podręcznika do nauczania muzyki w szkołach z roku 
1621, z drukarni andrzeja piotrkowczyka. jego autorem był andrzej Szczepanowski 
dąbrowa Atrium liberalium baccalaureo. tym razem podręcznik ukazał się w drukarni 
akademickiej w roku 1725. Alphabetum Immaculatae Conceptionis… to dzieło z roku 
1710, z drukarni akademickiej, przeznaczone dla kaznodziejów. autorem był franciszkanin 
andrzej węgrzynowicz. przykładowym poematem wydanym w tym czasie w drukarni 
akademickiej jest Nadobna Pasqualina…. autorem poematu był Samuel twardowski ze 
Skrzypny, poeta XVii-wieczny. jest to kolejne wydanie dzieła. po raz pierwszy poemat 
wydany był w roku 1655. dzieło dedykowane było krzysztofowi opalińskiemu, wojewodzie 
poznańskiemu, również parającemu się piórem poecie. treścią poematu są przygody 
paskwaliny, która nieszczęśliwie się zakochała, a potem wyruszyła do klasztoru juno-
ny, aby się z miłości wyleczyć. po drodze spotkały ją różnorodne przygody, wróciła do 
lizbony i założyła klasztor30.

tak jak inne drukarnie w krakowie w oficynie akademickiej wydawano poczytne 
kalendarze. Biblioteka UmcS posiada dwa kalendarze z tejże drukarni, na rok 1791  
i 1794, autorstwa macieja dębskiego, profesora filozofii i geometrii. kalendarze układane 
były według przyjętego schematu: na pierwszych dwunastu stronach znajdowało się ka-
lendarium (juliańskie i gregoriańskie), następnie zamieszano prognostyk astrologiczny. 
na końcu kalendarza zamieszczany był spis jarmarków w polsce i zagranicą. w kalen-
darzach autorzy podawali też podstawowe informacje z różnych dziedzin wiedzy, np.  
z historii, geografii, medycyny31. w swoim kalendarzu na rok 1791 maciej dębski podaje 
informacje przydatne przy hodowli owiec, zaś w kalendarzu na rok 1794 opisuje, w jaki 
sposób wiatry mogą się przydać przy prowadzeniu gospodarstwa.

z czasów drukarni Szkoły głównej koronnej Biblioteka UmcS jest w posiadaniu  
9 dzieł. Są to wydawnictwa podręcznikowe. autorem podręcznika do fizyki był michał 
jan hube, profesor fizyki i matematyki w Szkole rycerskiej. drugim dziełem tego autora 
jest Wstęp do fizyki dla szkól narodowych… z roku 1788, przetłumaczony na język polski 
przez jezuitę jana koca, profesora fizyki w szkołach będących pod zarządem komisji 
edukacyjnej32. autorem podręcznika do geometrii Geometria dla szkół narodowych 
był Szwajcar Szymon l’huiller. jego dzieło przetłumaczył na język polski w roku 1780 
ks. andrzej gawroński, późniejszy biskup krakowski, wybitny matematyk z XViii w.33. 
w roku 1783 w drukarni Szkoły głównej koronnej ukazał się podręcznik do matematy-
ki, którego autorem był jan śniadecki Rachunku algebraicznego teoria… jeśli chodzi 
o naukę chemii studenci uniwersytetu uczyli się z podręcznika profesora ze Strasburga 
jakuba Spielmana Nauka chemiczna…. podręcznik ten przetłumaczył na język polski 
józef krumłowski, aptekarz krakowski, drukiem wydała zaś drukarnia Szkoły głównej 
 30 ibidem. t. 31, s. 438.
 31 Drukarze dawnej Polski (…). t. 1. cz. 2. Vol. 1, s. 55.
 32 Encyklopedia powszechna. warszawa, s. 955.
 33 Encyklopedia powszechna. warszawa 1862. t. 9, s. 770.
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koronnej. innym podręcznikiem do nauk ścisłych było dzieło O elektryczności uważanej 
w ciałach ziemskich… z roku 1786. autorem był franciszek Scheidt, profesor fizyki tejże 
uczelni. jeśli chodzi o nauki rolnicze typowym podręcznikiem z tego zakresu jest dzieło 
hrabiego, ks. wacława Sierakowskiego, proboszcza katedralnego krakowskiego Rolnic-
two dla włościan, dziedziców i władzy… z roku 1798. Był to przekład z dzieła la Selle 
de l’ etang (1763), o czym autor pisze na samym początku. Biblioteka UmcS posiada  
z tego okresu także podręcznik do nauki logiki Logika czyli myśli z Lokka… autorem 
tego podręcznika był john locke, znany filozof epoki oświecenia. przekładu na język 
polski dokonał ks. andrzej cyankiewicz, profesor filozofii akademii krakowskiej, kanonik 
w kościele św. anny w krakowie34.

podsumowując przegląd starodruków krakowskich można pokusić się o tezę, że zbiór 
cracovianów w Bibliotece głównej UmcS, liczący w sumie 172 voluminów, chociaż sto-
sunkowo nieliczny w porównaniu z całokształtem produkcji wydawniczej krakowa tego 
okresu — oddaje w zasadniczym zrębie charakter tej produkcji. w kolekcji starodruków 
krakowskich znajdują się zarówno konstytucje sejmowe, postanowienia synodów z tego 
okresu, jak też prace naukowe mistrzów polskich i zagranicznych, a także wydawnictwa 
popularne. wśród tych ostatnich Biblioteka główna UmcS posiada m.in. wydawnictwa 
religijne, kalendarze, podręczniki, a także pierwsze czasopismo polskie „monitor”.

Wiesława Gmiterek (the maria curie-Skłodowska University’s main library in lublin) 
Old Polish Printing Houses in Cracow and their Publications in the Maria Curie-Skłodowska University’s 
Main Library in Lublin

Summary

the author of the article presents the history of the cracow printing industry which dates back to 
the end of the 15th century and flourished in the next century thanks to a rich publisher and bookseller 
jan haller. the author presents the cracow printing houses chronologically one by one in the 16th, 17th 
and 18th centuries, starting with jan haller, through hieronim wietor and maciej Szarffenberg up to the 
printing house of the reformed University and the crown main School in the 18th century. the cracow 
printing houses published various works, academic dissertations of the cracow masters, religious prints, 
sermons, panegyrics, course books for different schools, calendars, and works by famous poets and 
writers of the time. it was then when the first polish journal „monitor” was published in cracow. the items 
connected with cracow (lat. cracoviana) in the maria curie-Skłodowska University’s (mcSU) main library 
amounts to 172 volumes. the author presents selected cracow old prints chronologically. the first item 
in the collection is „computus nouus et ecclesiasticus totius fere astronomie” published in 1514; and the 
last item is a course book in philosophy „logic or thoughts from locke” published in 1784, the author of 
which was john locke, a famous enlightenment philosopher. as a conclusion the author of the article 
says that in spite of a small number of the cracoviana in the mcSU main library they are representative 
for the history of printing industry in cracow.

 34  ibidem, warszawa 1861. t. 6, s. 20.
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Elżbieta Tomczyńska
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego

Stare drUki i ich opracowanie w BiBliotekach  
SzczecińSkich

Streszczenie

zbiory specjalne — pojęcie — charakterystyka — rodzaje, stare druki — omówienie. charakterystyka 
starych druków w poszczególnych bibliotekach szczecińskich: pracownia Starych druków książnicy po-
morskiej, Sekcja zbiorów Specjalnych Biblioteki głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, Biblioteka wydziału 
teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Biblioteka pomorskiej akademii medycznej. gromadzenie  
i opracowanie — analiza normy, opracowanie w poszczególnych bibliotekach — różnice. podsumowanie.

„Nie ważne jak wiele, lecz jak dobre masz książki” — Seneka

Pojęcie zbiorów specjalnych

Zbiory specjalne — to pojęcie, które pojawiło się w bibliotekarstwie już w połowie 
XiX w., kiedy to powstała koncepcja wyodrębnienia z ogólnych zbiorów pewnych zespołów 
obiektów ze względu na ich cechy formalne. Były to przeważnie rękopisy, kartografia, iko-
nografia, najstarsze druki —inkunabuły, zbiory szczególnie cenne, unikaty o charakterze 
muzealnym. na przełomie XiX i XX w. wyodrębniono zbiory fotografii i nut. obecnie zali-
cza się tu również dokumenty audiowizualne, dokumenty wtórne (mikrofilmy, mikrofisze, 
odbitki), dokumenty normalizacyjne, literaturę patentową, literaturę techniczno-handlową, 
dokumenty życia społecznego, dokumenty na nośnikach komputerowych1.

zbiory specjalne stanowią część całości zbiorów biblioteki, którą wyróżnia się i oddziela 
od pozostałego zasobu z powodu odrębnych cech wydawniczo-formalnych i rzeczo-
wych wynikających z pochodzenia, lub z powodu szczególnej wartości użytkowej. Są to 
zespoły materiałów bibliotecznych wymagające szczególnych sposobów opracowania, 
udostępniania i konserwowania. 

zbiory specjalne są gromadzone w bibliotekach różnych typów w rozmaitym zakresie 
i zasięgu. niektóre z nich, jak rękopisy, stare druki oraz grafika, są gromadzone głównie 
w bibliotekach naukowych. w bibliotekach fachowych — zbiory dokumentów normaliza-
cyjnych, patentowych i techniczno-handlowych.

jest jeszcze jeden element wyróżniający zasób zbiorów specjalnych w bibliotekach, 
przynajmniej jego starszą część. jest to ich wartość zabytkowa, pochodzenie, wiek oraz 
zainteresowanie, jakie wzbudzają, zwłaszcza wśród przedstawicieli nauk historycznych. 
dokumenty znajdujące się w zbiorach specjalnych to w przeważającej części dzieła, dzięki 
którym kolekcje te stają się znakomitym warsztatem pracy badawczej, dokumentacyjnej, 

 1 Bibliotekarstwo. red. z. Żmigrodzki. warszawa, 1998, s. 183–189. 
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bibliograficznej, edytorskiej. cechą charakterystyczną jest to, że kolejność wyodrębniania 
poszczególnych zespołów zbiorów specjalnych wiązała się organicznie z rozwojem nauki2.

w XVii w. wzrosła ranga i znaczenie rękopisów. zaczęto je wyszukiwać, gromadzić, 
publikować drukiem. po raz pierwszy zastosowano też metody ich opracowania3. równo-
cześnie biblioteka rozszerzyła zakres swoich zainteresowań. oprócz książek drukowanych 
i rękopiśmiennych zaczęto w niej gromadzić zbiory przyrodnicze, archeologiczne, globusy. 
około połowy XiX w. we wszystkich prawie bibliotekach istniały już wyodrębnione oddziały 
zbiorów specjalnych, które obejmowały rękopisy, inkunabuły, druki rzadkie i cenne od XVi 
w. do czasów współczesnych. w pierwszej połowie XiX w. powstały samodzielne jednostki 
zbiorów kartograficznych4, nie doceniano jednak wówczas ich znaczenia. dopiero na 
przełomie XiX i XX w. a szczególnie w czasie i wojny światowej, zaznaczył się wzrost 
zainteresowania kartografią. zwrócono uwagę na wartość mapy jako źródła, nie tylko 
do badań geograficznych, ale również historycznych, etnograficznych, statystycznych, 
meteorologicznych itp., nie mówiąc już o potrzebach wojska5. w XX w. mnożą się w 
bibliotekach zbiory kartograficzne, zorganizowane przeważnie w odrębnych oddziałach, 
rozwijają się także metody ich opracowania i przechowywania.

z ikonografią łączy się zagadnienie fotografii. wiek XX przyniósł rozwój w tej dzie-
dzinie. zaczęto się zastanawiać, czy miejsce zbiorów fotograficznych jest w oddziale 
ikonografii czy dokumentów życia społecznego. tu należy rozróżnić fotografię artystyczną 
od fotografii przechowywanej w bibliotece ze względu na zawartą w niej treść. ta ostatnia 
wiąże się bardziej z dokumentami życia społecznego. w fotografii artystycznej natomiast 
na plan pierwszy wysuwa się strona formalna, wartość artystyczna — stąd jej silniejszy 
związek z ikonografią.

na zbiory muzyczne biblioteki składają się nuty, tj. rękopiśmienne i drukowane do-
kumenty zapisane „notacją muzyczną”, oraz płyty i taśmy dźwiękowe, czyli dokumenty, 
w których dźwięk został zapisany mechanicznie lub elektronicznie (płyty gramofonowe, 
taśmy magnetofonowe, płyty kompaktowe)6. najbogatsze zbiory z tej dziedziny mają 
biblioteki wyższych szkół muzycznych. Spośród bibliotek uniwersyteckich płytoteki posia-
dają biblioteki w krakowie, poznaniu, toruniu. gromadzone są tam przeważnie nagrania 
muzyki poważnej, rozrywkowej, sporadycznie teksty literackie i językowe.

w podanym już opracowaniu Bibliotekarstwo, wymieniony jest rodzaj zbiorów spe-
cjalnych zwanych dokumentami audiowizualnymi. Są to nieme filmy, afisze, plakaty, 
reprodukcje dzieł sztuki, filmy dźwiękowe i wideokasety. w ostatnich czasach pojawiły 
się nowe nośniki dźwięku i obrazu, tj. dyski optyczne, cd-rom-y. reprezentują one 
już odrębną kategorię zbiorów specjalnych — dokumenty informatyczne. obok dysków 

 2 Bieńkowska B. Cenne, bezcenne, zagrożone. Zbiory zabytkowe w bibliotekach polskich [online].
[dostęp: 2003-01-12]. dostępny w internecie: http://www.icons.pl/cenne/.

 3 największe zasługi na tym polu położyli w paryżu benedyktyni od św. maura z jeanem mobillonem 
na czele, którego uważa się za twórcę nauki o dokumentach, podobnie jak Bernarda de montfaucona 
za twórcę nauki o rękopisach. 

 4 Bibliotheque nationale w paryżu i w British museum, a w 1959 r. — w Bibliotece królewskiej w Berlinie. 
 5 jak słusznie zauważył mikołaj dzikowski: „mapa […] nie tylko ilustruje wywody naukowe, ale sama 

jest często samoistnym źródlem naukowym”. w: m. dzikowski, Aktualne zagadnienia klasyfikacji 
map, „roczniki Biblioteczne” r. 1, 1957, s. 9. 

 6 Bibliotekarstwo, ibid., s. 185. 
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optycznych gromadzone są dyski elastyczne. Są nośnikami zapisu informacji, umożliwia-
jącymi wielokrotne zapisywanie i kasownie danych. w bibliotekach znajdują zastosowanie 
głównie jako narzędzia wspomagające pracę oddziałów informacji. w 1987 r. zastoso-
wano nowy format zapisu utrwalający na dysku dźwięk, wizję, tekst, grafikę, animację. 
technologia komputerowa, łącząca w sobie różne media, tj. połączenie filmów wideo, 
animację, dźwięk, grafikę, tekst wraz z możliwościami interakcji ze strony użytkownika 
dała początek systemom multimedialnym i publikacjom multimedialnym7.

charakteryzując poszczególne kategorie zbiorów specjalnych, należy zwrócić uwagę 
na pewien ważny aspekt tego zagadnienia. mianowicie, rozwój samego pojęcia zbiorów 
specjalnych, które poszerzało się wraz z rozwojem techniki, nowych form, materiałów 
i narzędzi8. cd-rom-y, bazy danych, czasopisma elektroniczne, e-booki, to nowe ka-
tegorie zbiorów specjalnych. występują jednocześnie także zbiory materiałów mające 
tradycyjną postać, które stanowią również zbiory specjalne. powstała więc konieczność 
uzgodnienia, iż: 

- zbiorami specjalnymi są uznawane za nie tradycyjnie takie materiały jak: rękopisy, 
stare druki, kartografia, muzykalia, wyodrębnione z uwagi na cechy formalne, 
gromadzone głównie przez biblioteki naukowe, 

- materiałami specjalnymi są patenty, normy, literatura techniczno-handlowa groma-
dzona głównie przez biblioteki techniczne, fachowe oraz dokumenty na nośnikach 
komputerowych gromadzone przez praktycznie wszystkie biblioteki, wydzielone ze 
względu nie tylko na cechy formalne, ale i pewne elementy treściowe, użytkowe, 
doraźny ich charakter, ewentualnie nikłość problematyki i podawanie informacji 
(pewne materiały wchodzące w zakres dokumentów życia społecznego), 

- zbiorami zabytkowymi są pojedyncze obiekty (książki rzadkie, obiekty zwane 
cymeliami, jak i całe kolekcje gromadzone ze względu na inne charakteryzujące 
je, specyficzne cechy9.

każda z tych grup zbiorów, może świadczyć o specyfice danej biblioteki, o jej innych 
potrzebach. zbiory te powinny być jednak wyraźnie wydzielone i odrębnie traktowane.

w XiX w. wraz z rozwojem nauk przyrodniczych i techniki, zaczęto gromadzić nowe 
typy zbiorów, np. katalogi, cenniki, normy, patenty, określane mianem dokumentów życia 
społecznego. Stosując powyższą klasyfikację, ten rodzaj zbiorów należałoby zaliczyć do 
materiałów specjalnych, podobnie jak mikroformy. ta grupa materiałów bibliotecznych 
poszerza się, a jednocześnie zmienia. materiały mikrofilmowane mogą być obecnie udo-
stępniane w postaci zeskanowanej lub zdigitalizowanej. w zakres zbioru dokumentów 
życia społecznego wchodzą materiały o różnej treści i wartości. można tu znaleźć, obok 
wyżej już wymienionych, książki adresowe telefoniczne, katalogi wystaw, przewodniki 
turystyczne, sprawozdania, afisze, plakaty, broszury, kalendarze, programy imprez 
muzycznych, znaczki pocztowe, numizmaty. jest to często literatura dość wyrywkowa  
i przypadkowa. ta kategoria zbiorów wymaga uporządkowania.

 7 Bibliotekarstwo, ibidem, s.187. 
 8 jazdon a. Zbiory specjalne-luksus czy narodowy obowiązek? w: Stan i potrzeby bibliotek nauko-

wych. Materialy z ogólnopolskiej konferencji naukowej Poznań, 13–15.11.2002. red. a. jazdon, 
a. chachlikowska. poznań, 2002, s. 149–170. 

 9 ibid. 
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należy jednak podkreślić, iż niektóre kategorie tych zbiorów dotyczące historii i kultury 
oraz niektóre dokumenty dotyczące techniki, powinny być gromadzone, jeśli mają wartość 
historyczną dla przyszłych pokoleń. wiąże się z tym także sprawa specjalizacji regional-
nej. zachodzi konieczność gromadzenia tych dokumentów dla danych regionów, w celu 
pełnej dokumentacji dla badań regionalnych, prowadzonych we wszystkich większych 
ośrodkach, szczególnie związanych z uniwersytetami10.

Charakterystyka starych druków 

jednym z rodzajów zbiorów specjalnych są stare druki. mianem starych druków 
określa się druki pochodzące z okresu od wynalezienia druku do roku 1800 włącznie. 
Spośród starych druków wyodrębnia się inkunabuły, tj. najstarsze powstałe do roku 
1500 (w niektórych krajach przesuwa się tę granicę do 1530 r), wzorowane na księgach 
rękopiśmiennych. liczba posiadanych przez bibliotekę jednostek inkunabułów i starych 
druków określa w dużym stopniu wartość jej zbiorów11.

Stare druki nazywa się niekiedy paleotypami (z gr. palaios — dawny, typos — znak 
odciśnięty, stempel), w XV w. — inkunabułami (z łac. — kołyska, powijaki). niekiedy stosuje 
się termin cymelia (gr. keimelion — klejnot) na oznaczenie wydzielonych obiektów lub 
zespołów szczególnie cennych, np. poloników z XVi w., pozostałości słynnych kolekcji, 
książek z autografami wybitnych osobistości12. cechą wszystkich starych druków jest 
ręczne wytwarzanie ich podstawowych składników: papieru, ilustracji i oprawy. Stare 
druki, łączące w sobie element użytkowości normalnej książki z elementem zabytkowo-
ści w zakresie dawnej kultury materialnej i duchowej, stanowią odrębny i specyficzny 
przedmiot zainteresowania badaczy, historyków, bibliotekarzy i muzeologów. Stary druk 
traktowany być musi odmiennie od nowego — ten ostatni cenny jest dzięki zawartej  
w nim treści, w starym zaś przede wszystkim interesująca jest postać materialna. forma 
starego druku to produkt wielu rzemiosł, noszący ślady poprzednich właścicieli i czytel-
ników. zbiory starych druków dostarczają materiału do wielorakich badań historycznych, 
bibliologicznych, przede wszystkim do bibliografii, historii drukarstwa, edytorstwa, ilustracji 
książkowej i opraw. znaki proweniencyjne i różnego rodzaju zapiski cenne są dla historii 
bibliotek i czytelnictwa13.

rok 1800 kończy epokę starych druków, druków wykonywanych całkowicie ręcznie, 
metodami rzemieślniczymi. podobnie jak rękopisy, stare druki wymagają badań jednost-
kowych, to znaczy, każdy egzemplarz podlega indywidualnemu wglądowi, zarówno ze 
względu na treść dzieła, jak i na cechy formalne. podstawowym obowiązkiem historyków 
książki jest dokumentacja zbiorów specjalnych zwłaszcza rękopisów i starych druków, 
przechowywanych w bibliotekach, muzeach i archiwach.

dalsza część niniejszego tekstu dotyczyć będzie charakterystyki zbiorów starych dru-
ków w bibliotekach szczecińskich. wymienione, omówione dzieła, to najpiękniejsze, najcie-
kawsze, najwartościowsze, czasami unikatowe egzemplarze w zbiorach danej biblioteki.

 10 mincer w., podlaszewska k. Zbiory specjalne jako warsztat pracy naukowej, „zeszyty naukowe 
Umk, nauki humanistyczno-Społeczne”, z. 29 1968, s.14–15. 

 11 Bibliotekarstwo, ibidem, s.184. 
 12 Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. wrocław 1976, s. 321–323. 
 13 Stare druki, [dostęp: 2009-11-06]. dostępny w internecie: http://www.starodruki.pl. 
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Stare druki w zbiorach Książnicy Pomorskiej

największy zbiór posiada książnica pomorska, ponad 30 tys. starych druków  
z XV–XViii w14.

jest to księgozbiór o charakterze uniwersalnym. podstawową część zbiorów stanowią 
druki obce, głównie z oficyn niemieckich, natomiast w mniejszym stopniu z niderlandz-
kich, szwajcarskich, francuskich, włoskich, hiszpańskich czy skandynawskich. językiem 
większości dzieł jest łacina i niemiecki. nieliczne są druki w innych językach europejskich 
oraz językach orientalnych. Bogato reprezentowana jest protestancka i katolicka litera-
tura teologiczna oraz prawnicza. występują ponadto druki obce ze wszystkich dziedzin 
ówczesnej wiedzy: filozofii, medycyny, geografii, historii powszechnej i historii literatury. 
kolekcja zawiera duży wybór literatury greckiej i rzymskiej w językach oryginalnych, jak 
też w tłumaczeniach i przeróbkach.

wyjątkową i najcenniejszą kolekcję biblioteki w liczbie 48 tytułów, stanowią inkunabuły. 
wywodzą się z biblioteki kapitulnej przy katedrze w kamieniu pomorskim. najpiękniej-
szym inkunabułem w kolekcji są Opuscula św.Bonawentury wydrukowane w Strasburgu 
w 1489 r. dzieło ozdobione jest drzeworytową, kolorowaną wyklejką z podobizną autora15. 
jedynym polonikum z XV w. jest dzieło mikołaja z Błonia Sermones z 1495 r. kolekcja 
XV-wiecznych ksiąg tłoczona była przez wybitnych drukarzy europejskich: antoniego 
kobergera, georgia husnera, aldusa manutiusa16.

zbiór poloników liczy ponad 2200 wol. znalazły się tu druki wydane na terenie państwa 
polskiego oraz polonika zagraniczne. cymelia wśród poloników stanowią: drugie wydanie 
dzieła mikołaja kopernika De revolutionibus orbium coelestium, prace astronomiczne 
jana heweliusza Selenographia i Machina colestis17. literaturę piękną reprezentują dzieła 
poetów i pisarzy wszystkich okresów literackich. znajduje się tu też literatura obca tłuma-
czona na język polski. wśród zgromadzonych dzieł unikatowy jest tomik poezji klemensa 
janickiego Tristium liber, a także dzieła jana kochanowskiego, ignacego krasickiego, 
Samuela twardowskiego. na uwagę zasługują druki ariańskie, m.in. Catechismus, wydany 
w rakowie w 1612 r. jest też niemało źródeł i opracowań historycznych. wśród autorów 
dzieł historiograficznych znajdują się m.in. jan łaski, maciej miechowita, jan długosz.

inną grupą wśród starych druków są pomeranika. Są to dzieła wydane na terenie 
pomorza zachodniego w jego historycznych granicach oraz dotyczące pomorza. 
najcenniejszym jest Mszał Kamieński, pochodzący z biblioteki kapitulnej w kamieniu 
pomorskim. dzieło to świadczy o katolickiej przeszłości pomorza jest jednym z dwóch 
egzemplarzy notowanych w kraju. druki o proweniencji książęcej opatrzone są wytłoczo-
nym w skórzanej oprawie superekslibrisem z herbem gryfitów. najliczniejszą grupą wśród 
pomeraników są zarządzenia władz księstwa pomorskiego, a więc książąt, zarządców 
szwedzkich i pruskich oraz literatura okolicznościowa, dysertacje profesorów i uczniów 

 14 Skarby Książnicy Pomorskiej, wyd. 2 popr. Szczecin, 2005.
 15 książnica pomorska. O Bibliotece. Pracownia Starych Druków [online]. [ dostęp: 2009-06-30] do-

stępny w internecie: http://www.książnica.szczecin.pl.
 16 ibid.
 17 pierwsze dzieło wydane w Bazylei w 1566 r., drugie i trzecie w gdańsku w 1673 i 1679 r. w: Skarby, 

op.cit.
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szczecińskiego pedagogium oraz literatura okolicznościowo-panegiryczna. literatura 
historiograficzna powstała w XVii i XViii w. stanowi do dziś podstawowe źródło do badań 
dziejów pomorza18.

Zbiór starych druków w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego 

następną biblioteką, pod względem wielkości zbiorów starych druków, jest Biblioteka 
główna a następnie wydział teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Sekcja zbio-
rów Specjalnych Biblioteki głównej Uniwersytetu Szczecińskiego liczy ok.12 tys. vol.,  
w tym 5019 vol. z księgozbioru byłej akademii nauk Społecznych. Stare druki pochodzą 
głównie z XVii i XViii w., brak jest tu druków wydanych przed 1500 r., czyli inkunabułów.
Sekcja posiada 231 starych druków zgromadzonych w latach 70-tych i 80-tych. można tu 
wyróżnić: Kronikę polską marcina Bielskiego z roku 1567, Opera omnia francisa Bacona 
z roku 1678, Statuta Regini Poloniae jana herbuta z roku 1563, Thesaurusy g. knapskiego 
w dwóch różnych wydaniach, topographia elektoratu Branderburgici et Ducatus Pomera-
niae z roku 1562. jest to piękne pomeranicum, bogato zdobione miedziorytami m. meriana.

ciekawy, celowy i wyodrębniony zespól stanowią przejęte z akademii nauk Społecz-
nych druki z epoki oświecenia, w tym jedno z pierwszych wydań encyklopedii diderota  
i d’ alemberta Encyklopedie ou Dictionnaire raissone des sciences, des arts et des metiers 
wydane w genewie w 1777 r. znajdują się też dzieła naruszewicza i Staszica. kolekcja 
starych druków posiada też 5-tomową edycję dzieł montesquieu Oe uvres de Montesqu-
ie, paris 1796, która zawiera m.in. najbardziej znane prace tego autora: Listy Perskie, 
Uwagi nad przyczynami wielkości i upadku Rzeczypospolitej Rzymskiej, o duchu praw19.

Stare druki w Bibliotece Wydziału Teologicznego 

Biblioteka wydziału teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego posiada również 
zbiór starodruków. Są to starodruki pochodzące w większości z kościoła parafialnego 
p.w. macierzyństwa Błogosławionej maryi w trzebiatowie, które trafiły do Szczecina  
w 1990 r. zbiór ten jest częścią większej kolekcji, do dziś zachowanej tylko fragmenta-
rycznie. jego większość z nich pochodzi z instytucji kościelnych, głównie protestanckich, 
prawdopodobnie była zbierana przez kilku następujących po sobie pastorów, na prze-
strzeni kilkuset lat. najwięcej jest w liczbie 35 druków, dzieł z podpisem martina kroma, 
który był pastorem w trzebiatowie w latach 1650–165520. jeśli chodzi o ofiarodawców, 
brak jest dokumentów, które by potwierdzały nazwiska. jedynie można tu wymienić 
Bolesława czwójdzińskiego z jego podpisem własnościowym.

pod względem treściowym znaczna część zbioru to dzieła o tematyce teologicznej. Są 
więc typowe komentarze do Biblii, komentarze do listów apostolskich, znajdują się dzieła 

 18 z opracowań historycznych na uwagę zasługują genealogia książąt pomorskich Genealogia illustrissi-
morum Pomeraniae Ducum andreasa hildebrandta, kronika kościoła Das grosse Pommrische Kirchen 
Chronicon daniela cramera, historia pomorza Sechs Bucher vom Alten Pommerland johanna micra-
eliusa, dzieło Topographia Electoratus Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae martina zeillera. w: ibid.

 19 Sekcja zbiorów Specjalnych Biblioteki głównej Uniwersytetu Szczecińskiego [dostęp: 2009-07-15]. 
dostępny w internecie: http://www.univ.szczecin.pl. 

 20 zabuski k. Katalog starodruków Biblioteki Wydzialu Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Szczecin, 2006. s. 8–11. 
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dotyczące historii kościoła, czy wartościowa Das grosse Pomerischen Kirchen Chronicon 
w 5-ciu księgach, egzemplarz oprawiony w skórę na kartonie lecz mocno zniszczony. 
zbiór zawiera również druki okolicznościowe dotyczące życia, śmierci, małżeństwa. 
Są też druki trochę nietypowe dla katolicyzmu, bardziej typowe dla protestantyzmu  
De coniugio clericorum tractatus georgia calixta21.

pozostałe dzieła reprezentują tematykę historyczną, w tym również historię pomorza. 
Są także druki o tematyce medycznej, z dziedziny filozofii, nauk ścisłych, polityki i filologii. 
językiem podstawowym, w jakim drukowane są dzieła, jest łacina, niemiecki, francuski22.

całość księgozbioru liczy 98 woluminy, w których zawarte są 404 druki. większość 
to adligaty23. znaczna ilość druków tłoczona była ma terenie niemiec, ale są też egzem-
plarze z francji, włoch, Szwajcarii, Szwecji czy niderlandów. kilka starodruków jest 
ilustrowanych głównie drzeworytami, ale też i miedziorytami24. formaty starodruków są 
zróżnicowane, do oprawy użyto okładzin w większości z pergaminu, iluminowanych kart 
pergaminowych, skóry z tłoczeniami, a w kilku przypadkach okładki wykonano z papieru.

Zbiór starych druków w Bibliotece Pomorskiej Akademii Medycznej

Biblioteka główna pomorskiej akademii medycznej, poza bogatym księgozbiorem 
współczesnej literatury medycznej, posiada też książki stare, cenne w swej unikatowo-
ści, a więc starodruki. w zbiorach znajduje się dziesięć ksiąg z XVi w., osiem z XVii w.,  
35 z XViii w. — trzy w języku polskim — i kilkadziesiąt XiX-wiecznych. wszystkie są 
niezwykle cenne i są przykładami sztuki wydawniczej, m.in. w pięknej oprawie skórzanej, 
klamrowej, ze znakomitymi rycinami mono- i polichromatycznymi, w małym formacie.  
w treści zawierają m.in. ciekawe porady medyczne i domowe25.

najstarszą książką z zbiorach biblioteki jest traktat o starożytnych monetach wydany 
w paryżu w 1513 r. De Asse et partibus eius Libri quinque Gullienci Budei parisiensis 
Secretarii Regii. autorem jest francuski humanista gulielmus Budaeus, który był sekreta-
rzem ludwika Xii i jego bibliotekarzem. Studiował prawo, filozofię, teologię i medycynę. 
proponował królowi powołanie kolegium do badań nad trzema językami; greckim, łaciń-
skim i hebrajskim. wymieniony traktat to jego najbardziej znana praca.

intersującą polskojęzyczną pozycją jest XVi-wieczny włoski receptariusz Alekse-
go Podemontana medyka y filozofa taiemnice. zawiera on recepty i przepisy na leki, 
a także przepisy na kosmetyki i substancje zapachowe, na tak zwane konfekty z owoców, 

 21 ibid. 
 22 z tematyki historycznej można wymienić Chronica carionis von anfang der Welt bis off Keiser 

Carolum den Funfften, Algemeinen Welthistorie — w 4 woluminach, z historii pomorza Ordnung oder 
Sammlung derer in dem Königlichen Preussichen Herzogtum Pommern und Fürstentum Camin, 
Preussischen Herzogthums Vor und Hinter Pommern, tematykę medyczną De causis, signis ac 
locie morborum, z filozofii Disputatio philosophica de Mulieribus, z nauk ścisłych Disputatio physica 
de auro, z polityki Disputatio politica, z prawa Codicern dominus lustiniani sacratissimi Principis co-
mentarius vetus renovatus, z filologii Compendium latanie gramaticae pro discentibus scriptum.  

 23 adligat — (klocek introligatorski), dwa lub więcej dzieł, z których każde stanowi jednostkę katalogową, 
połączonych mechanicznie wspólną oprawą. w: Encyklopedia wiedzy o książce. wrocław 1971. 

 24 można wymienić Algemeine Welthistoriae, Hilaria Evangelica.  
 25 kojder a. Starodruki w zbiorach Biblioteki Głównej. „Biuletyn informacyjny”. Pomorska Akademia 

Medyczna 60 lat. 2008, numer specjalny (60), s. 40–45. 
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receptury dotyczące rzemiosł artystycznych oraz przepisy na wina — w tym również wina 
lecznicze. książka cieszyła się w całej europie popularnością, wkrótce po wydaniu została 
przetłumaczona na język francuski, angielski, łaciński, hiszpański, niemiecki, duński.

najstarszą polską książką w zbiorach biblioteki jest To jest krótkie zebranie y opisanie 
chorób, ich różnorodności, przyczyn, znaków, sposobów do leczenia… wydane zostało 
w 1767 r w drukarni na jasnej górze w częstochowie. autorstwo przypisywane jest 
apolinaremu wieczorkiewiczowi. w dziele tym dokonał wyboru i przysposobił do druku 
wiedzę wybitnych eskulapów europejskich, których nazwiska wypisane są za stroną 
tytułową. indeks rzeczowy, który znajduje się na końcu książki, jest bardzo pomocny 
przy korzystaniu z tego dzieła naukowego. niezwykle ciekawą jest książka wydana  
w 1561 r., w Bazylei, przez johanna frobena — Cl. Galeni Pergameni omnia quae extant 
in latinum sermonem Conversa. Są to dwa tomy oprawione razem, na końcu znajduje 
się sygnet drukarni frobena — laska eskulapa opleciona przez dwa węże, z ptakiem u 
góry, trzymana przez dwie dłonie26.

należy też podkreślić rolę galena, którego idee wywarły wpływ na nauki medyczne 
w ciągu kilkunastu kolejnych stuleci, a sposoby opracowania lekarstw obowiązywały  
w europie przez 1500 lat po jego śmierci. galen był lekarzem w rodzinnym pergamonie  
i z jego rzetelnych badań nad organizmem ludzkim korzystała cała późniejsza medycyna.

interesującą jest również kolekcja tzw. elzewirów. nazwą tą określa się druki, zwłasz-
cza najmniejszych formatów, w których wydawniu i upowszechnianiu w europie specjali-
zowała się rodzina elzewirów. na uwagę zasługuje seria wydawnicza tzw. republik. Były 
to tomiki o charakterze encyklopedycznym, poświęcone geografii, historii, prawodawstwu, 
demografii, sytuacji społeczno-politycznej poszczególnych państw europy, afryki, Bliskie-
go i dalekiego wschodu. Biblioteka posiada kilkanaście takich małoformatowych książek. 
każdy taki egzemplarz jest szczególnie piękny na swój indywidualny sposób — poprzez 
treść, oprawę, exlibris, dedykacje, czy odręczne zapiski. w starodrukach warte uwagi są 
frontispisy — zdobione karty tytułowe zawierające tytuł, nazwisko autora, datę sygnet 
drukarza. wykonane były techniką drzeworytu, miedziorytu, z elementami zdobniczymi.

Gromadzenie i formy pozyskiwania starych druków

gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez dary, zarówno od osób prywatnych, jak 
i instytucji, i jest to forma rozpowszechniona w poszczególnych bibliotekach. inną jest 
przejmowanie całych kolekcji. tą drogą trafił do Biblioteki głównej US zbiór starych dru-
ków z księgozbioru byłej akademii nauk Społecznych. również w ten sposób pozyskano 
starodruki dla Biblioteki wydziału teologicznego z kościoła parafialnego w trzebiatowie. 
obecnie wymiana jest niewielka. Stare druki trafiają do bibliotek także drogą zakupów 
antykwarycznych, na podstawie katalogów księgarskich i aukcyjnych. jeszcze jednym 
ze sposobów pozyskania książek jest zakup sponsorowany, szczególnie praktykowany  
w książnicy pomorskiej. właśnie tu wpływające wydawnictwa są rejestrowane najpierw 
na kartach wpiętych do segregatora, z krótkim opisem (zakup — źródło, opis zakupionych 
materiałów, cena, akcesja nadana przez dział gromadzenia). następnie wpisywane są 
do rejestru przybytków. zastosowano tu numerację ciągła z podziałem na rubryki, są to: 

 26 ibid.
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numer rejestru przybytków, sygnatura, krótki opis, rok, tytuł, akcesja, ilość woluminów, 
wartość.

Opracowanie — analiza normy 

jeśli chodzi o sposób opracowania starych druków, to w poszczególnych bibliotekach 
jest w zasadzie taki sam. występują wprawdzie niewielkie różnice, ale o tym w dalszej 
części opracowania. opis bibliograficzny sporządzany jest na podstawie normy Polska 
Norma PN-N-01152-8. Stare druki.

dane do opisu zaczerpnięte są ze strony tytułowej, karty przedtytułowej, także ko-
lofonu27, explicitu i innych części druku, np. wstępu, przedmowy, tekstu głównego. tytuł 
podany jest w języku oryginalnym (tu wydania w języku łacińskim czy niemieckim). przy 
opisie druku wielotomowego i określonej liczby tomów druku wielotomowego, podstawą 
opisu jest cały druk wielotomowy. dane do opisu przejęte są ze strony tytułowej całości. 
przy pracach współwydanych bez tytułu wspólnego, podane są tytuły poszczególnych 
prac w kolejności ich występowania na stronie tytułowej. po tytułach poszczególnych 
prac podane są tytuły równolegle, dodatki do tytułu, oznaczenie odpowiedzialności oraz 
oznaczenie wydania. oznaczenie wydania przejęte spoza strony tytułowej lub spoza 
druku np. (bibliografii) podaje się w nawiasach kwadratowych.

w strefie adresu wydawniczego jako pierwsza podana jest nazwa miejsca wydania, 
miejsce druku lub dystrybucji. nazwę miejsca wydania podaje się w formie występującej 
w druku wraz z wyrażeniami towarzyszącymi. jeżeli w druku brak jest nazwy, miejsca 
wydania lub brak jest oznaczeń określających miejsce wydania, podaje się nazwę wy-
dania ustaloną na podstawie badań porównawczych lub źródeł spoza druku (np. biblio-
grafii), podaje się też nazwę jednostki administracyjnej lub kraju, w którym druk wydano,  
w ostatecznym przypadku używa się określenia „bez miejsca” lub „sine loco”.

nazwę wydawcy podaje się w formie występującej w druku, wraz z wyrażeniami 
towarzyszącymi. jeżeli w druku wymienionych jest dwóch lub więcej wydawców, do 
opisu przyjęto wszystkie nazwy według kolejności występowania w druku. w przypadku 
spółki wydawniczej przyjmuje się do opisu wszystkie nazwy jako oznaczenie jednego 
wydawcy. gdy brak jest wydawcy ustala się na podstawie badań lub źródeł spoza druku 
lub podaje się skrót „bez wydawcy”.

datę wydania podaje się nastpująco: dzień cyframi — arabskimi, miesiąc — rzymskimi. 
jeżeli data w druku występuje w innej formie niż cyfry arabskie, to w strefie uwag podaje 
się datę albo w postaci występującej na druku wraz z określeniem miejsca występowania 
albo podaje się informację o miejscu i sposobie zapisania daty. w przypadku druku wieloto-
mowego, jeżeli występują różne daty wydania, w opisie podaje się lata tomu najwcześniej 
i najpóźniej wydanego połączone kreską. jeżeli w druku brak jest daty wydania ustala się 
datę na podstawie danych z druku, na podstawie okoliczności powstania druku lub spoza 
druku. ostatecznie należy podać rok przybliżony, przypuszczalny, lub określić stulecie.

 27 kolofon — formuła zamieszczona zwykle na końcu druku, czasem na osobnej karcie, zawierająca 
oprócz tytułu i nazwiska autora, podstawowe dane adresu wydawniczego (czasem tylko jego ele-
menty — np. miejsce druku, nazwisko drukarza, datę druku, sygnet). explicit — zdanie lub wyrazy 
kończące tekst, we wczesnych drukach formuła umieszczona na końcu tekstu zawierająca informacje 
o dziele (tytuł, nazwisko autora).
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liczbę stronic, kart lub szpalt podaje się cyframi użytymi w druku. po liczbie podaje 
się skróty odpowiedniego określenia („s.”, „k.”, „szp.”).

objętość oznaczoną cyframi innymi niż arabskie lub rzymskie (np. greckie), należy 
podać w opisie cyframi arabskimi, a w strefie uwag zamieścić informację o sposobie 
oznaczenia liczbowania. w przypadku braku liczbowania stron w druku należy policzyć 
karty i podać ich liczbę w nawiasach kwadratowych. przy druku wielotomowym podaje 
się liczbę tomów cyframi arabskimi.rozmiar druku należy podawać liczbą arkusza oraz 
znaku „o” umieszczonego na górze po prawej stronie liczby. w strefie uwag umieszcza 
się dodatkowe informacje uznane za ważne. Uwagi formułuje się w języku polskim.

hasło autorskie do katalogu podaje się w języku polskim lub łacińskim, jeśli twórca 
pisał w tym języku. imiona zakonne uzupełnia się określeniem reguły, nazwiska kardy-
nałów i biskupów — nazwiskiem rodowym oraz imieniem, świętych — przydomkami.

hasłem tytułowym dla druków liturgicznych będzie tytuł łaciński, dla ksiąg biblij-
nych — Biblia. tłumaczenia dzieł anonimowych kataloguje się pod tytułem oryginału 
z określeniem języka tłumaczenia i podaniem tytułu przekładu.

Sposoby opracowania starych druków w szczecińskich bibliotekach

powyższy opis podaje norma i wszystkie biblioteki przy opracowywaniu starodruków 
odwołują się do niej. istnieją pewne niewielkie różnice w poszczególnych bibliotekach.

w książnicy pomorskiej pomocą przy opracowywaniu dla poloników jest Bibliografia 
estreichera, centralny katalog Starych druków Biblioteki narodowej, także internet. 
opracowanie odbywa się na kartach katalogowych, które włączane są do katalogu 
służbowego i katalogu centralnego. opracowane książki wpisywane są do inwentarza. 
książki oklejane są etykietami z gryfem, na których umieszczona jest sygnatura i ozna-
czenie działu. na podstawie normy ustalane są hasła wzorcowe: osobowe i tytułowe. 
część druków wpisanych jest do bazy mac, która na podstawie konwersji wprowadzona 
została do systemu aleph. obecnie inkunabuły i stare druki wprowadzane są do zaso-
bów zachodniopomorskiej Biblioteki cyfrowej.

w latach 1998–2002 książnica pomorska uczestniczyła w międzynarodowym projek-
cie pod nazwą Poprawa warunków udostępniania i ochrony zbiorów z polsko-niemieckiego 
pogranicza kulturowego w zbiorach bibliotek polskich. Wspólne dziedzictwo europejskie. 
w ramach tego przedsięwzięcia opracowano i zmikrofilmowano ponad 5 tys. druków wy-
danych na terenach pomorza, śląska, prus. Baza tych druków dostępna jest na stronie 
Biblioteki narodowej. druki pomorskie z XVi i XVii w. prezentuje wydawnictwo Katalog 
starych druków Książnicy Pomorskiej i pomeranika XVi i XVii w.28 

w oddziale zbiorów Specjalnych Biblioteki głównej Uniwersytetu Szczecińskiego 
każdy rodzaj zbiorów ma swoją księgę inwentarzową. taką też mają stare druki. Sekcja 
dysponuje katalogami alfabetycznymi wg rodzajów zbiorów, które w zależności od potrzeb 
są wyposażone w stosowne karty pomocnicze zawierające odsyłacze od następujących 
kategorii: haseł osobowych, haseł zawierających nazwy geograficzne i rzeczowe (orga-
nizacje, instytucje itd.), haseł zawierających nazwy promotorów, recenzentów, drukarzy, 

 28 wydawnictwa przygotowane przez Urszulę Szajko przy współudziale elizy ostrowskiej, wydane 
w Szczecinie w 2003 r. 
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nakładców i proweniencji. katalog rzeczowy (wg Ukd) jest wspólny dla wszystkich 
rodzajów zbiorów.

w bibliotece na wydziale teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego zbiór podzielono 
na trzy części: druki XVi, XVii, XViii-wieczne i ułożono alfabetycznie według nazwisk 
autorów, lub w przypadku ich braku, według pierwszych słów, tytułów, z pominięciem 
rodzajnika. przy opracowywaniu katalogu problemem było zastosowanie reguły pisowni 
oryginalnej. w klasycznym języku łacińskim nie występuje litera „j”, czy „k” oraz te 
same wyrazy pisane są raz dużą, raz małą literą. przy opracowywaniu zastosowano 
współczesne reguły pisowni języka niemieckiego i klasycznego łacińskiego. w strefie 
opisu fizycznego podano objętość i format. w dużej części starodruków występują 
strony nienumerowane, oznaczone zostały w opisie skrótem jako „nne”. w strefie uwag 
zawarto wszystkie dodatkowe informacje dotyczące zapisów proweniencyjnych, pieczęci 
własnościowych, ilustracji, sygnetów drukarskich, oprawy. na końcu katalogu umiesz-
czono indeks nazwisk, wydawcow lub drukarzy i miejsc wydań lub druku. w nawiasach 
kwadratowych podano uzupełnienia, informacje niepewne, czy hasła odtworzone  
w przypadku braku kart tytułowych.

w zbiorach oddziału znajduje się drugi pokaźny zbiór starodruków, w liczbie ok. 
1200 woluminów pochodzących z dawnej Biblioteki katedralnej w kamieniu pomor-
skim, przekazany archiwum archidiecezjalnemu. dla tego zbioru sporządzony został 
kartkowy katalog przez zmarłego już Stanisława dąbrowskiego, pracownika biblioteki. 
katalog zawiera opisy 21 inkunabułów, 198 druków z XVi w., 168 druków XVii w., 119 
druków XViii w.29. zastosowano ogólnie przyjęte skróty i normy katalogowania. podane 
są w kolejności: numer sygnatury bibliotecznej, nazwisko i imię autora, tytuł, inne waż-
ne informacje z karty tytułowej dzieła, miejsce wydania, drukarz, rok wydania, format, 
objętość, ewentualne defekty lub inne spostrzeżenia. co do układu druków przyjęto 
zasadę wg sygnatur, następujących po sobie. w przypadku niektórych druków te same 
sygnatury wystepują po sobie. jest tak wtedy, gdy przedstawieni są autorzy przedmowy, 
komentatorzy, redaktorzy, tłumacze, współautorzy, wydawcy. zbiór z kamienia czeka na 
gruntowne opracowanie.

w pomorskiej akademii medycznej, opis katalogowy starych druków zawiera podsta-
wowe dane: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce wydania, nazwa wydawcy, datę wydania. 
podaje też liczbę stronic, rozmiar druku. Stare druki opracowywane są tradycyjnie na 
kartach katalogowych, jak też wprowadzane do systemu. trudności nastręczało opra-
cowanie druków o najmniejszym formacie. należy tu wymienić kolekcję tzw. elzewirów. 
poszukiwań można dokonywać w katalogu kartkowym i katalogu elektronicznym. obecnie 
starodruki, książki XiX i XX-wieczne z zakresu medycyny, botaniki oraz alchemii widocz-
ne są w katalogu zachodniopomorskiej Biblioteki cyfrowej. Są tam również najnowsze 
roczniki pomorskiej akademii medycznej w Szczecinie. kolekcja dziedzictwo kulturowe 
będzie uzupełniana o kolejne unikatowe starodruki i cenne dzieła z XiX i XX w.30

 29 Biblioteki i archiwa kościelne na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. red. g. wejman. Szczecin 
2005. s. 55–56. 

 30 Budek d. „Pomerania” Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa. „Biuletyn informacyjny”, pomorska 
akademia medyczna w Szczecinie, 2009, nr 2, s. 32–33. 
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Cenne, bezcenne — cymelia, klejnot

w podsumowaniu należy podkreślić, że największy zbiór starych druków posiada 
książnica pomorska, następną jest Biblioteka główna Uniwersytetu Szczecińskiego, 
oraz wydział teologiczny i pomorska akademia medyczna. książnica pomorska po-
siada także wyjątkową i najcenniejszą kolekcję inkunabułów, poloników i pomeraników. 
wybrane i prezentowane zbiory starych druków są dla danej biblioteki najwartościowsze  
i najcenniejsze ze względów treściowych bądź formalnych. czasem są to dzieła unikatowe.

najbardziej praktykowaną formą gromadzenia we wszystkich bibliotekach są dary, od 
osób prywatnych czy instytucji, przejęcia całych kolekcji, czy wreszcie zakup — najczęściej 
sponsorowany. jeśli chodzi o sposób opracowania starych druków, w poszczególnych 
bibliotekach jest w zasadzie taki sam. opis bibliograficzny sporządzany jest na podstawie 
normy: Polska Norma PN-N-01152-8. Stare druki. Szczegółowa analiza normy podana jest 
wyżej. występujące różnice są niewielkie. pomocą w opracowaniu poloników jest Bibliografia 
estreichera, centralny katalog Starych druków Biblioteki narodowej, czy internet w książ-
nicy pomorskiej. ze względu na format, specjalnej uwagi wymagała kolekcja tzw. elzewirów, 
druków o najmniejszym formacie w pomorskiej akademii medycznej i druków o największych 
formatach na wydziale teologicznym. jednym z problemów, jaki wystąpił również w tej 
bibliotece było zastosowanie reguły pisowni oryginalnej. przy opracowywaniu zastosowano 
współczesne reguły pisowni języka niemieckiego i klasycznego łacińskiego. w strefie opisu 
fizycznego podano objętość i format. Strony nienumerowane, oznaczone zostały w opisie skró-
tem jako „nne”. w strefie uwag zawarto wszystkie dodatkowe informacje dotyczące zapisów 
proweniencyjnych, pieczęci własnościowych, ilustracji, sygnetów drukarskich, opis oprawy.

do opisów bibliograficznych sporządzony jest indeks topograficzny: drukarzy, księga-
rzy, indeks proweniencji w bibliotece Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz indeks miejsc 
wydań lub druku na wydziale teologicznym. w nawiasach kwadratowych podano uzupeł-
nienia, informacje niepewne, czy hasła odtworzone w przypadku braku kart tytułowych.

cechą wszystkich starych druków jest ręczne wytwarzanie ich podstawowych skład-
ników: papieru, ilustracji i oprawy. Stare druki, łączące w sobie element użytkowości 
normalnej książki z elementem zabytkowości w zakresie dawnej kultury materialnej  
i duchowej, stanowią odrębny i specyficzny przedmiot zainteresowania badaczy, history-
ków, bibliotekarzy i muzeologów. Stary druk traktowany być musi odmiennie od nowego 
— ten ostatni cenny jest dzięki zawartej w nim treści, w starym zaś przede wszystkim 
interesująca jest postać materialna. liczba posiadanych przez bibliotekę jednostek inku-
nabułów i starych druków określa w dużym stopniu wartość jej zbiorów. we wszystkich 
bibliotekach szczecińskich traktowane są one jak cymelia, jak klejnot.

Elżbieta Tomczyńska (Szczecin University’s main library)
Old Prints and their Analyses in the Szczecin’s Libraries

Summary

Special collections – the term – description – types, old prints – presentation. description of old prints in 
the Szczecin’s libraries: the workshop of old prints in the pomeranian library, the Special collections 
Section in the Szczecin University’s main library, the theological department’s library in the Szczecin 
University, the pomeranian medical academy’s library. gathering and editing – an analysis of the norm, 
editing in various libraries – differences. conclusions.
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Marta Kurzyńska
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

zBiory ikonograficzne kSiąŻnicy pomorSkiej  
w Szczecinie — charakteryStyka kolekcji  

i zakreS czytelniczych zaintereSowań

Streszczenie

dział zbiorów Specjalnych został wyodrębniony w strukturze organizacyjnej wojewódzkiej i miejskiej 
Biblioteki w Szczecinie, obecnie książnicy pomorskiej, w 1955 r. zaczątkiem jego zasobów ikonogra-
ficznych były zbiory miejskiego archiwum ikonograficznego (Städtisches Bildarchiv) odziedziczone po 
Stadtbibliothek oraz materiały ilustracyjne w postaci plakatów, ekslibrisów i tek ilustracji przekazywanych 
bibliotece po 1945 r. przez różne instytucje. w 1974 r. utworzono oddział Sztuki, który od tej pory zajmuje 
się planowym gromadzeniem i opracowywaniem materiałów ikonograficznych. od 1982 r. w jego ramach 
funkcjonuje pinakoteka, czyli pierwsza w kraju wypożyczalnia oryginalnych dzieł sztuki współczesnych 
twórców oraz reprodukcji malarstwa. pozyskana przez bibliotekę duża kolekcja fotografii, stała się  
w 2000 r. podstawą do zmiany nazwy oddziału; Sztuki, pinakoteki i fotografii. obecnie, po zmianie 
struktury organizacyjnej książnicy pomorskiej, oddział funkcjonuje pod nazwą Sekcji zbiorów ikono-
graficznych. Sekcja gromadzi obrazy, rysunki, grafiki, rzeźby i pokrewne formy plastyczne, reprodukcje  
i albumy reprodukcji, fotografie artystyczne, dokumentalne i zabytkowe, przezrocza, ekslibrisy, pocztówki 
zabytkowe i współczesne, a także plakaty, medale, wydawnictwa bibliofilskie oraz dżs-y i różnorakie 
materiały powystawowe. znaczna część zbiorów ma charakter regionalny i ta cecha sprawia, że ostatnio 
wzrosło zainteresowanie nimi osób prywatnych, instytucji oraz organizacji realizujących rożnego rodzaju 
projekty badawcze i popularyzatorskie związane ze Szczecinem i pomorzem zachodnim.

w referacie scharakteryzowano poszczególne kolekcje Sekcji zbiorów ikonograficznych ze szczegól-
nym naciskiem na te dotyczące regionu. przedstawiono również analizę przyczyn wzrostu zainteresowania 
zbiorami ikonograficznymi zaobserwowaną w ostatnim dziesięcioleciu istnienia oddziału.

celem niniejszego referatu jest prezentacja zbiorów ikonograficznych książnicy 
pomorskiej w Szczecinie. na wstępie przedstawię historię kształtowania się kolekcji, 
które obecnie podlegają Sekcji zbiorów ikonograficznych kp. następnie opiszę zakres 
czytelniczych zainteresowań, zaobserwowany w ostatnim dziesięcioleciu działalności 
Sekcji i przeanalizuję jego przyczyny.

zbiory ikonograficzne znajdujące się obecnie w książnicy pomorskiej były gromadzone 
już za czasów erwina ackerknechta, kierownika, a później dyrektora Biblioteki miejskiej 
w Szczecinie (Stadtbibliothek) w latach 1907–1933. zbierając wszelkie dokumenty,  
w tym liczne zdjęcia znanych osobistości szczecińskich i pomorskich, ackerknecht 
stworzył pomorskie archiwum Biograficzne (pommersches Biographisches archiv). 
jego uzupełnieniem stało się miejskie archiwum ikonograficzne (Stadtisches Bildar-
chiv), utworzone z zasobów fotografii Szczecińskiego Urzędu Budownictwa (Stadtisches 
hochbauamt) i Szczecińskiego związku komunikacji. miało ono dostarczać materiał do 
badań historii miasta. po 1945 r. częściowo odziedziczyła je polska Biblioteka miejska1. 

 1 12 lipca 1945 r. w budynku Stadtbibliothek rozpoczęła działalność Biblioteka miejska, w 1947 r. 
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od tego czasu jej zbiory ikonograficzne powiększane były darami różnych instytucji, 
przekazujących materiały ilustracyjne w postaci plakatów, ekslibrisów, czy tek ilustracji. 
w 1955 r. umieszczone zostały one w nowo powstałym dziale zbiorów Specjalnych.

asumptem do utworzenia w ramach działu zbiorów Specjalnych odrębnej agendy, 
zajmującej się planowym gromadzeniem i opracowywaniem materiałów ikonograficznych, 
było wydanie przez wimBp w Szczecinie własnego ekslibrisu, połączone z decyzją zbudo-
wania kolekcji2, a następnie przyznanie Bibliotece w 1969 r. egzemplarza obowiązkowego 
wszystkich druków, dzięki czemu poza książkami zaczęły napływać do niej reprodukcje 
malarstwa, plakaty artystyczne, pocztówki oraz wydawnictwa bibliofilskie. zbiory uzu-
pełniano zakupami współczesnych prac plastycznych oraz materiałów zabytkowych.  
w 1974 r. do życia powołany został oddział Sztuki, którego czytelnia oferowała ok. 1000 
vol. specjalistycznego księgozbioru oraz 10765 zbiorów specjalnych3.

w listopadzie 1982 r., z inicjatywy dyrektora wimBp Stanisława krzywickiego, 
powstała pinakoteka — pierwsza w kraju wypożyczalnia oryginalnych dzieł sztuki 
współczesnej i reprodukcji4. miała ona służyć upowszechnianiu wiedzy o sztuce daw-
nej i współczesnej, promowaniu twórczości artystów szczecińskich oraz umożliwieniu 
bliższego kontaktu z dziełem plastycznym. w tworzeniu zbioru pinakoteki partycypo-
wało ministerstwo kultury i Sztuki oraz władze miejskie i wojewódzkie. dzięki temu, 
na początku swej działalności, oferowała ona 57 obrazów, 45 grafik i 101 reprodukcji. 
obecnie w pinakotece — wypożyczalni dzieł Sztuki zgromadzonych jest około 700 prac 
(oprawione obrazy, grafiki, rysunki, reprodukcje i rzeźby), które wypożyczane są przez 
grono 100 stałych klientów.

w 2000 r. książnica pomorska pozyskała fotograficzne archiwum „głosu Szczeciń-
skiego” (ok. 76 tys. jednostek), co stało się podstawą do poszerzenia nazwy agendy 
—  oddział Sztuki, pinakoteki i fotografii. po zmianie struktury organizacyjnej książnicy 
zamieniono nazwę raz jeszcze — dziś Sekcja zbiorów ikonograficznych.

obecnie Sekcja zbiorów ikonograficznych w swojej czytelni udostępnia 10727 vol. 
księgozbioru podręcznego z zakresu sztuki, w tym 879 vol. wydawnictw bibliofilskich 
oraz 55 010 jedn. zbiorów specjalnych — 8961 jedn. inwentaryzowanych i 46049 jedn. 
dżs-ów niepodlegających inwentaryzacji, do których należą: katalogi wystaw, informatory, 
programy teatralne, plakaty oraz współczesne pocztówki. zbiory ikonograficzne Sekcji 
tworzą następujące kolekcje:

zorganizowano w nim również wojewódzką Bibliotekę publiczną, a w 1955 r. obydwie biblioteki 
połączono tworząc wojewódzką i miejską Bibliotekę publiczną. Od Stadtbibliothek do Książnicy 
Pomorskiej 1905–2005. Szczecin, 2005, s. 267–271.

 2 w 1966 r. wimBp w Szczecinie wydała własny ekslibris w związku z otrzymaniem statutu placówki 
naukowo-badawczej i przyjęciem imienia Stanisława Staszica. chylińska a. Organizacja i działalność 
Oddziału Sztuki w WiMBP w Szczecinie, „Bibliotekarz zachodniopomorski”. 1980, nr 4, s. 50.

 3 na zbiory specjalne oddziału Sztuki składało się wtedy: 484 jedn. ekslibrisów, 1355 jedn. plakatów, 
93 jedn. reprodukcji, 87 jedn. albumów oraz 8750 jedn. współczesnych pocztówek. chylińska a., 
op. cit, s. 51.

 4 tzw. „artoteki” powstawały w latach 70-tych w USa, Belgii, francji, Szwecji i niemczech. pierwszą 
biblioteką w polsce, która zaczęła wypożyczać reprodukcje czytelnikom, była wimBp w zielonej 
górze (od 1976 r.). pierwszą wiejską wypożyczalnię zorganizowała biblioteka gminna w Sorkwitach 
koło mrągowa (1978 r.). wypych a. Wypożyczalnie dzieł sztuki — nową formą działalności niektórych 
bibliotek. „Bibliotekarz zachodniopomorski”.1987, nr 1–2, s. 87–96.
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Obrazy, rysunki (854 jedn.) i grafiki (275 jedn.). wśród nich znajdują się prace: 
Xawerego dunikowskiego, jerzego dudy-gracza, antoniego Uniechowskiego, mariana 
walentynowicza, haliny tchórzewskiej, kiejstuta Bereźnickiego, józefa wilkonia, Stani-
sława dawskiego, czy andrzeja wajdy; a także prace artystów związanych z regionem, 
np.: łukasza niewisiewicza, Stanisławy klimkowskiej-Bieńkowskiej, arkadego kondrat-
skiego, henryka Boehlkego, eugeniusza macijewicza, guido recka, ziemowita Szuma-
na, erazma kalwaryjskiego, Barbary warzeńskiej, ryszarda kiełtyki, mariana nyczki, 
tadeusza i jarosława eysymontów, Bohdana walknowskiego i innych. na początku5 zbiór 
ten tworzony był dzięki państwowemu funduszowi zamówień plastycznych minister-
stwa kultury i Sztuki, który przyznał wimBp fundusze na zakupy obrazów dokonywane 
m.in. na organizowanym od 1962 r. w Szczecinie festiwalu współczesnego malarstwa 
polskiego. do rozbudowy kolekcji przyczyniły się ponadto wydziały kultury Urzędu 
wojewódzkiego i miejskiego. w ramach popularyzacji rodzimych środowisk twórczych, 
instytucje te rokrocznie przekazywały Bibliotece kilka obrazów artystów związanych ze 
Szczecinem. w latach 1995–2002 w należącym do książnicy pałacu w Buku kamieńskim 
odbyły się międzynarodowe plenery plastyczne, organizowane we współpracy z szcze-
cińskim oddziałem zpap. po każdym plenerze kolekcja sztuki książnicy wzbogacała 
się o kolejne prace. obecnie zbiór ten powiększany jest sporadycznie dzięki funduszom 
przekazywanym przez towarzystwo przyjaciół książnicy lub innych sponsorów. około 
680 jednostek wypożyczanych jest w ramach pinakoteki.

w części zabytkowej zbioru znajduje się około 40 grafik i rysunków, przedstawiających 
m.in. widoki Szczecina i innych miast pomorza zachodniego.

Ekslibrisy (1956 jedn.) kolekcję tworzą głównie ekslibrisy biblioteczne, instytutowe 
i księgarskie, a w mniejszości także ekslibrisy księgozbiorów prywatnych i okolicznościo-
we. wśród technik wykonawczych przeważają techniki typograficzne. w zbiorze znajdują 
się również ręcznie rytowane i sygnowane prace znanych polskich grafików dwudzie-
stolecia międzywojennego (rudolfa mękickiego, Stanisława ostoi-chrostowskiego, 
tadeusza cieślewskiego jr.) oraz artystów współczesnych (zbigniewa dolatowskiego, 
wojciecha jakubowskiego).

Rzeźby (64 jedn.) pierwsza rzeźba została wpisana do inwentarza w 1988 r. więk-
szość z nich stanowi pokłosie międzynarodowych plenerów rzeźbiarskich i eksponowane 
jest w Buku kamieńskim. inne prace zdobią wnętrza książnicy (np.: głowy wybitnych 
polaków autorstwa piotra zalewskiego), a te z nich, których gabaryty i materiał na to 
pozwalają, wypożycza się klientom pinakoteki.

Medale (106 jedn.) gromadzone od 1958 r., upamiętniają zazwyczaj rocznice wyda-
rzeń i postaci o znaczeniu regionalnym. do najważniejszych obiektów w kolekcji należy 
„seria królewska” witolda korskiego i ewy olszewskiej, czy wybity w 1980 r. medal 
upamiętniający utworzenie mkz nSzz „Solidarność” w gdańsku.

Pocztówki zbiór pocztówek podzielony jest na kolekcję nieinwentaryzowanych 
pocztówek, pochodzących z egzemplarza obowiązkowego (33522 jedn.) oraz kolekcję 
inwentaryzowanych zabytkowych pocztówek (1439 jedn.). pierwsza składa się z bie-

 5 początkiem celowego gromadzenia oryginalnych grafik, rysunków i obrazów było powstanie 
w 1982 r. pinakoteki.
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żącej produkcji wydawniczej minionych czterdziestu lat i obejmuje przede wszystkim 
krajoznawstwo polskie, ale także reprodukcje malarstwa i grafiki oraz przedstawienia 
sztuki użytkowej i ludowej. natomiast kolekcja pocztówek zabytkowych, wydawanych do 
1945 r., dotyczy przede wszystkim Szczecina i pomorza zachodniego, a także zawiera 
kartki okolicznościowe, polskie pocztówki patriotyczne, polityczno-propagandowe sprzed 
1918 r. oraz portrety gwiazd przedwojennych ekranów.

Fotografie, fotoreprodukcje, przeźrocza (1571 jedn. + zespoły niezainwentary-
zowane) Szi gromadzi fotografie o walorach dokumentalnych i artystycznych. jednym  
z największych zespołów w ramach tego zbioru jest archiwum „głosu Szczecińskiego”, 
przekazane książnicy pomorskiej w 2000 r., złożone z około 76 tys. zdjęć, wykorzysty-
wanych w pracy redakcji m.in. „głosu Szczecińskiego”, „kuriera Szczecińskiego”, czy 
„wiadomości zachodnich”. rejestrują one wydarzenia społeczne, kulturalne i polityczne 
Szczecina i pomorza z lat 1955–1995. korespondującym treściowo z materiałem agS-u 
jest archiwum negatywów szczecińskich fotoreporterów — Stefana i wandy cieślaków 
(ok. 100 tys. jedn.) oraz archiwum fotograficzne reportera caf-u jerzego Undry (ok. 10 
tys. jedn.). zespoły te ze względu na swoją objętość są jedynie uporządkowane tematycz-
nie i powoli podlegają opracowywaniu. w zbiorach Szi znajdują się również: fotografie 
Szczecina z przełomu XiX i XX w., zabytkowe fotografie z archiwów prywatnych oraz 
współczesna fotografia artystyczna. odrębne kolekcje stanowią fotozestawy oświatowo-
propagandowe (557 jedn.) oraz przeźrocza o charakterze popularnonaukowym z zakresu 
sztuki (551 jedn.).

Plakaty (8956 jedn.) zbiór nieinwentaryzowany, pochodzący w większej części z eg-
zemplarza obowiązkowego, obecnie uzupełniany darami. znajdują się w nim zarówno 
prace przedstawicieli polskiej szkoły plakatu, jak i plakaty rejestrujące wydarzenia kul-
turalne Szczecina.

Reprodukcje (1449 jedn.) reprodukcje malarstwa i grafiki, pochodzą głównie z eg-
zemplarza obowiązkowego z lat 70-tych i 80-tych. egzemplarze oprawione podlegają 
wypożyczeniom w ramach pinakoteki, a nieoprawione wypożyczane są w celach wysta-
wowych lub jako pomoce dydaktyczne.

Albumy (845 jedn.) zbiór tworzą teki reprodukcji, kalendarze, teki grafiki artystycz-
nej oraz teki ekslibrisów, w tym wydawnictwa o małych nakładach, z rycinami odbitymi 
ręcznie i sygnowanymi przez autorów. znajdują się w nim również albumy zabytkowe, 
jak np.: jeden z pierwszych tezaurusów hieroglifów autorstwa johanna georga herwata 
von hohenburg Thesaurus Hieroglyphicorum (miinchen 1608), album widoków miast 
szwedzkich z miedziorytami erika dahlberga Suecia antiqua et hodierna (wankjis widów 
1716), 40 portretów litograficznych królów polskich zebranych i rytowanych przez alek-
sandra lessera, objaśnionych tekstem historycznym przez juliana Ursyna niemcewicza 
— Królowie polscy (warszawa 1860), jana matejki Ubiory w Polsce 1200–1795 (kraków 
1860) z dedykacją odautorską na karcie tytułowej, czy Album widoków historycznych 
Polski napoleona ordy (warszawa 1873–1882). Szczeciniana w tej kolekcji to m.in.: 
szkicowniki malarskie współczesnych artystów — Stanisławy klimkowskiej-Bieńkowskiej, 
czy łukasza niewisiewicza; szkicownik ernsta Simona, dyrektora szkoły muzycznej  
w Szczecinie, zawierający przedstawienia obiektów architektonicznych Szczecina oraz 
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kurortów pomorza zachodniego z lat 1932–42; album linorytów georga köhna, przed-
stawiających zabudowę średniowiecznego Szczecina — Alten Stettin (ca. 1925).

Wydawnictwa bibliofilskie (879 jedn.). z tej kolekcji do zbiorów ikonograficznych 
zalicza się wydawnictwa utworów literackich opatrzone oryginalnymi rycinami, np.: Księga 
Hioba (paryż 1981) w przekładzie czesława miłosza z ilustracjami jana lebensteina; 
Sonety krymskie adama mickiewicza wydane przez oficynę tyszkiewiczów (florencja 
1929) zawierające: faksymile, mapy, portrety oraz rysunki maryli tyszkiewiczowej, odbite 
ręcznie na papierze czerpanym; czy Dziesięć ballad o powsinogach beskidzkich emila 
zegadłowicza z drzeworytami zbigniewa pronaszki (poznań 1929).

zbiory ikonograficzne Szi udostępniane są na miejscu w czytelni Sztuki, z możli-
wością ich reprodukowania na zasadach określonych regulaminem książnicy pomor-
skiej. wypożyczeniom podlegają zbiory pinakoteki. pozostałe materiały ikonograficzne 
wypożycza się jedynie instytucjom, prowadzącym działania ekspozycyjno-edukacyjne. 
Stanowią one również podstawę wystaw organizowanych w książnicy, czy ciekawy ma-
teriał dla regionalnych mediów6. korzystanie ze zbiorów ikonograficznych umożliwiają 
tradycyjne katalogi wszystkich rodzajów zbiorów oraz kartoteka ikonografii Szczecina  
i pomorza zachodniego. do końca 2009 r. zabytkowe pomeranika (pocztówki, grafiki, ry-
sunki, albumy) zostaną opracowywane i udostępnione w zachodniopomorskiej Bibliotece 
cyfrowej. kolejnym etapem procesu opracowywania zbiorów ikonograficznych będzie 
wprowadzenie ich do katalogu elektronicznego w systemie aleph.

analizując zestawienie statystyczne z działalności czytelni Sztuki z lat 1999–20087, 
do 2005 r. można było zaobserwować wyraźną tendencję wzrostową we wszystkich jej 
aspektach: liczba odwiedzin wzrosła czterokrotnie (1999 r. — 717 os.; 2005 r. — 3066 
os.); liczba całości udostępnionych jednostek wzrosła prawie dziewięciokrotnie (1999 r. 
— 2599 jedn., w tym 128 jedn. zbiorów ikonograficznych; 2005 r. — 22192 jedn., w tym 
10972 jedn. zbiorów ikonograficznych); liczba udzielonych informacji wzrosła w tym cza-
sie ponad siedmiokrotnie (1999 r. — 343 inf.; 2005 r. — 2861 inf.). mimo, że po 2005 r. 
zarejestrowany został nieznaczny spadek ilości odwiedzin, udostępnianych jednostek 
oraz udzielonych informacji, w dalszym ciągu utrzymują się one na stosunkowo wysokim 
poziomie.

zestawienie statystyczne pokazuje również, że przez ten czas systema-
tycznie wzrastało czytelnicze zainteresowanie zbiorami ikonograficznymi, które  
w 1999 r. stanowiło ok. 5 % całości udostępnień, a od 2005 r. oscyluje wokół 50%8. 
najczęściej udostępnianymi zbiorami ikonograficznymi są w kolejności: fotogra-
fie dokumentacyjne, zabytkowe pocztówki, plakaty oraz reprodukcje malarstwa. 
w przeważającej części są to zbiory, które wpłynęły do Biblioteki po roku 1999 
(fotograficzne archiwum głosu Szczecińskiego; archiwum negatywów Stefana 

 6 przykładem długoletniej współpracy z mediami na bazie zasobów działu zbiorów Specjalnych jest 
prezentowany na antenie radia Szczecin od 2005 r. cykl „Kryptonim K”, w którym omawiane są 
zarówno poszczególne kolekcje dzS oraz ich ciekawostki, jak i rożnego rodzaju materiały okolicz-
nościowe.

 7 Statystyka nie obejmuje działalności‚ pinakoteki — wypożyczalni dzieł Sztuki.
 8 dane na podstawie badań własnych. kurzyńska, m. Czytelnictwo w Czytelni Sztuki Książnicy Po-

morskiej w latach 2003–2005. „Bibliotekarz zachodniopomorski” 2006, nr 2–3, s. 39–57.
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i wandy cieślaków oraz fotograficzne archiwum jerzego Undry) lub w tym też 
czasie zostały przysposobione do udostępniania (od 2000 r. archiwa fotograficz-
ne porządkowano tematycznie i częściowo opracowano — 5609 jedn. agS-u; 
 w 2004 r. opracowywano całą kolekcję zabytkowych pocztówek; od 2001 r. opracowano 
ok. 2000 plakatów teatralnych, natomiast w 2005 r. we współpracy z Szczecińskim oddzia-
łem ipn-u zdigitalizowano 1796 jedn. plakatów społeczno-politycznych i uporządkowa-
no je w elektronicznym katalogu przedmiotowym; w 2004 r. ujednolicono, rozbudowano  
i uporządkowano kartotekę zagadnieniową dotyczącą ikonografii pomorza zachodnie-
go). Stan udostępniania pozostałych rodzajów zbiorów ikonograficznych zgromadzonych  
w Szi zależny jest dużej mierze od solidności i pomysłowości pracowników Sekcji, 
którzy realizując kwerendy dla instytucji kulturalno-oświatowych starają się wychwy-
cić wszystkie możliwe materiały na zadany temat, ale mimo to zbiory te nie są zbyt 
aktywne.

zestawienie statystyczne działalności czytelni Sztuki kp w latach 1999–2008

Rok Liczba dni 
otwarcia

Liczba 
odwiedzin

[osób]

Liczba udostępnionych
zbiorów

Liczba udzielonych 
informacji

ogółem
[jednostek]

książek
[vol.]

czasopism
[vol.]

zbiorów 
specjal-

nych
[jedn.]

ogółem
w tym 

bibliogra-
ficznych

2008 217 1.998 12.074. 6.621 271 5.182 jedn. 2.512 1.108
2007 230 2.250 15.842 8.160 425 7.257 2.172 1.492
2006 228 2.355 20.975 9.184 969 10.822 2.216 1.860
2005 237 3.066 22.192 10.503 719 10.972 2.861 2.207
2004 233 2.713 14.465 9.837 500 4.128 2.389 1.625
2003 229 2.216 11.845 8.746 527 2.572 1.983 797
2002 251 1.866 6.083 5.461 274 348 399 285
2001 233 1.201 4.054 3.278 453 453 397 312
2000 189 768 2.457 1.850 380 227 453 125
1999 200 717 2.599 1.786 490 128 343 327

wzrost zainteresowania zbiorami ikonograficznymi Szi jest więc ściśle związany z pod-
wyższeniem atrakcyjności zasobów, które odpowiadają czytelniczym zainteresowaniom, 
oraz podjęciem prac umożliwiających i ułatwiających ich udostępnianie. Uwarunkowany 
jest on również określonymi czynnikami zewnętrznymi. głównym z nich jest obserwowany 
po 1999 r. trend wzmożonego zainteresowania regionaliami, w którym zaznaczają się 
dwa wymiary: indywidualny i instytucjonalny.

wymiar indywidualny dotyczy przewartościowania postaw mieszkańców pomorza 
zachodniego wobec niemieckiej przeszłości — z niechęci i zaprzeczenia na oswojenie 
i traktowane jej jako niezbędnego elementu budowania lokalnej tożsamości. efektem tego 
są oddolne projekty popularyzatorskie, przybierające formę różnego rodzaju inicjatyw 
wydawniczych, czy tworzenia stron internetowych, opisujących dziedzictwo kulturowe 
naszego miasta i regionu. postawa ta wspomagana jest działaniami instytucjonalnymi, 
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wśród których najważniejsze dla funkcjonowania nie tylko czytelni Sztuki, ale także innych 
agend książnicy pomorskiej udostępniających regionalne zbiory specjalne, były i są m.in.:

- prowadzenie na łamach lokalnego czasopiśmiennictwa cyklów prezentujących 
przeszłość Szczecina i okolic9

- eksplorowanie problematyki regionalnej w toku kształcenia na poziomie wyższym10

- realizowanie przez instytucje naukowe programy badawcze i projekty populary-
zatorskie, dotyczące problematyki regionalnej11.

pozostałymi czynnikami zewnętrznymi stanowiącymi przyczynę zwiększonego zain-
teresowania zbiorami ikonograficznymi Szi w ostatnim czasie były ponadto:

- organizacja w 2005 r. Szczecińskiego oddziału ipn-u, dla którego zbiory specjalne 
książnicy stanowią zarówno istotne źródło materiałów badawczych, jak i materia-
łów ikonograficznych wykorzystywanych w ich działalności popularyzatorskiej;

- wprowadzenie od 2002 r. do szkół średnich nowej matury, w ramach której egzamin 
ustny z języka polskiego polega na dokonywaniu prezentacji określonego tematu, 
popartej różnego rodzaju materiałami ilustracyjnymi, co w statystyce czytelni 
przełożyło się m.in. na wzrost udostępnień reprodukcji malarskich.

przedstawiona analiza działalności czytelni Sztuki w ostatnich dziesięciu latach po-
kazuje, że Szi kp dysponuje atrakcyjnym zbiorem ikonograficznym, przede wszystkim 
dla instytucji i osób prywatnych, zainteresowanych zarówno przedwojenną, jak i powo-
jenną historią Szczecina i pomorza zachodniego. o ile jednak zbiory dotyczące okresu 
przedwojennego (grafiki, rysunki, fotografie, pocztówki) są opracowane, a do końca 
bieżącego roku prawie w całości zostaną udostępnione w zachodniopomorskiej Biblio-
tece cyfrowej, więc poszukujący ich mogą czuć się usatysfakcjonowani, to jeśli chodzi  
o zbiór fotografii dokumentujących czasy powojenne, w większości jest on jedynie wstęp-
nie uporządkowany i w niewielkiej części opracowany. z racji na ogromne nim zaintere-
sowanie, powinien zostać jak najszybciej zdigitalizowany i opracowany elektronicznie, by 
usprawnić jego udostępnianie. ze względu na objętość tego zbioru, wymaga to jednak 
nie tylko odpowiednich nakładów finansowych, ale również zaangażowania większych 
sił, niż jest w stanie zapewnić dwuosobowa obsada Szi. wydaje się również, że digita-
lizacja pozostałej części zbiorów, dotąd tej mniej aktywnej, stałaby się ogromną szansą 
na jej zaistnienie w świadomości użytkowników Biblioteki, co być może przełożyłoby się 
na zwiększony poziom udostępnień.

 9 przykładem najbardziej długotrwałej współpracy na tym polu, jest prowadzony od 2005 r. na ła-
mach „kuriera Szczecińskiego”, przez janusza ławrynowicza cykl Z archiwum Stefana Cieślaka, 
prezentujący zdjęcia tego fotoreportera, obecnie znajdujące się w zbiorach Szi kp.

 10 przykładem tego rodzaju działań są projekty odtwarzania założeń ogrodowych istniejących 
w przeszłości na terenie pomorza zachodniego, przygotowywane w ramach zaliczeń semestralnych 
przez studentów architektury krajobrazu akademii rolniczej w Szczecinie, czy projekty rewitalizacji 
poszczególnych fragmentów miasta przygotowywane przez studentów architektury politechniki 
Szczecińskiej.

 11 tego rodzaju przedsięwzięcia realizowane były w dużej ilości w 2005 r., co wiązało się z przypa-
dającą w tym czasie rocznicą 60-lecia ustanowienia polskiej administracji na pomorzu zachodnim. 
materiały ilustracyjne pochodzące m. in. ze zbiorów Szi kp stały się podstawą wystaw i wydawnictw 
okolicznościowych, przygotowywanych z tej okazji.
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Marta Kurzyńska (the Stanisław Staszic pomeranian library in Szczecin) 
Iconographic Collections in the Pomeranian Library in Szczecin — Presentation of the Collections and 
the Range of Readers’ Interests

Summary

the Special collections Section of the regional and municipal library of Szczecin, currently the po-
meranian library, was created in 1955. the beginning of the iconographic collection was the items 
from the municipal iconographic archives (Städtisches Bildarchiv) inherited form the Stadtbibliothek 
and illustrative materials in the form of posters, ex libris (bookplates) and sets of illustrations made 
over by various institutions to the library after 1945. in 1974 the art Section was created that has 
been dealing with iconographic materials ever since. in 1982 part of the art Section was separated 
and called pinacotheca, the first polish library lending works of art by contemporary creators and 
reproductions of painting. in 2000 the library acquired a big collection of photographs, which was the 
reason why the name was changed into the Section of art, pinacotheca and photographs. currently, 
after some overall organisational changes in the pomeranian library, this unit is called ‚the Section 
of iconographic collections’. the Section gathers paintings, pictures, graphics, sculptures, and three-
dimensional objects of art, reproductions and albums of reproductions, artistic, documentary and old 
photographs, slides, ex libris, old and present-day postcards, posters, medals, bibliophilic publications, 
social life documents and various materials left after exhibitions. a significant part of the collection is 
regional in character, and this is the reason why recently the interest in it has increased on part of 
private persons, institutions and organisations that are carrying out various research and popularising 
projects concerning Szczecin and west pomerania. the article presents some of the items form the 
Section of Special collections with a special emphasis on the ones concerning the region. the article 
also analyses the reasons for an increase in interest in the iconographic collections in the last decade.
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Jolanta B. Kucharska
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

trUdne lata fotografii polSkiej.
fotografie z lat 40. i 50. XX w. 

w zBiorach ikonograficznych  
BiBlioteki głównej politechniki warSzawSkiej

Streszczenie

artykuł opisuje kolekcję ikonograficzną Biblioteki głównej politechniki warszawskiej przejętą  
w 2005 r. ze zbiorów instytutu gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa w warszawie. zespół obejmuje 
materiał gromadzony w latach 1949–1974 w instytucie Urbanistyki i architektury (iUa) oraz instytucie 
kształtowania środowiska.

najcenniejsze materiały fotograficzne dotyczące lat 1945–1960 wykonali fotografowie zatrudnieni  
w pracowni ikonograficznej instytutu oraz pracownicy naukowi iUa. zakupiono fotografie autorskie wy-
konane przez wybitnych polskich artystów fotografów oraz materiały pochodzące z polskich archiwów  
i kolekcji muzealnych. Unikalna zespół fotografii dokumentuje stan zachowania obiektów zabytkowych  
w latach 40. i 50., straty spowodowane działaniami wojennymi 1939–1945, odbudowę miast po zakończe-
niu wojny a przede wszystkim ukazuje obiekty architektoniczne powstałe w okresie budowy socjalizmu. 
zbiory udostępnione dla czytelników stanowią jedno z najważniejszych źródeł do badań nad dziejami 
sztuki i architektury w polsce.

w końcu 2005 r. zbiory Biblioteki głównej politechniki warszawskiej wzbogaciły się  
o ponad 40.000 fotografii oraz kilkanaście tysięcy diapozytywów. przejęto je z likwidowanej 
Biblioteki instytutu gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa w warszawie. w blisko 
stuletnich dziejach biblioteki uczelnianej nie istniała tradycja gromadzenia materiałów 
ikonograficznych — może poza krótkim epizodem działalności pracowni historycznej 
politechniki warszawskiej w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, gdy zbierano różnego typu 
archiwalia (w tym także fotografie) do badań nad tradycją tej najstarszej i największej 
polskiej uczelni technicznej. po rozwiązaniu pracowni historycznej, zbiory ikonograficzne 
przejęło muzeum politechniki warszawskiej.

instytut gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa (igpim) kontynuował działalność 
instytutu kształtowania środowiska (ikś) oraz wcześniej — czynnego w latach 1949–1974 
— instytutu Urbanistyki i architektury (iUa). od chwili powołania iUa istotną rolę w jego 
strukturze odgrywał dział historii budowy miast, w którym narodziła się idea gromadzenia 
zbiorów kartograficznych i ikonograficznych dotyczących architektury i urbanistyki na ziemiach 
polskich w jej historycznych granicach. powołana około 1951 r. pracownia dokumentacji iko-
nograficznej zbierała dokumentację niezbędną dla obsługi działalności naukowo-badawczej 
różnych oddziałów instytutu oraz realizacji zadań polskiej urbanistyki i architektury w mo-
mencie odbudowy, przebudowy i rozbudowy kraju zniszczonego w czasie ii wojny światowej.

najintensywniejsze prace nad pozyskiwaniem materiałów ikonograficznych prowadzo-
no w latach 1952–1954, do chwili przeniesienia działu historii budowy miast do zakładu 
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teorii i historii architektury i Urbanistyki w polskiej akademii nauk. od 1955 r. ograniczona 
działalność pracowni dokumentacji ikonograficznej — aż do czasu jej likwidacji w połowie 
lat siedemdziesiątych — koncentrowała się na obsłudze prac badawczych prowadzonych 
aktualnie w instytucie, między innymi związanych z architekturą krajobrazu, zielenią, 
urbanistyką, architekturą przemysłową, architekturą mieszkaniową oraz architekturą 
budownictwa ogólnego i usług (w tym opracowania dotyczące terenów i urządzeń spor-
towych przygotowane przez romualda wirszyłłę). odrębną grupę stanowiły materiały 
gromadzone do projektów badawczych iUa nad twórczością architektów franciszka marii 
lanciego (1953–54)1, Stanisława zawadzkiego (1950–1952)2, dominika merliniego3, 
jakuba kubickiego (pałace w Bejscach, Białaczowie, młochowie, pławowicach i Sterdyniu, 
kościół w radziejowicach), Szymona Bogumiła zuga (arkadia, falenty, jabłonna) oraz 
architekturą spichlerzy4 oraz zieleni w krajobrazie (fotografie tadeusza Szymanowskiego)5.

faktyczna wielkość kolekcji pracowni dokumentacji ikonograficznej nie jest dziś 
możliwa do odtworzenia. według ostatniego sprawozdania dotyczącego jej stanu  
z 1971 r. — zbiór negatywów liczył około 28 000 pozycji wpisanych do inwentarza6. ich 
los po zamknięciu placówki nie jest znany. w fototece znajdowało się około 95 000 kart 
głównych7, zaś w diatece — 20 000 przezroczy (w tym ponad 60% barwnych). po likwi-
dacji pracowni dokumentacji ikonograficznej zespół fotografii przeniesiono do biblioteki 
instytutu. Szafy z fotografiami umieszczone na zapleczu magazynu. większość odwró-
cono szufladami do ściany. część kart ze zdjęciami powiązano w paczki i przeniesiono 
do magazynu w piwnicy. nie były udostępniane ponad 30 lat.

zachowany zespół stanowi najcenniejszą część dawnej kolekcji pracowni ikonogra-
ficznej instytutu Urbanistyki i architektury. zbiory przejęte przez pracownię narodowego 
zasobu Bibliotecznego Biblioteki głównej politechniki warszawskiej obejmują ponad 
40 000 kart dokumentacyjnych z naklejonymi fotografiami (przede wszystkim w formacie 
13x18 cm)8 z okresu od lat osiemdziesiątych XiX w. po rok 1976. po selekcji, podczas 
której usunięto klisze w bardzo złym stanie technicznym oraz dublety, zachowano około 
18 000 slajdów, z których blisko 80% stanowią materiały barwne wykonane w latach 60. 
i 70. poza niewypełnionymi inwentarzami instytutu kształtowania środowiska nie ocalały 
żadne inwentarze oraz katalogi negatywów i pozytywów, natomiast przetrwał inwentarz 
diateki oraz katalog rzeczowy slajdów — oba w formie kartkowej. opisy fotografii powstałe 

 1 fotografie dworu w kobylance, pałaców w grodźcu, międzyrzecu podlaskim i zagórzanach, zespo-
łów pałacowych w końskich i porębie wielkiej, budynków gospodarczych w wilanowie, szkoły przy 
kościele w międzyrzeczu podlaskim, projektu przebudowy wawelu oraz projektów odbudowy zamków 
w ojcowie i Szamotułach. patrz: Bartczakowa i., Franciszek Maria Lanci 1799–1875, warszawa 1954.

 2 rezydencje w dobrzycy, lubostroniu i śmiełowie. patrz: malinowska i., Stanisław Zawadzki 
1743–1806, warszawa 1953.

 3 rezydencje w dęblinie i jabłonnie. patrz: tatarkiewicz w., Dominik Merlini, warszawa 1955.
 4 Spichrze dworskie w grabowie (pomiar), gorzowie śląskim, kaleniu, Sławęcicach (ob. kędzierzynie-koźlu), 

modlnicy, rogowie, Strzybniku, śmiełowie oraz Żelaznej. patrz: dumnicki j., Spichrze polskie, warszawa 1987.
 5 m.in. Skierniewice, łańcut, jabłonna, jagodne, kozłówka, świerklaniec, kopaszewo, winiary (wielkopolska).
 6 w zachowanych inwentarzach negatywów igpim liczących około 30 000 pozycji większość rubryk 

nie została wypełniona, trudno więc odtworzyć zespół należący do kolekcji instytutu. 
 7 w innej wersji zespół liczył około 200.000 wglądówek. (patrz: oprac. kotarbiński a.], O dorobku 

naukowym byłego Instytutu Urbanistyki i Architektury 1949–1974, ikś 1975). 
 8 w tym niewiele ponad 100 odbitek barwnych, przede wszystkim z pierwszej połowy lat siedemdziesią-

tych, pochodzących z archiwum centralnej agencji wydawniczej oraz krajowej agencji wydawniczej. 
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w chwili wykonania fotografii, a więc najczęściej w latach 50. ubiegłego w., wymagają 
weryfikacji i uaktualnienia. na tym etapie opracowania wydaje się, że udało się ocalić 
podstawową część dawnej kolekcji ikonograficznej iUa. Brakuje pojedynczych fotografii 
oraz kilkudziesięciu serii diapozytywów wypożyczonych w latach siedemdziesiątych, 
których po likwidacji pracowni nie zwrócono do biblioteki. porównanie zbioru fotografii  
z ocalałą niemal w całości kolekcją diapozytywów, wskazuje że selekcji podlegały przede 
wszystkim materiały reprodukowane z publikacji książkowych i czasopism.

w pracowni nzB materiał fotograficzny został uporządkowany. przygotowano wstępny 
wykaz ponad 36 000 zdjęć (skrócony opis w układzie topograficznym) przedstawiających 
obiekty, które udało się zidentyfikować. po przekonwertowaniu do systemu aleph stwo-
rzono bazę ikonograficzną w katalogu on-line (http://gate.bg.pw.edu.pl/f/?func=find-b-
0&local_base=fot01). obecnie kontynuowanie są prace nad dalszym opracowywaniem 
merytorycznym zdjęć i uzupełnianiem opisów. na początek, dzięki uzyskaniu zgody wła-
ściciela praw autorskich (syna artysty), powstała możliwość umieszczenia prac czesława 
olszewskiego, wybitnego warszawskiego fotografa, w Bibliotece cyfrowej politechniki 
warszawskiej (bcpw.bg.pw.edu.pl). planowana jest digitalizacja zbioru ikonograficznego,  
z zastrzeżeniem, że do biblioteki cyfrowej trafią jedynie zdjęcia o ustalonym statusie 
prawa autorskiego. pozostałe fotografie zostaną udostępnione na terenie biblioteki9.

główną część zbioru powstałego w pierwszym okresie działalności pracowni (w latach 
1952–54) tworzyli fotografowie zatrudnieni w pracowni dokumentacji ikonograficznej, 
pracownicy iUa10 oraz architekci i urbaniści współpracujący z instytutem. reprodukowano 
materiały z gabinetu rycin Uniwersytetu warszawskiego, archiwum ikonograficznego 
muzeum narodowego w warszawie, muzeum narodowego w krakowie (zbiory czartory-
skich), Biblioteki Uniwersytetu wrocławskiego, archiwów państwowych (przede wszystkim 
w radomiu i archiwum głównego akt dawnych w warszawie), dziewiętnastowiecznej  
i dwudziestowiecznej prasy polskiej, m. in.: „tygodnika illustrowanego”, „kłosów”, „wędrow-
ca”, „Budownictwa i architektury” oraz stare fotografie ze zbiorów prywatnych (zbigniew 
rewski, leonard Sempoliński). pozyskano odbitki z centralnej agencji fotograficznej, kra-
jowej agencji wydawniczej, państwowego instytutu Sztuki (obecnie instytutu Sztuki pan), 
zakładu architektury polskiej oraz zakładu wsi politechniki warszawskiej, wojewódzkich 
urzędów konserwatorskich oraz urzędów miejskich. wiele prac zakupiono bezpośrednio od 
znanych fotografów: czesława olszewskiego, leonarda jabrzemskiego, jana i janusza 
Bułhaków, kazimierza lelewicza, romana Stefana Ulatowskiego, Stanisława kolowcy 
oraz tadeusza przypkowskiego. zakupiono wiele odbitek autorskich od architekta andrzeja 
nitscha, a także pojedyncze prace osób prywatnych (roman aftanazy) lub zakładów foto-

 9 zdjęcia, do celów archiwizacji zostały zdigitalizowane w formacie tiff (rozdzielczość 600dpi), 
a do publikacji w bibliotece cyfrowej skonwertowane do formatu jpeg (300 dpi). Skanowanie zdjęć 
wykonywane było w skali szarości o głębi 256 (8bit/px). do zdjęć niezbyt wyraźnych w nielicznych 
przypadkach stosowana była maska wyostrzająca, w kilku przypadkach zdjęcia były rozjaśniane. 
miniatury, zostały zeskanowane w rozdzielczości 200 dpi i stanowią ok. 10% wielkości podstawowego 
obrazka (jpg). na zdjęciach dodajemy znak wodny, a w zasadzie nadruk, w prawym dolnym rogu, 
o treści „copyright © 2008, Bcpw”, na tyle mały, żeby nie przeszkadzał odbiorcy. 

 10 zbigniew dolatowski, przemysław gartkiewicz, czesław gawdzik, Bartłomiej jahn, wojciech kali-
nowski, m. karolak, Bogdan kasperski, Stanisław łuczyński, irena malinowska, wacław ostrowski, 
zbigniew rewski, tadeusz przemysław Szafer, tadeusz Szymanowski, świętosław tatarkiewicz, 
Stanisław trawkowski, eugenia trzeciakowa, j. turos, jerzy wilk, ryszard zając.
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graficznych (n.p. „Sztuka” w jarosławiu). od leonarda Sempolińskiego nabyto dokumen-
tację fotograficzną wystawy „Wiek Oświecenia w Polsce” zorganizowanej przez muzeum 
narodowe w warszawie w 1952 r. Siłami pracowni ikonograficznej wykonano dokumen-
tację słynnej wystawy architektury polskiej zorganizowanej w warszawskim pałacu kultury  
i nauki w maju 1956 r. do kolekcji przekazano zdjęcia wykonane przez pracowników iUa  
i architektów uczestniczących w objazdach studyjnych po mazowszu, podlasiu, łódzkiem, 
świętokrzyskiem oraz śląsku, organizowanych przez instytut w latach 1952–5311.

w latach 40. i na początku lat 50. organizowanie objazdów, podczas których wykony-
wano dokumentację fotograficzną, wymagało dużego zachodu. jak wspomina mieczysław 
orłowicz, kierownik w wydziale turystyki ministerstwa komunikacji, jeden z najwybitniej-
szych polskich działaczy turystycznych i krajoznawczych, dla przygotowania pięciodniowego 
objazdu warmii i mazur (w dniach 17–26 lipca 1946 r.) na zlecenie wydziału turystyki przy 
ministerstwie komunikacji i dróg publicznych, potrzebowano subwencji ministerstwa komu-
nikacji, ministerstwa Spraw zagranicznych a także polskiego towarzystwa krajoznawczego. 
pracami kilkuosobowej ekipy kierował wówczas wybitny fotograf jan Bułhak. Samochodem 
użyczonym przez starostwo przemierzono szlak od olsztyna, aż po frombork i Braniewo 
oraz okolice wielkich jezior mazurskich. w Braniewie Bułhak wraz z orłowiczem znaleźli się 
w strefie zaminowanej, ponieważ informację o grożącym niebezpieczeństwie umieszczono 
tylko w jednym końcu ulicy. efektem kilkudniowej wyprawy było ponad sto kilkadziesiąt filmów 
dokumentujących krajobraz i zabytki tych ziem. w ciągu zaledwie jednego 1946 r. Bułhak 
odwiedził w ten sposób około 100 miejscowości ziem odzyskanych (od łuczan i elbląga do 
Szczecina) wykonując około 2000 zdjęć, ze szczególnym uwzględnieniem gdańska (miasta 
i województwa). w 1947 r. fotografował uzdrowiska i zdrojowiska dolnego śląska i pomorza 
zachodniego (ponad 500 zdjęć), mazury, warmię i Suwalszczyznę. podczas wypraw wielo-
krotnie zawodziły samochody, których naprawa powodowała skrócenie podróży.

posługując się w terenie szczegółowymi mapami topograficznymi (często przedwojen-
nymi wydaniami wig-u), opatrzonymi adnotacjami „Tajne” lub „Poufne”, członkowie ekipy 
inwentaryzacyjnej mieli obowiązek deponowania ich na noc w najbliższym komisariacie milicji 
obywatelskiej12. nierzadko spotykano się z wrogim nastawieniem miejscowej ludności, która 
obawiała się o los inwentaryzowanych kościołów.

 mimo trudności w zaopatrzeniu, instytut nie odczuwał braku deficytowych wówczas, stra-
tegicznych materiałów fotograficznych (negatywy i materiały chemiczne). podobne obostrzenia 
nie dotyczyły także członków związku artystów fotografików i centralnej agencji fotograficznej. 
tymczasem pracownicy państwowego instytutu Sztuki, gromadzący materiał inwentaryzacyjny 
do katalogu zabytków Sztuki w polsce ograniczali się do wykonania 2–3 fotografii z inwentary-
zowanego obiektu, zazwyczaj widoku zewnętrznego i najcenniejszego elementu wyposażenia.

w zbiorze ikonograficznym iUa zgromadzono prace dokumentujące zniszczenia wojen-
ne warszawy wykonane w latach 1945–1947 przez leonarda Sempolińskiego, leonarda 

 11 podlasie-mazowsze: choroszcz, dowspuda, raczki (27.06.–1.07 1952); śląskie-małopolskie: ogrodzieniec, 
Siewierz, rudno-tenczyn (29.09.–1.10 1952), mazowieckie-łódzkie: Bąkowa góra, Białaczów, drzewica, 
jabłonna lacka, majkowice, przysucha, Sterdyń (lipiec 1953); świętokrzyskie: końskie, Białogon, kielce 
(lipiec 1953); wielkopolskie: czerniejewo, rydzyna (sierpień 1953); dolnośląskie: Bolków, kamieniec 
ząbkowicki, kłodzko, oleśnica, ratno dolne, Strzelin, świdnica, wałbrzych-książ (październik 1954). 

 12 informacja uzyskana od pana jerzego langdy, wieloletniego kierownika pracowni fotograficznej 
państwowego instytutu Sztuki pan (później instytutu Sztuki pan).
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jabrzemskiego, marię chrząszczową, a. gąsiewicza, r. kwiatkowskiego oraz fotografów 
współpracujących z centralną agencją fotograficzną. leonard jabrzemski i edmund ku-
piecki dostarczyli fotografie ukazujące odbudowę stolicy. od kazimierza lelewicza zakupio-
no ponad sto zdjęć dotyczących zniszczenia i odbudowy gdańska. zniszczenia gdańska, 
gdyni i Szczecina przedstawiają też fotografie janusza Uklejewskiego z 1945 r. z końca 
lat 40. pochodzą widoki miejscowości na ziemiach zachodnich i północnych wykonane 
przez jana Bułhaka i jego syna janusza. w latach 50. dokumentowano obiekty zabytkowe  
w różnych częściach polski (m.in. budynki sakralne, kapliczki przydrożne, pałace, dwory, 
mury obronne, ratusze) ale także wielkie budowle socjalizmu, nowe miasta socjalistyczne 
(nowa huta, nowe tychy), obiekty przemysłowe (huty, cementownie, porty), osiedla miesz-
kaniowe, zabudowania na wsi, obiekty wypoczynku służące ludziom pracującym miast i wsi 
(park kultury i wypoczynku w chorzowie, ośrodek wczasów świątecznych w powsinie pod 
warszawą, las Bielański w warszawie), architekturę sportową: stadiony (m.in. w krakowie, 
poznaniu, Szczecinie)13, hale, pływalnie i kąpieliska oraz urządzenia sportowe. zachowały 
się fotografie obiektów szkolnych, przedszkoli i żłobków, także ich wyposażenia. kolekcję 
zasiliła dokumentacja wykopalisk archeologicznych w Biskupinie i igołomii, drewnianej 
architektury warszawskiego Bródna wykonana przez marię kietlińską w latach 1959–1960 
oraz licznych kościołów drewnianych (m.in. Brzezinki, harklowej, mikuszowic, libuszy, 
nowej wieś królewskiej, rychnowa). oryginalne fotografie z połowy lat 50. przedstawiają 
widoki slumsów na warszawskim powiślu (na terenie dzisiejszej Biblioteki Uniwersytetu 
warszawskiego). kilkaset fotografii dokumentuje krajobraz polski: jeziora (augustowskie, 
wigry, nidzkie), góry (Beskidy i tatry), drogi wiejskie, cenne obiekty przyrodnicze (dąb 
Bartek) a także scenki rodzajowe (targi w małych miasteczkach, zabawy dzieci).

Uratowane przed wywiezieniem na makulaturę fotografie ze zbioru dawnego instytutu 
Urbanistyki i architektury, a szczególnie unikalna kolekcja materiałów poświęconych 
obiektom powstałym w okresie budowy socjalizmu w polsce, po opracowaniu meryto-
rycznym, zapewne stanowić będą jedno z najważniejszych źródeł do badań nad dziejami 
architektury i sztuki polskiej.

Jolanta B. Kucharska (warsaw polytechnic’s main library) 
The Difficult Years of the Polish Photography. Photographs from the 1940s and 1950s in the Iconographic 
Collections of the Warsaw Polytechnic’s Main Library

Summary

the article presents the iconographic collection of the warsaw polytechnic’s main library taken over in 
2005 from the collections of the institute of Spatial development and housing in warsaw. the collection 
comprises the materials gathered in 1945-1974 in the Urbanistic and architectural institute (Uai) and in 
the institute of environmental development. the most valuable photographic items were made by photo-
graphers employed in the iconographic workshop of the institute and the research workers from the Uai. 
additionally, the library bought photographs made by outstanding polish photographers and materials 
from polish archives and museum collections. the unique collection of photographs presents the state of 
valuable old buildings in the 1940s and 1950s, the losses caused by the Second world war, the post-war 
reconstruction, and especially the buildings created in the period of communism. the collection is one of 
the most valuable sources to research into the history of art and architecture in poland. 

 13 m.in. unikatowa seria fotografii z dokumentacją konkursu na „Stadion Między Mostami” (dziesię-
ciolecia) w warszawie oraz poszczególnych etapów jego budowy.
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Beata Kurek
Uniwersytet Jagielloński — Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

afiSze i programy teatralne  
teatrów krakowSkich  

oBrazem Życia kUltUralnego w XiX w.

Streszczenie

programy i afisze teatralne to materiał szczególny, a ich wartość historyczną docenia każdy ba-
dacz dziejów teatru. w oddziale dokumentów Życia Społecznego Biblioteki jagiellońskiej znajduje się 
niezwykła kolekcja druków związanych z teatrem krakowskim, pochodząca z XiX w. na ich podstawie 
— analizując repertuar, ceny biletów, ilość przedstawień i występów gościnnych, autorka próbuje opisać 
obraz życia kulturalnego ówczesnej inteligencji. wizyty w teatrze nie były jedyną rozrywką mieszkańców 
krakowa. między drukami teatralnymi znajduje się ciekawy zbiór z afiszami balowymi, oraz pochodzącymi 
z występów cyrkowych i pokazów magicznych. opracowując i tę formę rozrywki, można zaobserwować 
jaką działalność — oprócz przedstawień teatralnych — prowadziły dziewiętnastowieczne teatry w celu 
urozmaicenia życia codziennego i zapewnienia uciechy swoim widzom.

Uroczystości i zwyczaje obchodzone w XIX w.

historia krakowa w XiX w. obfitowała w ważne wydarzenia historyczne mające głęboki 
wpływ na kulturę tamtych czasów. w 1809 r., na mocy traktatu z Schönbrunn, kraków  
i podgórze zostały przyłączone do księstwa warszawskiego jako stolica departamentu. 
w latach 1815–1846 stanowił stolicę formalnie niepodległego państwa — rzeczypospo-
litej krakowskiej, a w 1846 r. miasto ostatecznie zostało zaanektowane przez austrię,  
w której granicach pozostawało aż do 1918 r.

polityczne zmiany nie pozostały bez wpływu na życie kulturalne. zwyczaje narodowe 
zachowały się w krakowie prawie bez zmian, inaczej „niż w innych prowincjach polskich, 
albowiem choć oschły pod słońcem lat 1795–1809 r. pod panowaniem pruskiego i au-
stryackiego oręża, odżyły na nowo z chwilą zjawienia się francuskich orłów nad brzegami 
Wisły, a ustaliły i upewniły pod rządem Rzeczypospolitej Krakowskiej”1. pielęgnowano 
dawne obyczaje krakowskie, takie jak odwiedzanie cmentarzy w niedzielę wielkanocną, 
obrzęd konika zwierzynieckiego, nocy świętojańskiej czy tłustego czwartku. do nich do-
szły obrzędy upamiętniające znane osobistości (tadeusz kościuszko, józef poniatowski) 
oraz przesławne urodziny cesarza austriackiego franciszka i, obchodzone 16 lutego, 
czy imieniny króla pruskiego urządzane 3 września.

najuroczyściej jednak obchodzono imieniny cesarza aleksandra i (11 września)2, 
dodatkowo wybrano też ten dzień jako upamiętniający rocznicę nadania swobód kon-
stytucyjnych krakowowi i obchodzono go nawet po śmierci cesarza. przy tej okazji 

 1 louis l. Życie światowe i towarzyskie w Rzeczypospolitej Krakowskiej (1816–1846). kraków, 1886.
 2 kleszczowa i. Ceremonie i parady w porozbiorowym Krakowie 1796–1815. kraków, 1999. 
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odbywały się uroczystości kościelne, okolicznościowe obiady, rozdawano też jedzenie 
najuboższym, organizowano uczty ludowe z konkursami, koncerty muzyki wojskowej 
oraz przedstawienia teatralne.

po upadku powstania listopadowego odeszła krakowianom chęć do zabaw. Spotyka-
no się raczej na politycznych podwieczorkach i skromnych obiadach. wraz z zajęciem 
krakowa przez trzy mocarstwa w 1836 r., miasto musiały opuścić znakomite rodziny 
prześladowane za udział w powstaniu3. w krakowie pozostały familie znane z hołdowa-
nia paryskiej modzie, którym przewodzili hrabiowie Skorupkowie, Bolesław wielopolski 
i generałowa rautenstrauchowa. modna stała się jazda konna i pogadanki przy kawie. 
Urządzano koncerty muzyki milicyjnej w ogrodzie strzeleckim oraz wyprawy do lasku 
bielańskiego. powodzeniem cieszyły się majówki, a jedna z nich urządzona w 1845 r. 
przez dyrektora teatru miejskiego została nawet opisana w „gazecie krakowskiej”4. 
w zimie chętnie odwiedzano teatr, urządzano bale i koncerty.

od 1867 r. w krakowie obowiązywała autonomia galicyjska, dzięki czemu polacy mieli 
większą swobodę językową i kulturową niż w pozostałych zaborach. pod koniec wieku 
kraków nazywany był nawet duchową stolicą polski, polskim rzymem czy stolicą młodej 
polski5. krakowianie bywali na balach, słuchali wykładów i koncertów, oglądali sztuczki 
cyrkowe i popisy woltyżerskie. Uczestniczyli w imprezach charytatywnych i okoliczno-
ściowych. modne stały się seanse spirytystyczne i pokazy magii. wraz z pojawieniem 
się oświetlenia gazowego na ulicach, przedłużało się wieczorne życie towarzyskie. Był 
to też doskonały czas dla polskiej sceny teatralnej, chociaż początki były trudne.

Teatr Miejski w Krakowie

na początku XiX w. sceny polskiej właściwie w krakowie nie było. mimo tego, że bu-
dynek teatru krakowskiego, mieszczący się na rogu ulicy jagiellońskiej i Szczepańskiej 
kupiony na ten cel przez jacka kluszewskiego, otworzył swoje podwoje dla widzów już  
1 stycznia 1800 r., to przywilej grania w nim raz w tygodniu polskich sztuk otrzymał  w 1805 r.

dopiero w 1817 r. — jak pisze karol estreicher — po przybyciu wojciecha Bogu-
sławskiego6 rozwinęły się zalążki polskiego teatru i datę tę można podawać jako datę 
zawiązania się stałego teatru w krakowie7. niestety, chwilowy rozkwit przytłumiły wojny 
napoleońskie. dalszy rozwój sceny krakowskiej datuje się na czerwiec 1817 r., kiedy 
pojawiła się trupa teatralna Bauera, a po 1819 r. przyjechali lasoccy, lwowska aktorka 
teodora Szeptycka-wenclówna8 i trupa j. kamińskiego ze lwowa. z biegiem czasu 
przyjeżdżali coraz wybitniejsi aktorzy i śpiewacy wzbogacając w ten sposób repertuar  
i przyciągając widzów. jednak kluszewski — dyrektor teatru krakowskiego — stracił po-

 3 ibid.
 4 Wiadomości krajowe. „gazeta krakowska” 1845, nr 107, s. 1.
 5 kamusińska a. Jak spędzali wolny czas krakowianie u schyłku XIX w. kraków 2007. ean 

9788388618734.
 6 Wojciech Romuald Bogusławski (ur. 1757 w Glinnie, zm. 1829 w Warszawie), aktor, śpiewak operowy, 

pisarz, reżyser, tłumacz, dyrektor teatru narodowego w warszawie i założyciel teatru w kaliszu. 
nazywany ojcem teatru polskiego.

 7 estreicher k. Gwiazda spadająca. Teodora Szeptycka-Wenclówna urodzona w 1845 r., zmarła 
w Brodach 23 Czerwca 1897 r. kraków, 1897.

 8 estreicher k. Teatr Krakowski. kraków 1898.
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czątkowy zapał do zajmowania się teatrem, a pieniądze otrzymywane na mocy subwencji 
przeznaczał na cele inne niż teatralne. wreszcie w 1830 r. senat odmówił odnowienia 
kontraktu i przekazał przedsiębiorstwo janowi miroszewskiemu. ten, mając kłopoty  
z ustaleniem czynszu, musiał szukać innego lokum dla teatru i wynajął pusty kościół św. 
Urszuli mieszczący się na ulicy jana, przebudowując go i dostosowując do potrzeb teatru.

mimo dość dobrej organizacji teatru, po dziesięciu miesiącach zmuszono miroszew-
skiego do odejścia, a na jego miejsce powołano juliusza pfeiffera, który niezbyt radził 
sobie z odnowieniem drużyny teatralnej, nie potrafił też stworzyć ciekawego repertuaru, 
ani uczyć aktorów gry scenicznej. doceniono go później jako inicjatora prezentacji 
polskich aktorów w wiedniu, jednak scena polska upadała. niezwykłym powodzeniem 
cieszyła się za to opera niemiecka i powstały w 1834 r. na kazimierzu teatr żydowski. 
afisze przedstawień żydowskich drukowano zazwyczaj z języku niemieckim i polskim,  
a większość z nich to anonse Żydowskiego towarzystwa teatralnego (il. 1).

dyrektorowanie pfeifera zakończyło się w 1840 r. dwa lata później powstał nowy, 
rozbudowany gmach teatru krakowskiego pod dawnym adresem na Szczepańskiej. 
kierowowanie teatrem przejął hilary meciszewski, który sprowadził dekoratora i twórcę 
kostiumów specjalnie z teatru drezdeńskiego. za jego kadencji rozwinęła się polska scena 
dramatyczna i opera. dalszemu rozwojowi teatru polskiego w krakowie przeszkodziła 
wiosna ludów i pożar krakowa w 1850 r. trzy lata później teatr dostaje się w ręce j.w. 

il. 1. afisz przedstawienia teatru Żydowskiego z 1887 r. (Bj 224658 iV rara) 
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megerle’a, który skupia się na utworzeniu teatru niemieckiego. na szczęście szybko 
bankrutuje i w 1854 r. dyrektorem znowu zostaje pfeifer. Szczupły zespół składający się 
z 9 aktorek i 11 aktorów wystawiał polskie sztuki przez kilka lat, ale większym powodze-
niem cieszyły się sztuki niemieckie.

dobry okres dla teatru polskiego rozpoczyna się latem 1865 r. kiedy entrepryzę 
przejmuję adam Skorupka. przyczynił się on do podniesienia rangi sceny krakowskiej 
i miał niezwykłe wyczucie co do doboru kierowników artystycznych, którym był między 
innymi Stanisław koźmian. koźmian został w 1866 r. dyrektorem teatru krakowskiego,  
a w 1871 założył literacki „afisz”. obydwaj panowie zapisali się w historii teatru polskiego. 
podnieśli poziom granych sztuk, uszlachetnili repertuar i wprowadzili konkursy teatralne 
dla polskich autorów. za ich kadencji występowali wybitni aktorzy epoki: antonina hof-
fmann, helena modrzejewska, feliks Benda, Bolesław ładnowski, wicenty rapacki. 
wtedy też powstała słynna „szkoła krakowska”9.

w 1885 r. kierownictwo przejmuje jakub glikson, mierny jako aktor, ale doskonały 
jako administrator teatru. teatr cieszył się powodzeniem, jednak budynek w którym się 
mieścił, nie spełniał już warunków odpowiednich dla teatru. ciasny, nieogrzewany, bez 
nowoczesnych rozwiązań w zakresie dekoracji i bez zabezpieczeń pożarowych, stwarzał 
zagrożenie dla widzów.

Budowa nowego gmachu mieszczącego się na placu św. ducha zakończyła się  
w 1893 r. z tego okresu pochodzi niezwykłe wydawnictwo zachowane w zbiorach Biblioteki 
jagiellońskiej. jest to pamiątka inauguracyjnego przedstawienia z dnia 23 października 
1893 r. należąca do idalii pawlikowskiej, żony dyrektora teatru. kilka stron nadrukowa-
nych na jedwabiu, zamkniętych w oprawie obleczonej niebieskim materiałem, zawiera 
program sobotniego przedstawienia, listę aktorek i aktorów tworzących zespół teatru 
krakowskiego, zdjęcie nowego teatru oraz jana zawiejskiego — architekta budynku. na 
ostatniej stronie pokazano rozkład miejsc nowej widowni oraz cennik biletów. pierwsze 
przedstawienie, jakie dano tego wieczora, to Zemsta aleksandra fredry i Balladyna 
juliusza Słowackiego10.

nowy teatr nazwano teatrem narodowym. Skupiał on znakomity zespół aktorski  
i nadal odznaczał się dbałością o dobór repertuaru oraz wysoką klasą gry aktorskiej11. 
w ten sposób zakończyła się jednak historia XiX-wiecznej sceny teatralnej przy placu 
Szczepańskim.

Afisze teatralne ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

zmienne losy teatru polskiego widać doskonale podczas przeglądania tomów z afi-
szami teatralnymi z tamtej epoki. w zbiorach Biblioteki jagiellońskiej zachowały się one 
w postaci oprawnych roczników. w wyjątkowych przypadkach są to pojedyncze egzem-
plarze, jeśli nie stanowiły całości chronologicznej, lub zostały wykonane na nietypowym 
materiale — np. jedwabiu.

 9 got j. Szkoła krakowska. kraków 1965. Sto lat Starego Teatru w Krakowie, s. 13–26.
 10 Na pamiątkę inauguracyjnego przedstawienia w dniu 21 października 1893 Wielmożnej Pani Idalii 

Pawlikowskiej (Bj dŻS).
 11 estreicher k. Teatr Krakowski. kraków 1898.
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do grupy afiszów drukowanych na jedwabiu, pochodzących z XiX w., należą dwa 
krakowskie. jeden z nich, to okolicznościowy, zapraszający na pierwszy wieczór w nowym 
teatrze krakowskim z inauguracyjnym przedstawieniem komedii l.a. dmuszewskiego 
Barbara Zapolska i operą j. jasińskiego Nowy Rok12. Uroczysty wieczór miał miejsce 
1 stycznia 1843 r.

drugi afisz jedwabny, wydany w dwóch wersjach językowych (polskim i niemieckim), 
dotyczy antrepryzy georga wilhelma megerlego. Były to występy grupy wiedeńskiej  
z 38 tancerkami i przy „rzęsistem oświeceniu sceny”13 w przedstawieniu Zarozumiałość, 
wystawianym 20 grudnia 1853 r.

zbiór krakowski jest najliczniejszą kolekcją afiszów teatralnych, którą w większo-
ści zawdzięcza Biblioteka jagiellońska karolowi estreicherowi, dyrektorowi w latach 
1868–1905. on to dbał o przypływ materiałów z dziedziny teatraliów, często nagabując 
nawet samych aktorów, w tym samą helenę modrzejewską14, aby dostarczała afisze. 
jako miłośnik teatru, bibliotekarz i kolekcjoner dostawał też afisze od organizatorów 
imprez, redakcji krakowskich czasopism, drukarń, czy samych abonentów15. ramy tego 
artykułu nie pozwalają na zbyt dokładne analizowanie wszystkich afiszów, dlatego opiszę 
wybraną kolekcją charakteryzującą poszczególne formy rozrywki uprawiane w XiX w. 
w krakowie. Szczegółowym omówieniem repertuaru z tej epoki zajął się już jerzy got16 
i jan michalik17, a samym teatrem wspomniany już karol estreicher18.

druki krakowskie umieszczone w poszczególnych tomach można podzielić na kilka 
grup, wszystkie one mają układ chronologiczny. te znajdujące się pod sygnaturą 224678 
iV i V obejmują afisze teatru krakowskiego za lata 1830–1865 oraz 1865–1900.

wizyty teatru lwowskiego można prześledzić na podstawie tek z sygnaturą 224672 V. 
dotyczą one występów w krakowie w latach 1875, 1880–1890, 1892. osobno umiesz-
czono zapowiedzi występów teatru letniego w parku krakowskim (sygn. 224659 V).

Bardzo ciekawym zasobem są afisze z tek o sygnaturze 224657 V dotyczące widowisk, 
balów, występów cyrkowych i pokazów magicznych, bardzo popularnych w XiX w. takim 
pokazom, czy balom, bardzo często towarzyszyły przedstawienia teatralne.

afisz to źródło różnorodnych informacji. dzięki temu, że te XiX wieczne przetrwały 
do czasów współczesnych, można czerpać z ich treści dowiadując się jakie były zain-
teresowania ówcześnie żyjących krakowian, gdzie urządzano różnego rodzaju imprezy, 
dla kogo były przeznaczone, z jakiej okazji i ile kosztował udział w zabawie. można też 
zapoznać się z językiem reklamy oraz sposobami graficznego rozplanowania ogłoszenia, 
którego efektem końcowym miała być pełna sala i kiesa organizatora.

 12 afisz na jedwabiu ze zbiorów Biblioteki jagiellońskiej (Bj dŻS 354984 V).
 13 ibid.
 14 listy karola estreicher do heleny modrzejewskiej z dn. 10.iX.1880, 2.Xi.1880, 4.Xii.1883 (Bj rkps. 

9137) 
 15 Szydłowska m. afisze teatralne w zbiorach Biblioteki jagiellońskiej w krakowie. „pamiętnik teatralny” 

1990, z. 155–156, s. 359–412.
 16 got j.; jabłoński z. Dzieje teatru w Krakowie w latach 1796–1830. t. 2, Dzieje Teatru w Krakowie. 

kraków 1980. 
 17 michalik, j. Dzieje teatru w Krakowie w latach 1865–1893. t. 4, Dzieje Teatru w Krakowie. cz. 1, 

Przedsiębiorstwa teatralne. kraków 1997. 
 18 estreicher, k. Teatra w Polsce. t. 1–3. kraków 1873–1879.
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Teatr miejscem sztuki i dobroczynności

teatr zawodowy pojawił się w krakowie dopiero pod koniec XViii w. dzięki inicjatywie 
mateusza witkowskiego, aktora teatru narodowego w warszawie19. pierwsze przed-
stawienie miało miejsce 20 października 1781 r. na początku przedstawienia cieszyły 
się wielkim powodzeniem, jako nowy rodzaj rozrywki. nieciekawy repertuar i kłopoty 
finansowe witkowskiego zniszczyły jednak początkowy sukces.

późniejsze lata to okres działalności spółki polsko-niemieckiej, czyli aktorów krakow-
skich i trupy józefa hilverdinga. niemiec zalegał jednak z płatnościami i w 1783 r. opuścił 
miasto. koniec XViii w. w krakowie, to zwycięstwo opery nad teatrem. z tłumaczonych 
sztuk wystawiano raczej komedie. i tak do początku XiX w., teatr w krakowie to zamykał 
to otwierał swoje podwoje, ratując się w brakach repertuaru pokazami magików i sztuczek.

Sytuację ratuje jacek kluszewski, który zakłada scenę w nowym gmachu na placu 
Szczepańskim. początkowo wystawiano tylko sztuki niemieckie, później — również sztuki 
polskie. dalsze losy sceny krakowskiej przytaczałam przy okazji historii teatru miejskiego.

w budynku teatru wystawiano nie tylko przedstawienia. w 1888 r. urządzono też 
w teatrze krakowskim obrazy z żywych osób (to po prostu odegrane fragmenty sztuk 
teatralnych), a dochód z przedstawienia przekazano na budowę sali dla krakowskiego 
towarzystwa gimnastycznego Sokół20. na korzyść domu pracy na kazimierzu wymy-
ślono podobną inicjatywę, a mianowicie żywe obrazy z powieści Henryka Sienkiewicza 
Ogniem i mieczem21 w cenie podwójnej niż zwyczajnie. przed oczami widzów odegrały 
się sceny spotkania Skrzetuskiego z heleną, napadu Bohuna na rozłogi, porwania 
heleny, uczty w Babicach i wiele innych. wszystko to miało miejsce 28 marca 1884 r. 
na deskach teatru krakowskiego.

pomieszczenia teatralne, a zwłaszcza sale redutowe często służyły jako miejsce 
organizowania balów. Szczególnie dużo afiszów z tego okresu zapowiada kolejne 
karnawałowe bale maskowe, jak ten z 2 lutego 1850 r. (il. 2). w celu ułatwienia wyboru 
przebrania ogłaszano, że „wszelkie kostiumy męzkie będę wynajmowane w garderobie 
teatralnej przed redutą i w czasie trwania tejże. Kostiumy zaś kobiece i materyalne 
domina w domu P. Krones przy ulicy Szewskiej pod Nr 349 na drugim piętrze. Masek 
nabyć można w kassie teatralnej”22. Bale często rozpoczynały się przedstawieniem 
teatralnym, jak ten z 13 lutego 1866 r., kiedy wystawiono Operę Zabobon czyli Krako-
wiacy i Górale, po czym rozpoczął się bal na salach redutowych teatru. ceny za udział w 
całym wieczorze wynosiły w latach pięćdziesiątych — 4 złote, w latach sześćdziesiątych  
i siedemdziesiątych spadły do 1 złotego, a w osiemdziesiątych wynosiły niezmiennie 50 
centów. dla porównania metr adamaszku w 1864 r. kosztował 1,80 złotych23, kalendarz 
czytelni ludowej „ilustrowany powszechny dla wszystkich stanów” (18 drzeworytów) na 
1873 r. wyceniono na 65 centów24, a prenumerata miesięczna „kurjera krakowskiego” 
w 1887 r. wynosiła 90 centów25.
 19 got j. Dzieje…
 20 afisz z 2 maja 1888 r. (Bj dŻS 224655 V).
 21 afisz ze zbiorów Bj (Bj 224657 V rara).
 22 afisz Balu maskowego z 2 lutego 1850 r. (Bj 224657 V rara).
 23 reklama magazynu j.kuhmayera (Bj 224657 V rara).
 24 reklama kalendarzy wydawnictwa czytelni ludowej (Bj 224657 V rara).
 25 cennik „kurjera krakowskiego” (Bj 224657 V rara).
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ceny za udział w balu rosły, jeśli organizowano go na korzyść jakiejś inicjatywy spo-
łecznej. wyznaczano wtedy cenę ze wejście, dodając na zaproszeniu i afiszu, że wszelkie 
wyższe datki z wdzięcznością się przyjmuje. Bale takie organizowano wiele razy w ciągu 
całego roku a służyły one celom dobroczynnym lub wspierały działalność towarzystw. 
wymienię tylko kilka: bal z 7 lutego 1850 r. „na korzyść ubogich potrzebujących wsparcia, 
a niemogących dla braku miejsca w Zakładzie Towarzystwa Dobroczynności znaleźć 
przytułku”26, czy bal z 16 stycznia tego samego roku urządzony przez Radę Opiekuńczą 
Zakładu Chłopców Zaniedbanych na korzyść sierot pod jej opieką zostających27. pro-
gram takich wieczorów był taki sam jak zwyczajnych balów maskowych organizowanych  
w salach redutowych teatru miejskiego, jednak zyski z biletów i datków przeznaczano 
na rzecz wybranej instytucji czy towarzystwa.

Sale teatralne, a przede wszystkim scena, służyły często, jako miejsce akademii 
muzykalno-dramatycznych. zazwyczaj były to występy gościnne, w których główną 
atrakcją była sławna śpiewaczka lub znany artysta dający popis swoich umiejętności. 
po głównej części artystycznej wystawiano krótkie przedstawienie. na jednej z takich 
akademii wystąpiła „Śpiewaczka Panna Flora Bogdani Polka po kilkoletnim pobycie za 
granicą powróciwszy do własnej ojczyzny”28. również te występy mogły być przyczyną do 

 26 afisz balu w sali redutowej teatru polskiego (Bj 224657 V rara).
 27 afisz balu w sali redutowej (Bj 224657 V rara).
 28 estreicher k. Gwiazda spadająca. flora Bogdani. kraków, 1886.

il. 2. afisz balu maskowego z 2 lutego 1859 r. (Bj 224657 V rara)
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akcji charytatywnych, ratujących budżet samych artystów. z tej okazji w 1845 r. „Henrietta 
Nissen Prima Donna Oper Włoskich w Paryżu i Petersburgu w przejeździe z Petersburga 
do Wiednia” dała się słyszeć po raz ostatni. „Dochód z widowiska tego przeznaczony 
jest na korzyść”29 śpiewaczki. akcje teatralne wspierały nie tylko artystów, ale też ludzi 
w inny sposób związanych z teatrem, jak emil deryng — dyrektor Szkoły dramatycznej 
warszawskiej. przy udziale krakowskich artystów zorganizowano 20 października 1884 r. 
wieczór dramatyczno-muzyczny, z którego dochód przekazano deryngowi.

Urządzano też loterie fantowe, często połączone z licytacją obrazów i innych dzieł 
sztuki. zasady takich imprez były bardzo proste: „stolików będzie 5 na których losy do 
wygrania będą przedawane po 1, 2 i 3 złote, stosownie do wartości Fantów, każdy los 
będzie wygrywał fant u stolika, u którego się go kupi”30. pieniądze zwyczajowo służyły 
szczytnym celom, np. na dochód potrzebujących braci, czy ubogich dzieci.

podobne imprezy miały miejsce na terenie całego krakowa, w Sukiennicach, u fruh-
becka, w sali Steinkellera i w restauracji pod kopcem wandy. dużo się działo w sali hotelu 
Saskiego, od rautów z deklamacją na rzecz polskiej katolickiej młodzieży (1890), bali na 
dochód Straży ogniowej ochotniczej krakowskiej (1871, 1873), towarzystwa „wzajemnej 
pomocy” Uczniów Uniwersytetu jagiellońskiego (1871) i na korzyść wybudowania stałego 
teatru polskiego w poznaniu (1870), aż po imprezy charytatywne na rzecz weteranów 
wojsk polskich z lat 1830–1831 r. (1888).

Uczestników balów w sali redutowej wabiono do równie obfitujących w atrakcje 
miejsc, między innymi do sali hotelu lwowskiego na kleparzu. wielki bal wzbogacony 
był w bogato zaopatrzony i oferowany przy rzęsistym gazowym oświetleniu bufet, gdzie 
można było dostać „wszelkie doborowe potrawy, napoje przy najszybszej usłudze, po 
miernych cenach, przy których zaskarbić sobie podpisany pragnie względy Szanownej 
Publiczności na zawsze”31. wszystkie te wspaniałości były zapowiadane na karnawał 
w dniu 16 stycznia 1870 r.

Magia i siła na deskach sceny

podczas przeglądania tek z afiszami pochodzącymi z XiX w. zauważyć można, że 
scena teatralna tego czasu to nie tylko komedie i dramaty, czy występy śpiewaków, ale 
miejsce sztuk wszelakich.

w 1848 r. teatr polski przeżywał kolejny upadek, dlatego ratowano go rozmaitymi 
imprezami32. widz krakowski mógł być światkiem występów nadwornego greckiego 
sztukmistrza, kawalera orderu danebroga i ozdobionego medalem złotym akademii 
umiejętności i sztuk pięknych w londynie, wilialea frikela, który zadziwionym widzom 
przedstawiał nową magię bez aparatów. Uczta piekielna, pojedynek czarnoksiężników, 
a na koniec chińska zabawa, to tylko kilka pozycji z bogatego programu maga.

w progach teatru krakowskiego gościł też znany w ówczesnych czasach teatr mellinie-
go. w programie, ozdobionym postacią ducha zakutego w łańcuchy (il. 3), umieszczono 

 29 afisz akademii wokalno muzykalno dramatycznej z 19 maja 1845 r. wystawianej w teatrze kra-
kowskim (Bj 224657 V rara).

 30 afisz lotery fantowej dziecinnej z 16 kwietnia 1845 r. (Bj 224657 V rara).
 31 afisz ze zbiorów Bj (Bj 224657 V rara).
 32 estreicher k. Teatr…
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takie atrakcje jak cela złych duchów opisywana jako „wielka wspaniała pantomima z wła-
snymi dekoracyami i maszyneryą, z żywemi obrazami, wśród wspaniałego magicznego, 
bengalskiego elektrycznego oświetlenia w połączeniu z przedstawieniem prawdziwie 
orginalnem duchów i upiorów”33. dodatkowo zachęcano widzów, aby przynieśli własne 
fotografie w formie zdjęć wizytowych lub popiersia, aby mogli w trakcie przedstawienia 
zobaczyć swoje sylwetki w naturalnej wielkości. oprócz tego zapowiadano, że pokażą 
się podczas pokazu w formacie 1:1 postaci polskich królów i innych znakomitych mężów. 
cena udziału w całym pokazie różniła się w zależności od rodzaju miejsc, od 30 centów 
za miejsce stojące dla studentów, aż po 4 złote za lożę parterową.

wśród magików zagranicznych gościli też polscy artyści. w czasach najlepszej 
świetności sceny polskiej w krakowie, swoje przedstawienia proponował szerokiej pu-
bliczności a. Siedlecki, pierwszy polski prestidigitator. tak przynajmniej ogłaszały afisze 
teatralne. jeden z pokazów „fizykalno fantasmagorycznych” miał miejsce 1 lipca 1879 r. 
w programie przewidziano pokaz gwiazdy szczęścia, siły szatańskie własnego wynalazku 
i inne cuda nad cudami.

oprócz magii i pokazów duchów, w teatrze krakowskim miały miejsce demonstracje 
siły i zwinności. atleci, gimnastycy i ludzie z gumy, często gościli w budynku na placu 
Szczepańskim. jednym z nich był karol rappo z „Akademią sztuk Hurońskich, Atle-

 33 afisz teatru melliniego. Magia. Optyka. Fizyka (Bj 224657 V rara).

il. 3. fragment afisza teatru melliniego (Bj 224657 V rara) 
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tycznych, Olimpijskich i Herkulicznych”, w czterech Oddziałach34. atleta podnosił na 
ramionach 4 osoby i z tym ciężarem przechadzał się po scenie, skakał przez płonącą 
obręcz i tańczył z ciężarkami. najbardziej przyciągający był jednak inny punkt programu, 
w którym siłacz „przymocowany linami za nogi do góry sceny, potem uchwyci rękoma 
konia żywego i każe sobie z onym wciągnąć się do góry, trzymając konia jedynie siłą 
swoich rąk w powietrzu”. występy cieszyły się dużym powodzeniem i przewidziane były 
dla całych rodzin. zachętą była promocyjna cena biletów dla dzieci.

familie chętnie widziane były również na innego rodzaju pokazach. wiek XiX był 
zafascynowany ruchomymi obrazami. dużym zainteresowaniem cieszyły się dioramy, 
wizerunki malowane na tkaninach z obu stron, dające przez to złudzenie pełnoplastycz-
ności. o jednym z takich pokazów mówi afisz z 13 lutego 1885 r. w teatrze krakowskim 
prof. kozłowski przedstawiał olbrzymie ruchome dioramy z kryształowego pałacu  
w londynie, przedstawiające „wierne naśladowanie podług natury olbrzymich widoków 
i słynnych w świecie kolosalnych budowli Egiptu, aż do miast świętych Zbawiciela Jeru-
zalem i Betleem tam i napowrót”35.

podróżowanie było drogie, dlatego mgliste obrazy kozłowskiego były namiastką 
poznania obcych miast i krajobrazów. oglądano księżyc i jego dziwną powierzchnię, 
plastycznie przedstawione krajobrazy i budowle w efektownym oświetleniu. modne było 
również podglądanie zamków króla ludwika ii Bawarskiego oraz podróży jego cesarskiej 
mości austriackiego następcy tronu rudolfa.

nie stroniono też od pokazów o tematyce religijnej. niejaki antoni karger udostępniał 
szerokiej publiczności sztuczki mechaniczne „składające się 200 figur (…) przedstawiają-
ce w poruszeniach za pomocą biegu jednego walca całą mękę Zbawiciela Chrystusa”36. 

 34 afisz akademii w teatrze krakowskim z 21 lipca 1836 r. (Bj 224657 V rara).
 35 afisz występów gościnnych kozłowskiego (Bj 224657 V rara).
 36 afisz reprezentacji mechanicznych antoniego kargera (Bj 224657 V rara).

il. 4. fragment afisza zapowiadającego Benefis rudolfa Beckera pt. „Bót zaczarowany” z dnia 4 lutego 
1846 (Bj 224657 V rara).
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reklamując swój występ mechanik chwaląc krótki czas trwania pokazu i wysoką jego 
religijność zachęca rodziców, aby przyprowadzali ze sobą dzieci, które dzięki udziałowi 
w pokazie niezwykle wzbogacą swoją pobożność. dzieci i klasy z nauczycielem płaciły 
połowę (10 groszy), a do każdego biletu doliczano 5 groszy ekstra dla ubogich.

pleoramy i cykloramy z wielkimi bitwami i miastami pokazywano również na małym 
rynku. przy czym osobno zapraszano osoby dorosłe do wydzielonego salonu z wielkimi 
anatomicznymi przedmiotami z wosku z muzeum w paryżu i we florencji37. nie tylko 
widzowie teatru mogli dostąpić radości oglądania niesamowitych sztuczek i obrazów. 
krakowianie goszczący 4 lutego 1846 r. w sali hotelu knotza byli świadkami bardziej 
dramatycznych scen, podczas których „cała noga oderwaną od ciała zostanie, co wprawi 
widzów w zdumienie, a tym samym wielką sprawi przyjemność” (il. 4). Sprawianie sobie 
podobnej przyjemności kosztowało 3 złote dla widza z pierwszych miejsc, 2 złote za 
drugie miejsca, dostęp do galerii zamykał się w kwocie 1 złotego, a dzieci płaciły połowę 
ceny za miejsce.

Rozrywki na powietrzu

w sezonach wiosennych i letnich, kiedy pogoda sprzyjała spędzaniu wolnego czasu 
na powietrzu modne były wycieczki, pokazy sztucznych ogni i woltyżerka. Bardzo chętnie 
odwiedzano parki krakowskie, które w ciepłe dni przyciągały krakowian różnymi atrakcja-
mi. 9 maja 1886 r. w ogrodzie strzeleckim miało miejsce wielkie Brylantowe przedsta-
wienie ogni Sztucznych. zapewniano miejsca siedzące na drewnianych ławkach, które 
kosztowały 50 centów, a dla chcących oglądać pokaz na stojąco wstęp do ogrodu za 
20 centów. zapowiedziano — „wielki bukiet z rakiet brylantowych, japońskie brylantowe 
węże, wielkie brylantowe kaskady i ogniotryski oraz rzęsiste oświetlenie ogrodu różno-
kolorowemi ogniami bengalskiemi i chińskiemi”38. o powodzenie i atrakcyjność imprezy 
dbał krakowski pirotechnik jan mądrzykowski.

pokazy sztucznych ogni towarzyszyły prawie każdej imprezie na świeżym powietrzu. 
czy to czerwcowym wiankom, czy wycieczkom na Bielany. dbano też o odpowiednie zor-
ganizowanie czasu, wymyślając różnego rodzaju zabawy i konkursy. i tak podczas wigilii 
św. jana, puszczaniu wianków towarzyszył koncert orkiestry wojskowej i śpiewy członków 
towarzystwa muzycznego. panie mogły też wziąć udział w konkursie na najładniejszy  
i najoryginalniejszy wianek, przy czym zaznaczano, że wianek musi byś tak pomyślany, 
aby nie tonął lecz płynął na wodzie. Uczestnicy wyprawy na Bielany bawili się tańcząc,  
a w przerwach brali udział w zabawach humorystycznych, takich jak karmienie niewido-
mych, kopalnia srebra w otrębach lub bieganie do mety39. dla urozmaicenia czasu podróży, 
wymyślano — jeśli było to możliwe — różne środki transportu. do lasku zwierzynieckiego 
płynął specjalny statek, cena rejsu 1 złoty. na koniec wodnej przejażdżki proponowano 
pokaz ogni sztucznych40. na bal do wieliczki można było dojechać własnym powozem 
lub zorganizowanym transportem.

 37 afisz z sierpnia 1853 r. (Bj 224657 V rara).
 38 afisz z teki Bj 224657 V rara.
 39 afisz Stowarzyszenia młodzieży rękodzielniczej zapowiadający wycieczkę w dniu 25 czerwca 

1883 r. (Bj 224657 V rara).
 40 afisz z 20 czerwca 1852 r. (Bj 224657 V rara).
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dziewiętnastowieczni krakowianie chętnie oglądali też pokazy cyrkowe. najczęściej był 
to cyrk olimpijski i pokazy woltyżerki. Były to wielkie widowiska jazdy konnej połączone 
z gimnastyką i sztuczkami, co ogłaszały afisze z podobiznami artystów cyrkowych (il. 5). 
w jednym z progra-
mów zapowiedziano 
pokazy „jazdy Juliu-
sza Cezara, Ottello 
Murzyn Wenecki, gra 
z obręczami oraz Ma-
zepa — wdzięczny 
koń tatarski”41. do-
datkową atrakcją były 
pokazy tańca i gimna-
styki, takie jak występ 
panny anieli z paryża 
w tańcu angielskim i 
chiński taniec wyko-
nany przez p. emila. 
po przedstawieniu, 
zarówno panie jak i 
panowie, mogli brać 
udział w lekcjach wol-
tyżerki prowadzonych 
przez antenora mar-
teau’a.

do odgrywaniu 
sztuczek przyuczano różne zwierzęta. kilkakrotnie gościł w krakowie wiedeński teatr 
małp, w skład którego wchodziły nie tylko człekokształtne, ale też psy i inne drobne 
zwierzęta. programy takich pokazów były bardzo bogate. od „najpiękniejszych, najwięcej 
zabawiających scen, woltyżerki, tańcowania na linie, po wiele innych scen komicznych 
np. mały Afrykanin na linie morskiej z laską do balansowania na niej”. na zakończenie 
proponowano zdobywanie warownego zamku ypfilion — jak reklamuje dyrektor cyrku 
była to „scena bardzo zabawna przez wiele małp i psów przestawiona”42.

w sezonie letnim w obrębie wawelu i na małym rynku budowano prowizoryczne 
budy, w których prezentowano magię, sztuczki i odpowiednik dzisiejszego kina43 — ob-
razy mgliste, dioramy, cykloramy itp. pisałam już o nich w poprzednich podrozdziałach.

Uprawiano też różnego rodzaju sporty, urządzano wyścigi i wycieczki rowerowe, lecz 
prócz kilku informacji o akcjach dobroczynnych na rzecz towarzystw sportowych nie ma 
więcej mowy o sporcie w przeglądanych przeze mnie afiszach.

 41 afisz z 1841 r. (Bj 224657 V rara).
 42 afisz wiedeńskiego teatru małp z 11 marca 1835 r. (Bj 224657 V rara).
 43 estreicherówna m. Zycie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848–1863. kraków, 1968. 

il. 5. afisz cyrku olimpijskiego z 1841 r. (Bj 224657 V rara).
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Ku czci wielkich i zasłużonych

dużą wagę przywiązywano do uroczystości związanych z upamiętnieniem ważnych 
wydarzeń historycznych. wiek XiX obfitował w nieszczęśliwe wydarzenia, dlatego chętnie 
odwoływano się to przeszłości. w 1883 roku obchodzono dwusetną rocznicę zwycię-
stwa króla jana iii pod wiedniem. z tej okazji przygotowano w Sukiennicach wystawę 
zabytków z czasów Sobieskiego oraz wystawiono sztukę władysława anczyca Jan III 
pod Wiedniem. Uroczyste obchody trwały trzy dni.

obok władców i ludzi mających duży wpływ na losy polski, wspominano również 
wielkich poetów. najczęściej byli to adam mickiewicz i juliusz Słowacki, ale zdarzały się 
i inne wieczory, na przykład koncert w Sali Sokoła ku czci poety i rzeźbiarza — teofila 
lenartowicza44. takie spotkania stawały się często pretekstem do działalności charyta-
tywnej. przy okazji wieczoru ku uczczeniu pamięci autora Pana Tadeusza, urządzonym 
w salach i ogrodzie towarzystwa Strzeleckiego, zorganizowano akcję na rzecz krakow-
skiego towarzystwa oświaty ludowej45. w 1899 r. połowę dochodu z obchodów pamięci 
juliusza Słowackiego przeznaczono na sprowadzenie zwłok poety o nieśmiertelnej sławie. 
patriotyczne porywy przyciągały znane nazwiska. w kolejnym wieczorze poświęconym 
adamowi mickiewiczowi, brała udział sama helena modrzejewska, czytająca fragmenty 
dzieł wieszcza.

pamięć o autorze Dziadów dała swój wyraz w postaci bardziej materialnej niż spo-
tkania, czytanie jego utworów i wspominanie zasług. w 1898 r. w stulecie urodzin poety 
odsłonięto na rynku głównym w krakowie pomnik autorstwa teodora rydygiera. Uro-
czystości jubileuszowe trwały dwa dni, wzbogacone o koncert, bankiet, mszę na wawelu 
i dwa przedstawienia teatralne. pierwszego dnia odegrano jednoaktówkę Adam i Maryla 
autorstwa zygmunta Sarneckiego oraz fragmenty utworów wieszcza46.

pamiętano i o żyjących. w tekach z afiszami krakowskimi pochodzącymi z dziewięt-
nastego w., najczęściej pojawiającym się świętem są urodziny j.c.k. apostolskiej mości 
franciszka józefa i. z tej okazji odbywały się co roku wielkie uroczystości, począwszy 
od wystawnych obiadów i kolacji, po parady, spektakle i uczty ludowe. przy tej sposob-
ności urządzano także pokazy sztucznych ogni tworzących wyjątkowe obrazy takie jak 
wodospad, młyn diabelski, cyfra najjaśniejszego franciszka józefa i, a na zakończenie 
wysadzenie w powietrze okrętu wojennego47.

Teatr i rozrywki w XIX w. w Krakowie

wydawać się może, że teatr tylko sztuką dramatyczną i komediową stoi, jednak 
afisze pochodzące ze zbiorów Biblioteki jagiellońskiej wskazują na szeroką działalność 
prowadzoną w gmachu na rogu placu Szczepańskiego (chwilami także na ulicy jana). 
nawet nie uzupełniając wiedzy literaturą dotyczącą tego okresu, a tylko przeglądając 
poszczególne teki, można stworzyć listę działalności, jaka miała miejsce w budynku te-
atru. Scena służyła nie tylko aktorom, przede wszystkim niemieckim, polskim i lwowskim, 

 44 afisz z 11 czerwca 1893 r. (Bj 224655 V rara). 
 45 afisz z 4 lipca 1880 r. (Bj 224655 V rara).
 46 afisz z 26 czerwca 1898 r. (Bj dŻS 224678 V).
 47 afisz z 18 sierpnia 1853 r. (Bj 224655 V rara).
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ale też śpiewakom operowym i tancerzom. w okresach swej świetności występowali  
w teatrze krakowskim znani i cenieni aktorzy (m.in. feliks Benda, michał chomiński, 
gustaw fischer, jan królikowski, miłkowski, Stanisław niedzielski, jan nowakowski, 
wincenty rapacki, józef rychter, antoni Siemaszko, ludwik Solski, julian zakrzewski) 
oraz nie mniej urodziwe co sławne aktorki (m.in. antonina hoffmanowa, helena mo-
drzejewska, antonina palczewska, radzyńska, wanda Siemaszko, tekla trapszo)48. 
Spektakle służyły nie tylko zabawie, ale związane były często z obchodami uroczystości 
patriotycznych, świętami narodowymi czy uczczeniem sławy znanych i cenionych osób.

podczas okresowych upadków sceny polskiej, ale także w sezonach letnich, udostęp-
niano sale magikom, zagranicznym trupom teatralnym, siłaczom, i cyrkom zwierzęcym. 
widzowie zasiadający w teatrze byli nie jeden raz zaskakiwani zatrważającymi pokazami 
duchów, zjaw i czarnoksiężników. przenosili się również w inne miejsca, za pośrednictwem 
mglistych obrazów, dioram, cykloram i temu podobnych sposobów na przedstawienie 
obcych krajów oraz światowych zabytków.

Sale redutowe teatru służyły często celom bardziej rozrywkowym, jak bale i rauty, 
ale wykorzystywano i te zabawowe okazje to celów wzniosłych i wielu akcji charytatyw-
nych. wielokrotnie urządzano w teatrze loterie na szlachetne cele, zdarzało się, że i na 
ratowanie budżetu samych artystów.

Sięgając poza teatr, między afisze imprez nie związanych ze sceną, uzupełnia się ob-
raz i lista sposóbów spędzania czasu wolnego przez dziewiętnastowiecznych krakowian. 
Bale, loterie, pokazy sztucznych ogni, wycieczki poza miasto lub całodzienne wyprawy 
do parku czy lasu, były na porządku dziennym. ceniono zorganizowaną rozrywkę oraz 
akcje społeczne. potrafiono połączyć rozrywkę z patriotyzmem i mimo często niesprzy-
jających warunków politycznych próbowano budować normalną codzienność pamiętając 
przy tym, że polska nie zginęła.

o tym wszystkim mówią jedne z najbardziej ulotnych dokumentów, jakimi są afisze 
i druki teatralne, często pogardzane przez współczesnych, jednak docenione przez 
badaczy. wypada w tym miejscu podziękować karolowi estreicherowi Starszemu za to,  
że zapoczątkował zbiór afiszów dziewiętnastowiecznych w Bibliotece jagiellońskiej. 
zbiór, który stał się podstawą tego artykułu.
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Beata Kurek (jagellonian University – jagellonian library)
Theatrical Posters and Programmes of the Cracow Theatres as a Picture of Cultural Life in the 19th Century  

Summary

theatrical posters and programmes are a very specific material, and their historical value is appreciated 
by any historian. in the Social life documents Section of the jagellonian library there is an extraordinary 
collections of prints concerning the cracow theatres dated back to the 19th century. the author of the 
article tries to describe the cultural life of the intelligentsia of the time analysing the repertoires, ticket 
prices, the number of regular and guest performances. Visits to the theatres were not the only enterta-
inment of the cracow’s inhabitants. among the theatrical prints there is an interesting collection of ball 
posters, circus posters and magic performance posters. all this shows what kind of activity was carried 
out by the 19th century theatres – apart for theatrical performances – to diversify the every-day life and 
to entertain the public.
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Renata Wilgosiewicz-Skutecka
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

odkUrzanie pamięci — pamiętniki UczeStników  
powStania wielkopolSkiego 1918–1919  

w wielkopolSkiej BiBliotece cyfrowej

Streszczenie

opracowanie i udostępnienie w 2008 r. na platformie wielkopolskiej Biblioteki cyfrowej rękopisów 
wspomnień dotyczących okresu powstania wielkopolskiego 1918–1919 otworzyło nowym grupom czy-
telników dostęp do zbiorów chronionych, do tej pory dostępnych jedynie dla wąskiej grupy specjalistów.

Udostępnione pamiętniki, przechowywane obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej w po-
znaniu, są pokłosiem konkursu ogłoszonego w styczniu 1968 r.1 przez redakcję „głosu 
wielkopolskiego”, wielkopolskie towarzystwo kulturalne, wydawnictwo poznańskie  
i zarząd okręgu związku Bojowników o wolność i demokrację w poznaniu. 

konkurs miał charakter otwarty i obejmował trzy grupy zagadnień: wspomnienia 
uczestników lub świadków powstania, dostarczenie dokumentów posiadających 
wartość historyczną dotyczących powstania lub okresu popowstaniowego2 oraz opi-
sanie losów powstańców wielkopolskich aż do czasów współczesnych. organizatorzy 
konkursu zdawali sobie sprawę, jak trudno jest opisywać zdarzenia sprzed pięćdzie-
sięciu lat, jednak zadecydowało przekonanie, że jest to być może ostatni moment na 
zebranie bezpośrednich świadectw uczestników tamtych wydarzeń, ostatnia szansa 
na zebranie relacji i refleksji świadków powstania wielkopolskiego. na konkurs na-
desłano 212 prac3. część z nich została opublikowana — w 1970 r. wydawnictwo 
poznańskie, które było współorganizatorem konkursu, wydało 33 prace konkursowe 
w opracowaniu lesława tokarskiego i jerzego ziołka4. trzy inne pamiętniki5 zostały 
włączone do zbioru wspomnień Na froncie północnym Powstania Wielkopolskiego 
1918–1919 wydanych przez ludwika gomolca6 w 1975 r., a w roku 2007 r. kolejne 
trzy prace7 zostały wybrane do zbioru Wspomnień z Powstania Wielkopolskiego 
w opracowaniu janusza karwata8.

 1 ogłoszenie konkursu W 50 rocznicę Powstania Wielkopolskiego w „głosie wielkopolskim”, r. XXiV, 
nr 21, 25.01.1968.

 2 do 11 listopada 1919 r.
 3 rozstrzygnięcie konkursu W 50 rocznicę Powstania Wielkopolskiego w „głosie wielkopolskim”, 

r. XXiV, nr 304, 22/23.12.1968
 4 Wspomnienia Powstańców Wielkopolskich. oprac. l. tokarski i j. ziołek. poznań, 1970.
 5 wspomnienia Bolesława makowskiego, antoniego nowickiego i jana Sławińskiego.
 6 Na froncie północnym Powstania Wielkopolskiego 1918–1919. oprac. l. gomolec. poznań, 1975.
 7 wspomnienia edwarda Smolibowskiego, romana janty-połczyńskiego i lecha paczkowskiego.
 8 Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego. oprac. j. karwat. poznań, 2007.
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niewielka część kolekcji pamiętników znajdujących się w zbiorach BU w poznaniu to 
wspomnienia napisane w roku 1963 na konkurs redakcji „ilustrowanego kuriera polskie-
go” — oddział w poznaniu i zarządu okręgowego zbowid-u w poznaniu. posiadamy 
15 relacji, które włączone zostały do projektu udostępnienia dokumentów dotyczących 
wydarzeń z lat 1918/1919 na platformie wielkopolskiej Biblioteki cyfrowej.

pomysł utworzenia nowej kolekcji okolicznościowej „powstanie wielkopolskie 
1918/19” powstał w roku 2008 i był odpowiedzią na liczne poszukiwania materiałów  
do publikacji związanych z dziewięćdziesiątą rocznicą wybuchu powstania wielkopolskie-
go. zainteresowanie było duże, pytano nie tylko o opracowania historyczne dotyczące 
samego powstania, ale również o materiały ikonograficzne, listy, niepublikowane relacje  
i wspomnienia. kolekcja pamiętników z powstania wielkopolskiego mieściła się dokładnie  
w kręgu tych poszukiwań.

Udostępnienie materiałów w wBc wiąże się zawsze z ich opracowaniem w katalo-
gu komputerowym w systemie horizon. dopiero powiązanie opisów katalogowych  
z zeskanowanymi materiałami pozwala na swobodne przeszukiwanie katalogu i prze-
chodzenie „jednym kliknięciem” od opisu katalogowego do poszukiwanego dokumentu. 
Samo opracowanie materiału przedstawia szereg problemów, ponieważ nie została 
jeszcze przygotowana polska norma katalogowania materiałów rękopiśmiennych.  
w Sekcji opracowania zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w poznaniu 
przyjęliśmy format opracowania maszynopisów stosowany w naszej bibliotece, głównie 
przy opracowaniu prac doktorskich. rozwiązanie takie może budzić pewne kontrowersje, 
ponieważ schemat ten zastosowaliśmy przy opracowaniu całego zbioru pamiętników  
z powstania wielkopolskiego (w tym maszynopisów i rękopisów9), jednak takie rozwią-
zanie umożliwia obecnie szybkie przeszukiwanie katalogu i docieranie do konkretnych 
opisów, a za ich pośrednictwem do poszukiwanych dokumentów. każdy rekord opisu 
bibliograficznego powiązany jest z hasłem autora, które zostało przez nas opracowane  
i wysłane do centralnego katalogu haseł wzorcowych. jest to tym ważniejsze, że — 
zgodnie z wymogami konkursu — nadesłane prace oznaczone były godłem. dzięki 
kluczom dołączonym do prac konkursowych możliwe było rozwiązanie większości 
pseudonimów i kryptonimów. identyfikację osób i ustalanie dat ich życia ułatwiły słowniki 
biograficzne powstańców wielkopolskich10 i inne wydawnictwa11 dotyczące powstania, 
jednak część haseł powstała wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w pamiętnikach.

od opisu katalogowego przechodzimy kilkoma kliknięciami do tekstu pamiętnika. 
różnorodność prac jest ogromna. od kilkustronicowych wspomnień opisujących jeden 
dzień, jedno zdarzenie po ciągnące się nawet przez kilkadziesiąt stron starannie opra-
cowane opowieści opisujące atmosferę domu rodzinnego w okresie zaborów, czasu obu 

 9 informacja o formie pamiętnika (maszynopis powiel. lub rękopis) została podana w rekordzie eg-
zemplarza.

 10 Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918–1919. red. a. czubiński, B. polak. poznań, 
2002.

 11 m. in. Powstanie Wielkopolskie 1918–1919: katalog źródeł i materiałów. red. S. Sierpowski. poznań, 
2003; czubiński a., grot z., miśkiewicz B. Powstanie Wielkopolskie 1918–1919: zarys dziejów. war-
szawa, poznań, 1988; rezler m. Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. poznań, 2008; Organizacja 
i rozwój Wojska Wielkopolskiego 1919: wybór dokumentów wojskowych. oprac. B. polak. leszno, 
2009.
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wojen i okres powojenny aż do roku 1968. od nieczytelnych niemal rękopisów, po sta-
rannie oprawione maszynopisy, zaopatrzone w barwne strony tytułowe. od pamiętników 
spisanych przez uczestników powstania, żołnierzy, dowódców, aż po opowieści osób, 
które przeżywały tamte wydarzenia jako dzieci. mamy dostęp do wszystkich prac; i tych 
nagrodzonych, i wyróżnionych, i tych, które zainteresują tylko najbardziej wytrwałych 
czytelników.

prace zostały udostępnione w całości, bez skrótów, które — z konieczności — do-
konywane były przy redagowaniu pamiętników do publikacji Wspomnień powstańców 
wielkopolskich w opracowaniu lesława tokarskiego i jerzego ziołka. przy ograniczonej 
objętości publikacji, wydano wówczas jedynie fragmenty pamiętników, autorzy wyboru 
wzięli pod uwagę wartość poznawczą prac, nowe szczegóły dotyczące działalności od-
działów powstańczych oraz postaw społeczeństwa w wielkopolsce przed powstaniem  
i w czasie jego trwania12. wielkopolska Biblioteka cyfrowa nie nakładała takich ograni-
czeń. dopiero pełna publikacja nadesłanych na konkurs wspomnień pokazuje szeroką 
panoramę tematów — od opisu wydarzeń historycznych i walk poprzez relacje pokazu-
jące życie codzienne okresu przedpowstaniowego (wychowanie dzieci, sytuację polskich 
uczniów w szkołach niemieckich, naukę i rozrywki młodzieży, służbę wojskową) oraz już 
po wybuchu powstania (zdobywanie broni, kompletowanie „mundurów”, przygotowanie 
posiłków dla powstańców), aż po opisy wydarzeń powstańczych oglądanych oczami 
dzieci. w wielu pracach autorzy kreślą stan ducha społeczeństwa polskiego w okresie 
zaborów, opisują działalność polskich organizacji harcerskich i sokolskich, manifestacje 
narodowe organizowane przy okazji przedstawień teatralnych, pokazów gimnastycznych. 
często przewija się motyw służby wojskowej w wojsku pruskim, udział w pierwszej wojnie 
światowej, powrót z frontu po ogłoszeniu rozejmu 11. Xi. 1918 lub dezercja z wojska po 
wybuchu rewolucji, formowanie polskich jednostek w pruskim wojsku, przypinanie czer-
wonych kokardek lub biało-czerwonych rozetek do pruskich mundurów.

wiele z tych opowieści to niemal gotowe scenariusze, lub chociażby pojedyncze 
sceny z filmu. przytoczę tylko krótki fragment pamiętnika ignacego górzyńskiego, aby 
uzmysłowić państwu, jak plastyczne są niektóre z nich: „W październiku 1918 r. wreszcie 
czuło się, że wojna ma się ku końcowi. Będąc rannym, po dłuższym pobycie w szpitalach 
wracałem transportem do Torunia, gdzie stał nasz pułk. I tak pewnej nocy stanął pociąg na 
dworcu w Poznaniu, gdzie nie byłem już od 10 lat, nie licząc kilku świątecznych dni […]. 
Podczas krótkiego postoju pokusa, by odwiedzić znów dom rodzinny była zbyt silna, by 
z takiej okazji nie skorzystać, i poprzez boczne tory w pełnym rynsztunku, z karabinem, 
bagnetem, nieodzowną maską gazową stanąłem nocą u bram domu rodzinnego na 
Łazarzu, i to na kilka zaledwie dni przed wybuchem rewolucji, a na dwa miesiące przed 
powstaniem. Brat mój, Ksawery, wówczas działacz w różnych towarzystwach polskich na 
Łazarzu, wprowadził mnie z miejsca w grono swych kolegów, u których wyczuwało się już 
gorącą atmosferę. Pamiętny był dla mnie dzień 30 października, gdy z bratem poszliśmy 
do Teatru Polskiego, jak się to nazywało na „amfitkę” (za 50 fenigów bilet), w którym 
grano „Warszawiankę” Wyspiańskiego. Niemego wiarusa, jak sobie przypominam, grał 
wówczas znany i ceniony aktor Ryll. Nieopisany entuzjazm powstał, gdy ze sceny padły 

 12 Wspomnienia Powstańców Wielkopolskich, op.cit., s. 10.
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słowa: „Powstań Polsko, skrusz kajdany”. W tym momencie cała publiczność zerwała się 
z miejsc, ogarnięta szałem radości, wznosząc nie milknące okrzyki: „Niech żyje Polska!” 
A ja stałem na tej galerii w brudnym i obcym mi szynelu wroga naszego, wyszedłszy 
niemal wprost z rowów strzeleckich, i łzy ciekły mi ciurkiem z oczu. Były to łzy wywołane 
wzruszeniem, łzy radości, których żadną miarą powstrzymać nie byłem w stanie…”13

kolekcja pamiętników to nie tylko teksty wspomnień. w wielkopolskiej Bibliotece 
cyfrowej kolekcja okolicznościowa powstanie wielkopolskie 1918/19 podzielona została 
na kilka działów: 

- wspomnienia i pamiętniki 
- fotografie
- legitymacje i dyplomy
- dokumenty stowarzyszeń i związków powstańczych z okresu międzywojennego
- dokumenty powstańcze
- opracowania
- czasopisma i gazety
- varia
- źródła
materiały ze zbiorów BU zostały włączone głównie do działu wspomnienia i pamięt-

niki oraz fotografie, dokumenty powstańcze i varia. taki formalny podział nie zawsze 
ułatwia przeszukiwanie materiałów. Bez trudu docieramy do pamiętnika, jeśli znamy 
autora wspomnień. możemy też wyszukiwać pamiętniki przez tytuły, słowa kluczowe lub 
nazwy miejscowości. jednak poszukiwania komplikują się, gdy chcemy przejrzeć kolek-
cję fotografii. zdjęcia dołączone do pamiętników jako luźne dokumenty towarzyszące, 
zostały potraktowane jako odrębne jednostki, otrzymały swój opis, zostały umieszczone 
w dziale fotografii14 i powiązane odpowiednimi linkami z tekstem pamiętnika. tak opra-
cowane zostały m.in. oryginalne zdjęcia przedstawiające sztab powstańczego frontu 
północno-zachodniego w grodzisku wlkp., zdjęcie Stanisława hojana — powstańca 
wielkopolskiego i grodziskiej kompanii powstańczej, jana Bartkowiaka — organizatora 
pierwszych wrzesińskich kompanii, pierwszego komendant Straży ludowej w powiecie 
wrzesińskim, fotografia alojzego klucza w mundurze powstańca wielkopolskiego na balu 
1921 r., czy powstańców z kompanii lisieckiego. w dziale fotografie znajdziemy też in-
teresujące, często niepublikowane wcześniej, zdjęcia dokumentujące takie wydarzenia, 
jak nadanie odznaczeń w lesznie w 1921 r. inaczej jednak wygląda sytuacja fotografii, 
które zostały włączone do pracy jako jej ilustracje — nie otrzymały wówczas odrębnego 
opisu i możemy do nich dotrzeć jedynie przeglądając cały tekst pamiętnika, np. bogato 
ilustrowane wspomnienia franciszka nogaja15 lub pamiętnik henryka śniegockiego16 za-

 13 górzyński i. Kartki z życia Powstańca Wielkopolskiego (BU poznań, sygn. 3905473). dostęp online: 
http://www.wbc.poznan.pl/publication/83208 [30.09.2009]

 14 wielkopolska Biblioteka cyfrowa, kolekcja okolicznościowa: powstanie wielkopolskie 1918/1919, 
dział: fotografie [dostęp online:] http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=81561&tab=3 
[30.09.2009]

 15 nogaj f. Pamiętnik powstańca wielkopolskiego (BU poznań, sygn. 3905429). [dostęp online:] http://
www.wbc.poznan.pl/publication/81447 [30.09.2009]

 16 śniegocki h. Konkurs w 50 rocznicę Powstania Wielkopolskiego: przygotowanie i przebieg powstania 
w Poznaniu (BU poznań, sygn. 3905444). [dostęp online, tekst:] http://www.wbc.poznan.pl/publica-
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wierający zbiór fotografii ze zgrupowań skautów z lat 1913–1919, m.in. ze zlotu skautów 
w wierzenicy w 1918 r. oraz zdjęcie pierwszej wojskowej kompanii skautów na dworcu 
głównym w poznaniu 4 marca 1919 r. takie rozwiązanie budzi wiele zastrzeżeń, powinno 
zostać w przyszłości przedyskutowane i poprawione.

w folderze fotografie na szczególną uwagę zasługuje jeszcze jedno zdjęcie doku-
mentujące wydarzenie zupełnie innego typu — jest to fotografia dołączona do pamięt-
nika heleny królik17, na której utrwalono odsłonięcie prowizorycznego pomnika adama 
mickiewicza na placu wolności w poznaniu na miejscu usuniętego pomnika Bismarcka. 
„pomnik” ten został wykonany ze śniegu — jak wspomina pani helena królik — w ciągu 
jednej nocy.

fotografie to nie jedyny materiał ikonograficzny. w pamiętnikach znajdujemy rów-
nież odręczne szkice i plany walk (m.in. w pamiętniku włodzimierza kowalskiego18). do 
wspomnień Stanisława dudka19 dołączonych zostało 9 akwarel przedstawiających sce-
ny z życia powstańczego, jednak w pamiętniku nie znajdujemy żadnych informacji, ani  
o ich autorze, ani o sposobie nabycia akwarel. prace są sygnowane i posiadają własne 
tytuły. trudno jest określić czas ich powstania, daty podawane w tytułach określają czas 
wydarzeń przedstawionych na akwarelach. w wielkopolskiej Bibliotece cyfrowej zostały 
one umieszczone w dziale Varia.

podsumowując udostępnienie pamiętników i dokumentów z powstania wielkopol-
skiego 1918/19 w wielkopolskiej Bibliotece cyfrowej należy podkreślić, że chociaż 
pamiętniki nie posiadają pełnej wartości jako źródła historyczne i mogą być traktowane 
jedynie jako źródła pomocnicze, jednak pozwalają odtworzyć atmosferę powstańczych 
dni, pozwalają zrozumieć motywacje uczestników powstania, poznać ich determinację, 
chwile strachu, dumy, ich wzruszenia.

tak osobiste relacje pozwalają spojrzeć na znane fakty historyczne z nowej per-
spektywy; indywidualnej, często subiektywnej. materiały te są wykorzystywane zarówno 
przez badaczy historii20, jak i pasjonatów szukających śladów przeszłości, czy śladów 
rodzinnych opowieści, są cytowane w wydawnictwach opisujących udział w powstaniu 
mieszkańców wielkopolskich miasteczek21. Udostępnienie ich w wBc jest przykładem 
nowego wykorzystania zbiorów specjalnych, znacznego poszerzenia kręgu ich odbiorców.

na zakończenie pytanie bardzo często pojawiające się w kontekście bibliotek cyfro-
wych — czy publikując pamiętniki w wBc biblioteka respektuje prawa autorskie? pytanie 
jest o tyle ważne, że troska o przestrzeganie własności intelektualnej, a w szczególności 

tion/81889 [fotografie:] http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=95952&from=publication& 
[30.09.2009]

 17 królik h. Moje wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego (BU poznań, sygn. 3905547) [dostęp 
online, tekst:] http://www.wbc.poznan.pl/publication/82498 [fotografia:] http://www.wbc.poznan.pl/
dlibra/doccontent?id=96666&dirids=1 [30.09.2009]

 18 kowalski w. Wspomnienia dowódcy z Powstania Wlkp. 1918/1919 r. (BU poznań, sygn. 3905431). 
[dostęp online:] http://www.wbc.poznan.pl/publication/81888 [30.09.2009]

 19 dudek S. Wspomnienia z 1919 r. (BU poznań, sygn. 3905628) [dostęp online, tekst:] http://www.wbc.
poznan.pl/publication/82839 [akwarele:] http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=96969&di-
rids=1 [30.09.2009]

 20 m.in. Barłóg a. Udział kobiet w Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919. poznań, 2008.
 21 mieloch p., nowaczyk j. Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic. mosina, 2009.
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prawa autorskiego i praw pokrewnych, w dużej mierze wpływa na podejmowanie przez 
bibliotekę konkretnych działań, szczególnie w zakresie digitalizacji i udostępniania zbio-
rów. również przy planowaniu realizacji projektu udostępnienia pamiętników, problem ten 
był dyskutowany w bibliotece. zadecydował fakt, że kolekcja pamiętników z powstania 
wielkopolskiego została przekazana BU przez redakcję „głosu wielkopolskiego”. autorzy 
pisząc na konkurs gazety przekazywali redakcji prawo do publikacji tekstów i dołączonych 
dokumentów. przekazanie Bibliotece Uniwersyteckiej wszelkich praw do udostępniania 
kolekcji zawiera również udzielanie zgody na publikowanie prac należących do tej kolekcji, 
wydaje się zatem, że ich udostępnienie w wBc jest zgodne obowiązującą interpretacją 
prawa autorskiego.

Renata Wilgosiewicz-Skutecka (the adam mickiewicz University’s library in poznań) 
Dusting off the Memory — the Memoirs of the 1918-1919 Great Poland Uprising Participants in the Great 
Poland Digital Library

Summary

in 2008 the manuscripts of the memoirs concerning the 1918-1919 great poland Uprising became acces-
sible on the platform of the great poland digital library and thus new groups of readers have acquired 
access to what before was possible for a very limited number of specialists.
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Piotr Pitala
Biblioteka Politechniki Krakowskiej

„pamiętnik towarzyStwa tatrzańSkiego”  
polSkie czaSopiSmo galicyjSkie

Streszczenie

tekst przedstawia 44-letnią historię „pamiętnika towarzystwa tatrzańskiego” na tle początków cza-
sopiśmiennictwa o tematyce górskiej w galicji, począwszy od przełomu XiX i XX w.

podkreśla znaczenie periodyku w popularyzacji tematyki górskiej, jak również jego patriotyczną rolę 
w okresie zaborów.

inspiracją niniejszego referatu były badania bibliologiczne przeprowadzone nad 
„pamiętnikiem towarzystwa tatrzańskiego”, w prezentowanym obecnie tekście przed-
stawiam uwagi na temat „pamiętnika” na tle początków polskiego czasopiśmiennictwa 
o tematyce górskiej wydawanego w ówczesnej galicji.

historia Pamiętnika sięga przełomu XiX i XX w. i ściśle jest związana z krakowem, 
tutaj bowiem powołało go do życia towarzystwo tatrzańskie w 1876 r. i tutaj mieściła się 
jego redakcja przy ulicy kolejowej 4, (obecna westerplatte)1. „pamiętnik towarzystwa 
tatrzańskiego” wydawany był w języku polskim nakładem towarzystwa w drukarni wła-
dysława ludwika anczyca i Spółki będącej pod zarządem Stanisława gralichowskiego, 
a mieszczącej się przy ulicy Starowiślnej. trzeba pamiętać, że były to czasy, gdy polska 
była rozdarta przez zaborców, którym w dużej mierze zależało na zatarciu tożsamości 
narodowej. „pamiętnik” jako organ towarzystwa tatrzańskiego, powołanego dwa lata 
wcześniej, stanowił naturalny nośnik bieżących informacji o towarzystwie, kierowany 
był do zwolenników turystyki górskiej i góralszczyzny, odgrywał istotną rolę w rozwoju 
polskiego góroznawstwa, oraz znajomości kultury regionów górskich. istniał na rynku 
wydawniczym krakowa długo, bo przez 44 lata. w tym czasie ukazało się 38 tomów 
„pamiętnika”, a naturalną jego kontynuacją stały się „wierchy” ukazujące się po dzień 
dzisiejszy.

zawiązany w 1876 r. komitet redakcyjny w składzie: dr alojzy alth — geolog i mine-
ralog z wykształcenia prawnik, prof. Uj, władysław ludwik anczyc — pisarz, publicysta, 
drukarz, dr maksymilian nowicki (Siła-nowicki) — wybitny zoolog, prof. Uj i dr Bolesław 
lutostański lekarz, publicysta, tak w przedmowie do pierwszego rocznika „pamiętnika” 
przedstawia swoje ambicje: „Komitet Redakcyjny (…), ośmiela się przedstawić szanow-
nym czytelnikom skromną tę wiązankę dobrych chęci i szczerych usiłowań, z prośbą  
o życzliwe i łaskawe przyjęcie. Aż nadto jesteśmy przekonani, że pierwsza ta zbioro-
wa praca Członków Towarzystwa Tatrzańskiego nie może zadowolić sprawiedliwych,  
a nawet skromnych wymagań od tego rodzaju wydawnictw literackich”. równocześnie 

 1 j. reychman: Początki Towarzystwa Tatrzańskiego, „wierchy”, 1948, s. 40.
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komitet redakcyjny miał ambitną nadziej, „że przyszłe publikacyje Towarzystwa, tak pod 
względem wartości naukowej i literackiej jak i artystycznej, przekroczą skromny zakres 
jaki nadaliśmy tej pracy…”2.

Było to pierwsze czasopismo, które w tak szerokim zakresie popularyzowało tema-
tykę górską. Swoim zasięgiem tematycznym obejmowało nie tylko tatry i podhale, ale 
również inne pasma górskie łącznie z karpatami wschodnimi (czarnohora). dostępne 
było nie tylko w ówczesnej galicji. dzięki sprawnemu kolportażowi docierało do odbior-
ców we wszystkich trzech zaborach. Było ono jak najbardziej potrzebne i spełniło ocze-
kiwania zarówno amatorów, jak i fachowców. doskonale zaspokoiło zapotrzebowanie 
na czasopismo o górach i sprawach z nimi związanych. redakcja skupiła wokół siebie 
wybitnych fachowców (l. i m. świerzowie, m. nowicki, w. e. radzikowski), znawców 
tematu, gwarantujących wysoki poziom prezentowanych prac. na kartach czasopisma, 
w sposób przystępny i obrazowy, bardzo skutecznie propagowano rozwój turystyki gór-
skiej (t. chałubiński). równocześnie profesjonalnie doradzano i przestrzegano przed 
niebezpieczeństwami czyhającymi w górach (m. zaruski)3. niemałe zasługi położono 
w dziedzinie poznawania życia i zwyczajów górali, a także terenów przez nich zamiesz-
kiwanych. pamiętnik nie był pismem regionalnym, zwrócił uwagę czytelnika, że oprócz 
tatr istnieją jeszcze inne góry. dbał o poznanie i rozwój turystyki, także w Beskidach  
i karpatach wschodnich. czasem w swych publikacjach wybiegał poza umowne granice 
polski, odwiedzając odległe alpy.

nie sposób pominąć wkładu, jaki czasopismo włożyło w rozwój nauk, zwłaszcza 
tych związanych z klimatem i geologią gór. od początku w „pamiętniku” drukowano 
wiele rozpraw naukowych i wyników badań (głównie hydrologicznych, geologicznych  
i meteorologicznych), dając cenny materiał do dalszych prac. analizując ten wieloraki  
i ciekawy materiał zgromadzony na łamach czasopisma, można stwierdzić, iż „pamiętnik” 
spełniał warunki czasopisma interdyscyplinarnego o określonej tematyce, łączącego  
w sobie trzy funkcje: publicystyczną, naukową i literacką.

„pamiętnik”, zwłaszcza początkowe roczniki, często spotykał się jednak z krytyką 
osób mu nieprzychylnych, a takich nie brakowało. dotyczyło to głównie ograniczonej 
zawartości niektórych roczników i słabej strony edytorskiej. niektórzy wskazywali jako 
błąd zbyt rozbudowany dział sprawozdawczy. taki pogląd prezentował na łamach wydania 
jubileuszowego ptt j. g. pawlikowski: „Uważany On [Pamiętnik TT] jest za organ we-
wnętrzny instytucyi, w którym częścią zasadniczą jest sprawozdanie, a trochę artykułów 
dodano dla okrasy. W tych warunkach trudno jest i o szerszą popularność i o artykuły. 
Ażeby to zmienić, trzeba przedewszystkim z miejsca naczelnego usunąć sprawozdanie.”, 
dalej czytamy: „Tymczasem można je usunąć na koniec Pamiętnika i równocześnie 
skrócić”4. (tę zasadę zastosował pawlikowski w redagowanych przez siebie od 1923 r. 
„wierchach”). ponieważ jednak ambicją czasopisma było rzetelne relacjonowanie na 
swych łamach wszystkich podjętych przez towarzystwo działań i inicjatyw, sugestia ta 
została odrzucona i „pamiętnik” niemalże w niezmienionej formie ukazywał się do końca 

 2 Przedmowa Komitetu redakcyjnego, „pamiętnik towarzystwa tatrzańskiego”, 1876, s. 3–6.
 3 m. pinkwart: Zakopiańskim szlakiem Mariusza Zaruskiego, warszawa — kraków 1983, s. 52.
 4 Czterdzieści lat istnienia TT w Krakowie 1873–1913, kraków 1913, s. 44.
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swoich dni, czyli do 1920 r. pozostałe mankamenty były systematycznie eliminowane 
i w końcu czasopismo zostało doprowadzone do określonego, wysokiego poziomu. za-
rzuty formowane pod adresem „pamiętnika” w żaden sposób nie obniżają jego wartości, 
a dowodzą tylko, że czasopismo było zauważane na ówczesnym rynku wydawniczym  
i od samego początku poddawane analizie.

Umieszczając „pamiętnik” wśród innych ówczesnych czasopism o zbliżonej tematyce, 
można śmiało stwierdzić, że był on pozycją najpoważniejszą. dowodzi tego stale wzra-
stający nakład, wraz ze zwiększającą się liczbą członków towarzystwa, a więc i zainte-
resowania tematem, oraz istnienie na rynku wydawniczym przez 44 lata. największym 
konkurentem, a właściwie młodszym bratem „pamiętnika” był „taternik”. pismo zostało 
powołane do życia przez Sekcje turystyczną towarzystwa tatrzańskiego w 1907 r., 
jako periodyk specjalistyczny5 o zdecydowanie zawężonej tematyce. obejmuje ona 
głównie taternictwo i alpinizm, przez co jest dzisiaj zaliczany do czasopism sportowych. 
tak więc mógł konkurować z „pamiętnikiem” tylko w ograniczonym zakresie. ponadto 
docierał do węższego grona czytelników. pewną konkurencję dla „pamiętnika”, choć 
niewielką ze względu na krótki czas ukazywania się i regionalną tematykę, stanowiły 
czasopisma ukazujące się w tamtym czasie w zakopanem. pierwszym było „zakopa-
ne”, czasopismo wydane tylko w 1891 r. trzy numery zawierały teksty walerego eliasza  
i Stanisława radzikowskich, józefa mroziewicza, Stanisława ponikły. następne czaso-
pismo to „goniec tatrzański” z 1894 r., w postaci dwóch numerów pod redakcją jana 
grzegorzewskiego. w czasie od 3 sierpnia 1899 r. do 10 stycznia 1906 r. — z inicjatywy 
dra tomasza janiszewskiego, ukazywało się najpoważniejsze pismo regionalne podhala 
„przegląd zakopiański”. w zamierzeniu tygodnik, często dwutygodnik, później wydawany 
nieregularnie z przerwami. Był on jednym z podstawowych źródeł informacji o dziejach 
zakopanego i tatr z przełomu XiX i XX w. pisywało do niego wielu autorów związanych 
z redakcja „pamiętnika”. mógł „przegląd” na dłużej zagościć na rynku wydawniczym, 
jednak konkurencja i kłopoty finansowe doprowadziły do zamknięcia tytułu. do podobnej 
tematyki nawiązywało jeszcze „zakopane” z lat 1908–1914. analizując zamieszczone 
powyżej zestawienie, znajdujemy potwierdzenie dla tezy o dominującej roli „pamiętnika 
towarzystwa tatrzańskiego” wśród konkurentów.

chcąc rzetelnie podsumować i zakończyć ten artykuł nie sposób pominąć roli, jaką 
odegrał „pamiętnik” dla tysięcy polaków gnębionych przez zaborcę. wielkie znaczenie dla 
założycieli towarzystwa tatrzańskiego miała jego polskość. choć nie dało się jej oficjalnie 
podkreślić, to funkcjonowała w podtekście i nikt nie mógł tego zakwestionować. „pamięt-
nik” był organem towarzystwa, a więc wyrazicielem jego ideałów, tych patriotycznych 
także. kolportaż obejmował członków zamieszkałych we wszystkich trzech zaborach,  
a poprzez nich — wszystkich zainteresowanych. łatwo więc zauważyć, że zawoalowane 
treści patriotyczne docierały do szerokiego kręgu czytelników, podtrzymując ich na duchu 
w tych trudnych latach. twórcy i wydawcy „pamiętnika” w pełni wykorzystali daleko idącą 
w galicji autonomię i starali się przekazywać jak najwięcej treści, choćby w artykułach 

 5 „taternik” ukazuje się z małymi przerwami do dzisiaj. wydawany jest obecnie przez polski związek 
alpinizmu.
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historycznych czy etnograficznych, np. spór o morskie oko6 jest przedstawiany nie jako 
spór między węgrami, a austriakami, lecz między węgrami a polakami, choć polska nie 
istniała. przykłady można by mnożyć i z nich jasno wynika, iż również patriotyczna rola 
„pamiętnika” wydaje się być niepodważalna.

można też stwierdzić, że w jakimś stopniu był też „pamiętnik” odzwierciedleniem idei 
pozytywistycznych, choć dotyczy to głównie sposobu prezentowania tendencji panującej 
w ówczesnej nauce, wyrażającej się emocjonalnym podejściem do gór. natomiast nie 
znalazły tutaj odbicia charakterystyczne dla epoki pozytywizmu, głębokie spory pokole-
niowe. można tylko zauważyć, że był podatny na tzw. przemiany ducha czasu i nie bał 
się postępu.

przez cały okres ukazywania się, „pamiętnik”, choć przechodził przez różne trudne 
okresy, pozostawał wierny założeniom wyznaczonym mu przez towarzystwo tatrzańskie. 
postarano się, aby dostarczyć nieoceniony zbiór prac historykom polskiego góroznaw-
stwa, badaczom dziejów polskiej nauki, związanej z górami, a także niezliczoną ilość 
tekstów literackich oddających klimat i obraz tamtej epoki. wiele z tych tekstów zachowało 
swą atrakcyjność po dzień dzisiejszy.
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Summary

the article presents the 44-year-old history of „the journal of the tatra Society” against the background 
of the beginning of the periodical press on the subject of mountains in galicia at the turn of the 19th and 
20th centuries. the author highlights the importance of the journal in popularisation of mountain subjects 
and its patriotic role in the period of the partitions of poland. 

 6 l. świerz: Przyczynek do sporu granicznego między Galicją a Węgrami o Morskie Oko w Tatrach, 
„pamiętnik towarzystwa tatrzańskiego”, 1885, s. 83–91. 
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tematyka treściowa  
„pamiętnika towarzyStwa tatrzańSkiego”

Streszczenie

autor poddaje szczegółowej analizie treściowej „pamiętnik towarzystwa tatrzańskiego” w całym 
okresie jego istnienia. Bogatą tematykę „pamiętnika” ilustruje wieloma przykładami.

„… jesteśmy przekonani, że pierwsza ta zbiorowa praca Członków Towa-
rzystwa Tatrzańskiego nie może zadowolić sprawiedliwych, a nawet skromnych 
wymagań od tego rodzaju wydawnictw literackich. Nie dajemy bowiem tutaj 
systematycznych, umiejętnych opisów gór naszych pod względem fizjograficz-
nym i etnograficznym, ale raczej przyczynki do takich opisów…”

 (przedmowa do pierwszego rocznika „pamiętnika”) 

generalnie można stwierdzić, iż tematyka czasopisma została zdominowana pro-
blematyką górską i wszystkim, co jest z nią związane, a także sprawozdawczością 
towarzystwa tatrzańskiego.

analizując wnikliwie zawartość treściową „pamiętnika”, doszedłem do wniosku, iż moż-
na ją przedstawić w oparciu o dwa kryteria. pierwsze wynika z układu każdego rocznika,  
tj. podziału na części, których tytuły sugerują zawartość. drugie może być odzwiercie-
dleniem założeń statutowych towarzystwa, prezentowanych na łamach „pamiętnika”. 
pierwsze z nich wydaje się być bardziej przejrzyste i na nim oparłem swoją analizę.

już od pierwszego rocznika, pojawia się „dział sprawozdawczy”. chociaż nie był on 
wówczas zatytułowany, będzie się przewijał przez wszystkie wydane roczniki czasopisma. 
jednym z założeń powstania „pamiętnika”, było bowiem stworzenie miejsca, poprzez 
które można informować członków o aktualnej pracy towarzystwa. pierwszy rocznik 
(1876) zawierał: przedmowę komitetu redakcyjnego, zagajenie pierwszego walnego 
zgromadzenia towarzystwa tatrzańskiego, wygoszone przez prezesa hr. reya, Statut 
tow. tatrzańskiego z siedzibą w krakowie, regulamin obrad i czynności ogólnego zgro-
madzenia i wydziału tow. tatrzańskiego, sprawozdanie z czynności tow. tatrzańskiego 
za czas od dnia 3 sierpnia 1873 r. do 28 maja 1876 r., zestawienie przychodu i rozchodu 
funduszów tow. tatrzańskiego, ważniejsze pisma wystosowane do tow. tatrzańskiego 
oraz skład tow. tatrzańskiego. w kolejnych rocznikach sprawozdawczość na łamach 
„pamiętnika” obejmowała: protokoły z walnych zgromadzeń towarzystwa, streszczenia 
obrad wydziału towarzystwa, sprawozdania porównawcze z przychodów i rozchodów 
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towarzystwa, preliminarze budżetowe, zamknięcia rachunków za dany rok, aktualny stan 
finansów towarzystwa, sprawozdania z posiedzeń komisji statutowych, sprawozdania  
z działalności oddziałów terenowych towarzystwa, aktualizowany corocznie skład towa-
rzystwa tatrzańskiego, poczet członków, a także listę zmarłych członków towarzystwa 
(1882, 1917/1918), sprawozdania komisji kontrolujących działalność towarzystwa. 
czasem pojawiały się spisy schronisk i altan tatrzańskich będących własnością towa-
rzystwa (1900, 1912), czy jak w roku 1903 — odpis taryfy opłat za pobyt w dworkach 
czarnohorskich, czasem „instrukcye” do prowadzenia spraw pieniężnych i kasy towarzy-
stwa lub „instrukcje” dla biura i delegatów (1908). w okresie walki o polskość morskiego 
oka pojawiają się też, protokoły komisyi stałej dla obrony morskiego oka, tak było  
w 1902 r. w roku 1914 w dziale sprawozdawczym pojawił się ważny artykuł przekrojowy 
dra jerzego Smolińskiego podsumowujący 40 lat działalności towarzystwa pt. Jubileusz 
Towarzystwa Tatrzańskiego (1873–1913). na uwagę zasługuje również zamieszczony 
w 1878 r. (t. iii), uporządkowany przez leopolda świerza, spis Biblioteki towarzystwa 
tatrzańskiego. czasem w dziale sprawozdawczym, choć nie było to regułą, publikowano 
wspomnienia pośmiertne, (1893, 1901, 1902, 1903, 1919/1920), częściej jednak były one 
zamieszczane w dziale literackim lub tworzyły osobny dział, tak jak w roku 1917/1918.

z dokładności materiałów prezentowanych przez towarzystwo w dziale sprawozdaw-
czym wynika, jak dużą wagę przywiązywano do rzetelnej informacji i do pełnej jawności 
w jego działaniach. zwłaszcza jeśli dotyczyło to finansów całego towarzystwa, jak i jego 
oddziałów terenowych i sekcji wchodzących w jego skład.

jako że wydawcy mieli ambicje stworzenie periodyku o charakterze interdyscypli-
narnym, dużą wagę przywiązywali do prezentowania artykułów naukowych, stąd też 
nazwa drugiego podstawowego działu brzmiała najczęściej „naukowy i turystyczny”. 
oczywiście, nie zawierał on tylko artykułów naukowych, ale właśnie ich analiza została 
w tym miejscu zamieszczona.

największą ilość artykułów naukowych można zauważyć z dziedziny meteorologii, 
klimatologii, hydrologii i geologii polskich gór, a zwłaszcza tatr. w głównej mierze jest to 
związane z prowadzeniem przez towarzystwo stacji meteorologicznych w zakopanem, 
Białce tatrzańskiej, czarnym dunajcu, kościelisku, nowym targu i czorsztynie. Stacja 
zakopiańska zbierała dane obserwatorów z poszczególnych stacji, dotyczące zachmu-
rzenia, średnich opadów i temperatur w poszczególnych miesiącach. dane te na łamach 
„pamiętnika” co roku publikował wieloletni kierownik naukowy stacji w zakopanem, daniel 
wierzbicki. ponadto dane te przesyłano do krakowskiej komisji fizjograficznej akademii 
Umiejętności, gdzie służyły do badań naukowych. poza samymi wynikami obserwacji, da-
niel wierzbicki opublikował w „pamiętniku” wiele interesujących artykułów z tego tematu. 
już w tomie i (1876), zamieścił Przyczynek do klimatologii Tatr, natomiast w t. iii (1878), 
Instrukcje dla stacji meteorologicznych, a w t. V (1879), Meteorologię u górali tatrzańskich. 
w roku 1901 wierzbicki zmarł, a jego pracę jako kolejny kierownik stacji, kontynuował 
leopold świerz, który również systematycznie publikował na łamach „pamietnika” wyniki 
obserwacji w formie corocznych „wyników spostrzeżeń meteorologicznych…”. zamie-
ścił on również kilka swoich artykułów, m.in. O stosunkach klimatycznych na Podhalu 
w t. XXiX (1908). świerz zamieszczał w „pamiętniku”, także szereg artykułów dotyczących 
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ciepłoty źródeł i stawów tatrzańskich. Były one wynikiem pomiarów, których dokonywał 
w trakcie swoich wędrówek po tatrach; w t. ii (1877), Ciepłota źródeł i stawów, w t. Vi 
(1881) i t. Vii (1882), Materiały do znajomości ciepłoty…, czy w t. X (1885), Pomiary cie-
płoty stawów tatrzańskich w różnych warstwach głębokości. interesujący z naukowego 
punktu widzenia był też artykuł karola olszewskiego Rozbiór chemiczny wody tatrzańskiej 
z czterech miejscowości, (t. Vii, 1883). Były to pierwsze tego rodzaju prace dotyczące 
tatr i publikowane na łamach interesującego nas periodyku. wracając do meteorologii 
należy wspomnieć o Borysie wigiliewie, który po śmierci świerza w 1911 r., kontynuował 
jego pracę, dokładając swoje artykuły; Kilka słów o wietrze halnym, (t. XXXiii, 1912) i Co 
i skąd wiemy o klimacie Zakopanego?, (t. XXXiV, 1913). w roku 1913 na hali gąsieni-
cowej powstała nowa stacja meteorologiczna, opisana w artykule eugeniusza romera 
Kilka uwag o stacji meteorologicznej na Hali Gąsienicowej, (t. XXXV, 1915/1916). można 
śmiało stwierdzić, iż meteorologia zdominowała tematykę naukową czasopisma.

Stosunkowo dużo miejsca na łamach „pamiętnika” zajęła geologia, morfologia i fi-
zjografia karpat. Były to prace dotyczące genezy powstania gór, zarówno samych tatr, 
jak również całych karpat. ponadto wiele miejsca poświęcono ich budowie geologicz-
nej. artykuły te miały charakter ściśle naukowy, jak również popularnonaukowy, trochę 
zbeletryzowany, aby każdy czytelnik mógł jak najwięcej z nich skorzystać. w t. i (1876), 
pojawił się pierwszy artykuł na ten temat, pióra prof. maksymiliana nowickiego pt. Rzeźba 
Tatr. następne prace zawierające interesujący materiał naukowy, pojawiają się w latach 
następnych; franciszka czernego O wytworzeniu się gór, (t. iV, 1879), leopolda wajgla 
Pogląd na rzeźbę Czarnohory, (t. V, 1880), antoniego wierzejskiego Tatry w okresie 
lodowcowym, Bronisława gustawicza Pomiary tatrzańskie w tym samym (t. Viii, 1883), 
dwa artykuły zygmunta weyberga o tym samym tytule Przyczynki do petrografii trzonu 
krystalicznego tatrzańskiego, (t. XXiii, 1902) i (t. XXiV, 1903), mieczysława limanowskie-
go Perm i tryas lądowy w Tatrach (t. XXiV, 1903) i Problem Turni Myślenickich, (t. XXXi, 
1910), w tym samym tomie walerego łozińskiego Karkonosze a Tatry i wreszcie wiktora 
kuzniara napisany, przystępnym językiem, łączący relacje z wycieczki z wiadomościa-
mi geologicznymi dotyczących odwiedzanych miejsc Wycieczka geologiczna w Tatry, 
(t. XXiX, 1908), tego samego autora Tatry w epoce lodowcowej, t. (XXXii, 1911) i obszerny 
artykuł historyczny Z historyi badań geologicznych nad powstaniem Tatr. choć tematyka 
geologiczna nie zajmowała w czasopiśmie tyle miejsca co meteorologia i klimatologia, to 
jednak stanowiła ciekawszy materiał do czytania dla przeciętnego czytelnika. Bezpośred-
nio z geologia wiąże się speleologia, a więc badanie podziemi tatrzańskich. jest to temat 
fascynujący badaczy od najdawniejszych czasów, nie wyczerpany do dnia dzisiejszego. 
łączy on geologię z tajemniczością i mistyką charakterystyczną dla świata podziemnego. 
w tamtych czasach cieszył się dużą popularnością, co również znalazło swoje odbicie 
na łamach „pamiętnika”. gotfryd ossowski opublikował rozprawę Jaskinie gór naszych 
i wypadki osiągnięte z ich badań, (t. Vii, 1882), a jan gwalbert pawlikowski wyniki swoich 
poszukiwań w jaskiniach tatrzańskich ogłosił w artykule Podziemne Kościeliska, (t. iX, 
1887). opublikowano również, na podstawie XViii-wiecznego rękopisu, artykuł Opisanie 
gór Karpackich albo Tatrów, w których się znajdują skarby kruszce i drogie kamienie, 
(t. Viii, 1883), dając powód do myślenia, ileż to tajemnic kryją podziemia tatrzańskie.
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w tematyce naukowej „pamiętnika” nie mogło zabraknąć oczywiście rozważań  
o przyrodzie, zarówno w zakresie botaniki, jak i zoologii. w wyniku wycieczek przepro-
wadzonych w 1876 r. przez tytusa chałubińskiego, powstaje spis mchów tatrzańskich, 
opublikowany później w dwóch artykułach o wspólnym tytule Spis mchów zebranych 
i oznaczonych z wycieczek w Tatry w roku 1876, (t. iii, 1878) i (t. iV, 1879). Bronisław 
gustawicz publikuje Przyczynek do flory pienińskiej, (t. Vi, 1881). więcej prac publikowano 
z zakresu zoologii, a dotyczą one głównie fauny wód tatrzańskich. pisze o tym antoni 
wierzejski w swoich artykułach O faunie jezior tatrzańskich, (t. Vi, 1881) i Zarys fauny 
stawów tatrzańskich, (t. Vii, 1883). o ptakach pisze antoni kocyan Ptaki spostrzegalne po 
stronie północnej Tatr, (t. iX, 1884). przyroda pojawia się również w kontekście potrzeby 
jej ochrony. już wtedy dostrzeżono problem rabunkowej gospodarki zasobów leśnych 
i zgłaszano potrzebę uregulowań prawnych tego zjawiska. w X t., (1885) „pamiętnika” 
porusza ten problem gustaw lettner w artykule Projekt uratowania lasów tatrzańskich, 
a szczególnie zakopiańskich od grożącego im zniszczenia. Był to przyczynek do dyskusji, 
która zaowocowała powstaniem w roku 1886 towarzystwa ochrony tatr polskich, a po 
następnych dwóch latach dała towarzystwu tatrzańskiemu asumpt do idei przeobrażenia 
tatr w park narodowy. wielki propagator tej idei, ukrywający się pod pseudonimem X. 
wielkopolanin (ks. Bogusław królikowski), w artykule Tatry polskie pomnikiem dla Mickie-
wicza (t. Xii, 1888), proponuje powołanie parku narodowego tatrzańskiego mickiewicza. 
niestety, ta szczytna idea doczekała się realizacji dopiero w 1954 r.

drugi człon tytułu działu jasno sugeruje, iż nie mniej ważną tematyką, poruszaną na 
łamach interesującego nas czasopisma, była turystyka. i to turystyka w bardzo szerokim 
pojęciu. zarówno ta amatorska, wycieczkowa, dotycząca całych karpat, jak również 
wykwalifikowana, dotycząca osiągnięć taternickich. należy pamiętać, że był to okres po-
znawania tatr. wielu przejść taternickich i wejść na szczyty dokonywano po raz pierwszy. 
znalazło to pełne odzwierciedlenie w opisach zamieszczanych w „pamiętniku”. niemalże 
w każdym roczniku pojawia się interesujący opis wycieczki lub przebieg drogi taternickiej. 
niekiedy ma on charakter literacki, jak np. wspominany już w tej pracy Sześć dni w Tatrach, 
wycieczka bez programu tytusa chałubińskiego (t. i, 1876), a niekiedy suchej relacji, 
pełnej szczegółów taternickich, jak w przypadku artykułu adama lewickiego Wycieczka 
na Orlą Basztę, zamieszczonego w (t. XXV, 1904), opisującego pierwsze wejście na orlą 
Basztę, dokonane przez janusza chmielowskiego 12 lipca 1902 r. podobnie późniejszy, 
mariusza zaruskiego „Mięguszowiecki szczyt nad Czarnym (2405 m.) północną ścianą 
w zimie”, (t. XXXV, 1914). oczywiście turystyka w „pamiętniku” nie obejmowała tylko 
relacji z wycieczek. dużo miejsca poświęcano znajomości krajoznawczej interesujących 
miejsc, pochodzeniu nazewnictwa terenów górskich, a także spraw własnościowych 
terenów górskich. za przykłady moga tutaj służyć artykuły walerego eliasza O nazwie 
Morskiego Oka w Tatrach, (t. iX, 1884) i jana michała rozwadowskiego O nazwach 
geograficznych Podhala, (t.XXXV, 1914).

od zarania swoich dziejów towarzystwo tatrzańskie było nierozerwalnie złączone  
z dziejami zakopanego. wręcz wywierało wpływ na jego rozwój, poprzez czynne za-
angażowanie się w budowę dróg i mostów, doprowadzenie telegrafu, oświetlenie ulic 
lampami naftowymi, czy wreszcie powołaniem Szkoły przemysłu drzewnego, wybudo-
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wanej na swoich gruntach. z tej przyczyny nie mogło zabraknąć w czasopiśmie tematów 
związanych z życiem zakopanego. Były to zarówno bieżące informacje mające na celu 
rozpropagowanie uzdrowiska, jak i relacje z ciekawych uroczystości odbywających się 
w zakopanem. na uwagę zasługują artykuły wenantego piaseckiego Dzieje zakładu 
wodoleczniczego w Zakopanem, (t.Vii, 1883), oraz relacja redakcyjna Uroczystość 
poświecenia Szkoły snycerstwa w Zakopanem, Uroczystość poświecenia dworu tatrzań-
skiego w Zakopanem, (t. Viii, 1883). z zakopanem ściśle jest związana jego okolica i jej 
mieszkańcy a więc podhale, Spisz i orawa. Spostrzeżenia ze swej wycieczki po Spiszu 
spisał i zaprezentował walery eliasz radzikowski w Z podróży po Spiżu, (t. iii, 1878). 
w „pamiętniku” pojawia się też, choć tylko incydentalnie, temat podań i wierzeń ludowych. 
jest on poruszony w dwóch ciekawych artykułach. pierwszy to tekst edmunda długopol-
skiego Z życia zbójników tatrzańskich, (t. XXXii, 1912), traktujący o losach zbójników na 
podstawie przekazów ludowych i nie do końca zweryfikowanych zapisków historycznych. 
drugi pióra Bronisławy giżyckiej — Z podań i wierzeń ludowych na Podhalu. Dzień Za-
duszny, (t. XXXiii, 1913). nie można też pominąć wątków historycznych pojawiających 
się na łamach czasopisma. dotyczyły one wszystkich regionów górskich przedstawianych  
w „pamiętniku”, jak i też organizacji i ruchów turystycznych występujących na ich terenie. 
na czoło wysuwa się tutaj historia zakopanego, towarzystwa tatrzańskiego i samego 
taternictwa. historię powstania zakopanego można poznać z artykułu Stanisława eliasza 
radzikowskiego Zakopane przed stu laty, t.XXii, (1901), o towarzystwie tatrzańskim 
traktuje artykuł kazimierza roupperta Z dziejów Towarzystwa Tatrzańskiego 1873–1913, 
t. XXXiV, (1913) i w tym samym tomie, o taternictwie, mieczysława świerza Zarys dziejów 
taternictwa polskiego. Były one zamieszczone w części historycznej występującej bardzo 
rzadko jako osobny dział.
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UniwerSytetU zielonogórSkiego

Streszczenie

artykuł omawia rolę periodyku w rozwoju kulturalnym, oświatowym i naukowym na środkowym nadodrzu. 
czasopismo przyczyniło się do pełniejszego ukazania regionu lubuskiego na tle wydarzeń krajowych oraz 
umocnienia wzajemnych relacji stosunkowo młodego wówczas województwa zielonogórskiego z resztą kraju.

z dzisiejszego punktu widzenia owe specjalne wydania „nadodrza” stanowią cenny dokument tamtych 
lat, kiedy to m.in. poprzez podejmowanie różnorodnej tematyki oraz poszukiwanie różnych form wyrazu 
w celu dotarcia do czytelnika, początkowo tworzono, a następnie utrwalano tożsamość mieszkańców 
województwa zielonogórskiego. magazyn nie tylko wypełnił istniejącą na rynku wydawniczym lukę ale 
cieszył się niesłabnącą popularnością wśród odbiorców. w polskiej tradycji czasopiśmienniczej rzadko 
bowiem się zdarza, aby tego rodzaju lokalny periodyk przetrwał ponad 30 lat.

Ukazujące się od końca lat 1950-tych do roku 1990 w zielonej górze czasopismo 
społeczno-kulturalne „nadodrze” odegrało znaczącą rolę w rozwoju kulturalnym, oświato-
wym i naukowym na środkowym nadodrzu. czasopismo przyczyniło się do pełniejszego 
ukazania regionu lubuskiego na tle wydarzeń krajowych oraz umocnienia wzajemnych 
relacji stosunkowo młodego wówczas województwa zielonogórskiego z resztą kraju.

obecnie periodyk w formie drukowanej znajduje się w zasobach czytelni czasopism 
Uniwersytetu zielonogórskiego oraz w wojewódzkiej i miejskiej Bibliotece publicznej im. 
c. k. norwida w zielonej górze. w formie zeskanowanej czasopismo umieszczone jest 
w zielonogórskiej Bibliotece cyfrowej, uruchomionej 1 października 2005 r. w ramach 
struktur Biblioteki Uniwersytetu zielonogórskiego1.

powstanie pisma „nadodrze” wiąże się ściśle z faktem powołania lubuskiego towa-
rzystwa kultury w zielonej górze (ltk). koncepcja samego stowarzyszenia opierała się 
całkowicie na aktywnej inicjatywie społeczeństwa lokalnego. chodziło przede wszystkim 
o ograniczenie do niezbędnego minimum kadry etatowej. powód był prozaiczny — wyni-
kał z małych nakładów wpływających z budżetu państwa do organizacji. pomysłodawcy 
pragnęli wykorzystać ofiarność i zaangażowanie ludności regionalnej, gotowej pracować 
społecznie w realizacji periodyku i innych form kulturalno-oświatowych.

Sama organizacja ltk została powołana do życia na obradującym w dniach 5–6 
lipca 1957 r. w zielonej górze pierwszym Sejmiku kultury ziemi lubuskiej. w przyjętym 

 1 w późniejszym czasie do projektu powiększania zasobów zBc przystąpiła wojewódzka i miejska 
Biblioteka publiczna w zielonej górze.
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wówczas statucie określono główne zadania towarzystwa, jego charakter i kierunki 
działania. za jedno z naczelnych zadań organizacji uznano „[…] wydawanie czasopism, 
w szczególności stałego organu prasowego Towarzystwa, pisma «Nadodrze» oraz 
książek i innych publikacji”2.

dla ukazania atmosfery i powagi, z jaką przystępowano do podjęcia uchwały, na-
leży przedstawić jej fragment: „[…] Należy stworzyć odpowiednie warunki naukowcom 
i twórcom zamieszkującym nasze województwo: historykom, archeologom, etnografom, 
plastykom, młodym literatom, architektom, muzykom […]. Popierać ze wszech miar pu-
blikowanie dorobku naukowego i artystycznego twórców Ziemi Lubuskiej w wszelkiego 
rodzaju formach. W związku z tym Sejmik […] popiera inicjatywę stworzenia własnego 
pisma społeczno-kulturalnego”3.

w październiku 1957 r. ukazał się — jako wydanie specjalne — pierwszy numer 
„nadodrza” lubuskiego towarzystwa kultury. Było to pierwsze tego typu wydawnictwo 
w dziejach zielonej góry i regionu, stanowiące zapowiedź stałego czasopisma społecz-
no-kulturalnego.

wokół „nadodrza”, redagowanego w sposób nietypowy (w prywatnych mieszkaniach, 
w kawiarniach, przy pomocy środków uzyskiwanych z ogłoszeń, nieco później zaś  
z funduszów prezydium wojewódzkiej rady narodowej przeznaczonych na zwalczanie 
klęsk żywiołowych), zaczęli gromadzić się ludzie wywodzący się głównie ze środowiska 
dziennikarskiego, związanego z „gazetą zielonogórską” i miejscową rozgłośnią pol-
skiego radia (powstałą w styczniu 1957 r. w zielonej górze), ale także plastycy, aktorzy, 
historycy, działacze społeczni4.

pierwszy numer nowego pisma społeczno-kulturalnego, które nie było jeszcze pe-
riodykiem i miało wyraźnie rekonesansowy charakter, został zredagowany przez zespół: 
klemens felchnerowski — artysta plastyk, tadeusz jasiński — prozaik i dziennikarz, 
janusz koniusz — poeta, nauczyciel i działacz społeczny, w późniejszym czasie redaktor 
naczelny „nadodrza”, zdzisław morawski — członek ltk, poeta, prozaik i dramaturg, 
Bolesław Soliński — poeta i dziennikarz, późniejszy długoletni redaktor naczelny „nad-
odrza”, michał horowicz — dziennikarz, tadeusz kajan-jankowski — dziennikarz5. 
wszyscy wymienieni reprezentowali najbliższy krąg założycielski pisma i stanowili jego 
długoletnimi zespół redakcyjny. Byli oni znakomitymi reprezentantami życia społecznego 
i kulturalnego na ziemi lubuskiej. członkowie ltk poprzez pismo dążyli do szeroko ro-
zumianej integracji młodego lubuskiego społeczeństwa przy równoczesnym stworzeniu 
warunków sprzyjających kontynuacji tradycji poszczególnych grup ludności (m.in. przez 
folklor) oraz budowania wartości kulturowych współczesnych wszystkich mieszkańców 
regionu lubuskiego6.

warto nadmienić, że w tym numerze opublikowano komunikat o przyznaniu pierw-
szych w historii województwa lubuskich nagród kulturalnych, przyznawanych dorocznie 

 2 w. Sauter, Wydawnictwa Lubuskiego Towarzystwa Kultury, „zeszyty lubuskie” 1968, nr 5, ltk 
zielona góra.

 3 „nadodrze” — wydanie specjalne ltk, październik 1957.
 4 w. nodzyński, Ćwierć wieku z „Nadodrzem”, zielona góra 1982, s. 9–10.
 5 „nadodrze” — wydanie specjalne ltk, październik 1957, s. 10.
 6 w. nodzyński, op.cit., s. 12.
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w porze jesiennej z okazji zielonogórskich „dni winobrania”. wśród laureatów znaleźli 
się eugeniusz paukszta za twórczość prozatorską związaną z ziemią lubuska, apolo-
nia krawiec z nowego kramska za krzewienie kultury ludowej i patriotyczną postawę 
w walce o utrzymanie polskości na ziemiach środkowego nadodrza7, mgr władysław 
korcz — za popularyzowanie wiedzy historycznej o ziemi lubuskiej oraz nagrodę 
zbiorową przyznaną edwardowi dąbrowskiemu, Stanisławowi kurnatowskiemu i alfowi 
kowalskiemu za pracę naukowo-badawczą w dziedzinie archeologii i muzealnictwa, pro-
wadzoną wówczas głównie w międzyrzeczu. prócz tematów związanych z historią (art. 
zygmunta rutkowskiego Niemcy przeczą sobie i eugeniusza paukszty Pod Kargową), 
opublikowano rozmowę z ówczesnym dyrektorem państwowego teatru ziemi lubuskiej 
zbigniewem przeradzkim na temat bieżącego sezonu w teatrze, który inaugurowano 
Obroną Ksantypy morstina i równocześnie artykuł floriana nowickiego Wysłuchaj nas 
Melpomeno, postulujący powołanie drugiej lubuskiej sceny w gorzowie wielkopolskim. 
Umieszczono również reportaż kazimierza Suwały z gorzowa wlkp. dotyczący branży 
przemysłowej (zakładu włókien Sztucznych „Stilon” i zakładu mechanicznego „gorzów”), 
reportaż z nadgranicznych Słubic autorstwa zdzisława morawskiego pt. Tor przeszkód 
na temat popaździernikowych przemian na lubuskiej prowincji, polemizujący artykuł 
tadeusza kajana o „prawie Niemców do stron rodzinnych” oraz reportaż ryszarda 
rowińskiego z ogromnie zniszczonego w czasie wojny gubina, znajdującego się przez 
pierwsze powojenne dziesięciolecie w „niedostępnej strefie”8.

w pierwszym numerze zaprezentowali swoje utwory literackie zdzisław morawski  
i Bolesław Soliński — wiersze, ewa Buczma, ingeborga Bieniek i henryk myć — opowia-
dania. znalazł się w nim także sensacyjny „dreszczowiec” pt. Nieboszczyk jak żywy pióra 
tadeusza kajana, bogato ilustrowany zdjęciami zygmunta ceglarka z pocysterskiego 
opactwa paradyskiego w gościkowie, gdzie ze względu na specyficzne warunki doskonale 
zachowały się zwłoki pochowanych tu zakonników. całość przygotował do druku janusz 
koniusz, zaś zilustrowany został numer rysunkami zielonogórskich plastyków — mariana 
Szpakowskiego, kazimierza rojowskiego i klemensa felchnerowskiego.

koncepcja magazynu zaproponowana przez pomysłodawców spotkała się z życzliwym 
odzewem lubuskich mieszkańców. Bogata szata graficzna i różnorodność podejmowanych 
tematów były charakterystyczną cechą kolejnych wydań specjalnych „nadodrza”, których 
w sumie, w ciągu niespełna dwóch lat, ukazało się sześć w nakładzie około 2 tysięcy 
egzemplarzy. Były one rozprowadzane tylko częściowo poprzez „ruch” — większość  
z nich rozchodziła się za pośrednictwem członków i sympatyków towarzystwa w całym 
województwie, przygotowując grunt pod stałe już pismo.

 z publicystyką zachodnioniemiecką, podejmującą kwestię obecności polskiej na 
ziemiach zachodnich i północnych, „nadodrze” polemizowało już od pierwszego nume-
ru. po wspomnianym wcześniej szkicu t. kajana w lutowym numerze z 1958 r. został 
umieszczony felieton andrzeja kamińskiego Emigracja polska wobec granicy na Odrze 
i Nysie, podejmujący polemikę z roszczeniową postawą niemiec wobec ziem zachod-

 7 polskiej świadomości narodowej czasopismo „nadodrze” będzie poświęcać przez dłuższy czas 
wiele uwagi.

 8 w. nodzyński, op.cit., s. 14.
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nich. natomiast na stronie tytułowej został umieszczony artykuł My, obywatele autorstwa 
krzysztofa wojtowicza, poruszający kwestię osiedleńców ze wschodu i centralnej polski, 
którzy stopniowo zamieszkiwali i zagospodarowywali ziemie środkowego nadodrza. 
w numerze drugim nie zabrakło wierszy janusza koniusza, felietonu tadeusza jodła 
Wschowa — miasto twórczych ambicji i sprawozdania z działalności lubuskiego towa-
rzystwa kultury.

natomiast w numerze majowym z 1958 r. prezes towarzystwa, wiesław Sauter,  
w artykule zatytułowanym Blaski i cienie pisał: „Przeżywamy ciekawy okres w rozwoju 
LTK. Z dnia na dzień rosną jego szeregi, zgłaszają swój akces instytucje i organizacje 
stojące dotychczas na uboczu i odnoszące się do nas z rezerwą. Chciałyby widzieć  
w Towarzystwie opiekuna i ambasadora swoich spraw, wołają o konkretną pomoc. Narasta 
ogrom prac. Rodzi się w nas chwilami obawa czy podołamy?”9.

wydanie zawierało informację o publikacji pierwszego numeru „rocznika lubuskiego”, 
mieszczącego studia z dziedziny archeologii, historii, sztuki, socjologii, ekonomii i litera-
tury, związane tematycznie z województwem zielonogórskim. w numerze umieszczono 
fragment wspomnień jana Baczewskiego pt. O polską szkołę10, wybitnego działacza polo-
nijnego spod znaku rodła, współorganizatora szkolnictwa polskiego na Babimojszczyźnie, 
a ponadto artykuł Stanisława ramsa Skandal z ekspozycjami dotyczący poszukiwania 
siedziby dla zasobów muzealnych w zielonej górze oraz szkic z historii kożuchowa.

w numerze lipcowym na uwagę zasługuje felieton henryka przybylskiego pt. Chopin 
na Ziemi Lubuskiej, przybliżający historię regionu. w każdym z numerów „nadodrza” 
umieszczane były ponadto kronika kulturalna, jak również rubryka Winnice, winogrona, 
wino, opisująca ciekawsze imprezy, jakie odbyły się w regionie.

w numerze październikowym 1958 r. pismo zainicjowało kontynuowaną przez szereg 
lat kolumnę poetycką Jesień 1958, na którą złożyły się wiersze młodych zielonogórskich 
poetów, w późniejszym czasie w większości członków zielonogórskiego oddziału związku 
literatów pilskich. zygmunt rutkowski artykułem Sobieski i sułtan z Bachusem pod rękę 
zachęcał do zwiedzania i poznawania zasobów muzealnych. nie należy pominąć dysputy 
przeprowadzonej przez tadeusza kajana z janem Baczewskim o szkolnictwie polskim 
na terenie niemiec w początkach XX w.

ostatni specjalny numer „nadodrza” z listopada/grudnia 1958 r. redakcja prezento-
wała w sposób następujący: „Wydajemy dziś Nadodrze poświęcone wyłącznie sprawom 
regionów babimojskiego, międzyrzeckiego, złotowskiego i Zielonej Góry, który adresujemy 
głównie do licznych tutaj skupisk rodzimej ludności. Nie jest to przypadek, lecz prosta 
konsekwencja naszego stałego zainteresowania problematyką Babimojszczyzny i Krainy 
Międzyrzeckiej jako najtrwalszych bastionów polskości i polszczyzny na Środkowym 
Nadodrzu. Oddając do rąk czytelnikowi ten numer chcemy im przypomnieć pozycje pię-
ciu poprzednich numerów lubuskiego periodyku regionalnego Nadodrze, które dotyczyły 
dziejów, ludzi i spraw regionu babimojsko-międzyrzeckiego”11. w numerze umieszczono 
artykuł józefa koniecznego pt. Wymowa ślubnego kobierca, podnoszący znacznie 
 9 „nadodrze” — wydanie specjalne, maj 1958, s. 1.
 10 j. naczewski, Wspomnienia Warmiaka, warszawa 1961. książka poruszała kwestię życia i walki 

polaków w powersalskich niemczech.
 11 „nadodrze” — wydanie specjalne, listopad/grudzień 1958, s. 1.
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tradycji tego regionu dla współczesnej kultury i życia społecznego na ziemi lubuskiej, 
jak również szkic leona obsta pt. Naprzód wiara traktujący o przebiegu postania wiel-
kopolskiego w tym regionie12.

dnia 21 lutego 1959 r. odbyło się w warszawie spotkanie delegacji kulturalnej ziemi 
lubuskiej, w skład której wchodzili: ówczesny kierownik wydziału propagandy kw pzpr 
w zielonej górze michał horowicz, prezes lubuskiego towarzystwa kultury wiesław 
Sauter, sekretarz tegoż towarzystwa jan engel i kierownik wydziału kultury prezydium 
wrn franciszek kurkowiak — z przedstawicielami kc pzpr i rządu. celem spotka-
nia było przedstawienie i przedyskutowanie szeregu postulatów dotyczących rozwoju 
społeczno-kulturalnego województwa zielonogórskiego, wśród których znalazł się też 
postulat utworzenia stałego lubuskiego pisma kulturalnego. w rezultacie rozmów zapadła 
wówczas decyzja o wydawaniu w zielonej górze miesięcznika społeczno-kulturalnego 
„nadodrze”13. tak też 1 kwietnia 1959 r. ukazał się pierwszy numer miesięcznika, który 
w maju 1965 r. przeistoczył się w dwutygodnik.

z dzisiejszego punktu widzenia owe specjalne wydania „nadodrza” stanowią cenny 
dokument tamtych lat, kiedy to m.in. poprzez podejmowanie różnorodnej tematyki oraz 
poszukiwanie różnych form wyrazu w celu dotarcia do czytelnika początkowo tworzono, 
a następnie utrwalano tożsamość mieszkańców województwa zielonogórskiego. maga-
zyn nie tylko wypełnił istniejącą na rynku wydawniczym lukę ale cieszył się niesłabnącą 
popularnością wśród odbiorców. w polskiej tradycji czasopiśmienniczej rzadko bowiem 
się zdarza, aby tego rodzaju lokalny periodyk przetrwał ponad 30 lat.

Eligiusz Podolan (modern philology library, the zielonogórski University)
The Special Edition of the Socio-Cultural Weekly „Nadodrze” in the Collections of the Zielogórski Uni-
versity’s Library

Summary

the article analyses the role of the weekly in the cultural, educational and academic development of 
the region bordering the middle course of the oder. the weekly contributed to a better presentation of 
the region (polish: lubuski) against the background of the national history and fortified the relationship 
between the region the rest of the country. from the present-day point of view the special editions of the 
„nadodrze” constitute a valuable document of the time, when through various subjects and forms it was 
possible to create and maintain the local identity, the identity of a new voivodship (polish: zielonogórskie). 
the weekly not only filled the existing editorial niche, but was very popular with the readers. in the history 
of the polish periodical press it is very unusual for a weekly to survive over 30 years.

 12 „nadodrze”, październik 1958.
 13 w. nodzyński, op.cit., s. 18.
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Bogumiła Celer
Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

wSpółczeSne formy zBiorów Specjalnych  
na przykładzie kSiąŻnicy pedagogicznej  

im. a. parczewSkiego w kaliSzU

Streszczenie 

celem referatu jest przedstawienie przeobrażeń, jakie nastąpiły w dziale zbiorów Specjalnych 
książnicy pedagogicznej w kaliszu w ciągu ostatnich kilku lat. licząca 60 lat książnica łączy obecnie 
funkcje biblioteki pedagogicznej i naukowej, a zbiory specjalne gromadzone od 1976 r. stanowią ważną jej 
część. przez długi okres składały się z dokumentów tradycyjnych, jednak rozwój cywilizacji elektronicznej, 
przeobrażenia technologii informacyjnych przyczyniły się do wzbogacenia działu w zbiory multimedialne. 
Specyficzną częścią zbiorów specjalnych przechowywanych w książnicy są kolekcje historyczne, których 
krótka prezentacja będzie również tematem referatu. autorka podejmie próbę odpowiedzi na pytanie 
dotyczące przyszłości zbiorów multimedialnych, ich przydatności dydaktycznej i udostępniania.

książnica pedagogiczna im. alfonsa parczewskiego w kaliszu w październiku 2009 r. 
obchodziła jubileusz 60-lecia powstania. pozwolę sobie przy tej okazji na wstępie, krótko 
zaprezentować jej historię oraz ten obszar działalności, który wyróżnia ją spośród innych 
bibliotek pedagogicznych.

placówka została utworzona w 1949 r. jako biblioteka powiatowa. po reformie admini-
stracyjnej w 1975 r. otrzymała nazwę pedagogicznej Biblioteki wojewódzkiej. w 1994 r. 
nadano kaliskiej pBw imię wybitnego działacza politycznego, społecznego i kulturalne-
go, rektora Uniwersytetu im. Stefana Batorego w wilnie — alfonsa parczewskiego1. na 
przestrzeni 60 lat biblioteka zmieniała swoje oblicze i działalność. największe przemiany 
można było zaobserwować w ciągu ostatnich kilku lat, a wiązały się one z wdrażaniem 
technologii informatycznej. w jej zasobach zaczęły pojawiać się zbiory audiowizualne, 
multimedialne. obok tradycyjnych książek zaczęto udostępniać zróżnicowane jej formy, 
począwszy od książki „mówionej” na kasetach magnetofonowych, a także w ostatnich 
latach — na płytach cd.

na szczególną uwagę zasługuje działalność edytorska, jaką prowadzi kaliska książni-
ca. publikując prace naukowo-badawcze, bibliograficzne, monograficzne, jubileuszowe, 
czy też popularyzatorskie, biblioteka pełni ważną rolę w badaniach regionalnych2, współ-
pracuje z lokalnymi towarzystwami. wspólnie z kaliskim towarzystwem przyjaciół nauk 

 1 obszerniejsza historia książnicy zob. Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu: 
historia [on-line] [dostęp: 2009-08-19]. dostępny w internecie: http://www.kp.kalisz.pl/obibliotece/
historia.htm 

 2 Szerzej na ten temat zob. wańka, d. Biblioteka Pedagogiczna jako wartość regionalna, w: Biblioteki 
pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty: materiały konferencji naukowej, Kalisz 11–12 
maja 2006 r. red. d. wańki. kalisz, 2008, s. 35–43. 



247

wydała m.in. Bibliografię historii Kalisza, Bibliografię prasy kaliskiej. pracownicy biblioteki 
są autorami, bądź też współautorami, kilkunastu wydawnictw dotyczących kalisza i ziemi 
kaliskiej3. książnica może pochwalić się również współorganizacją konferencji naukowych.

księgozbiór główny biblioteki obejmuje blisko 200 000 książek oraz ponad 7 000 cza-
sopism. książnica dysponuje elektroniczną wersją katalogu całego swojego księgozbioru 
dostępnego online z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzania stanu konta 
oraz komputerową wersją części katalogu zbiorów specjalnych, który w niedługim czasie 
również będzie dostępny dla czytelników za pośrednictwem internetu.

w bibliotece działa pracownia multimedialna, w której czytelnicy mają dostęp do  
6 stanowisk komputerowych. posiadamy również dwa skanery, wykorzystywane na po-
trzeby własne oraz czytelników. zakup skanerów umożliwił książnicy podjęcie współpracy 
z Uniwersytetem pedagogicznym w krakowie. w ramach współpracy w pedagogicznej 
Bibliotece cyfrowej będą sukcesywnie prezentowane cenne zbiory naszej biblioteki  
z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych. pierwszym tego typu dokumentem dostępnym 
w bibliotece cyfrowej jest Jednodniówka o Szkole Zawodowo-Dokształcającej w Kaliszu: 
1918–1932.

zbiory specjalne są bardzo zróżnicowaną grupą materiałów bibliotecznych, nabierają 
coraz większego znaczenia także w bibliotekach pedagogicznych. w kaliskiej książnicy 
gromadzenie i ewidencjonowanie tego typu zbiorów rozpoczęto w 1976 r. jako pierwsze 
pojawiły się przezrocza (238 jednostek inwentarzowych)4 oraz mikrofilmy (113 jednostek 
inwentarzowych). następnie w 1977 r. rozpoczęto gromadzenie kartografii (202 jednostki 
inwentarzowe), fotografii (18 jednostek inwentarzowych), płyt gramofonowych (które 
stanowią jeden z najobszerniejszych zbiorów — 742 jednostki inwentarzowe), taśm 
magnetofonowych (784 jednostki inwentarzowe), grafiki (97 jednostek inwentarzowych)  
i starodruków (43 jednostki inwentarzowe). w latach 80. został zewidencjonowany pierw-
szy dokument życia społecznego, następnie filmy, kasety video. na początku lat 90. trafił 
do biblioteki pierwszy rękopis (obecnie 92 jednostki inwentarzowe).

wśród rękopisów dominują materiały powstałe po 1945 r., mają one w przeważającej 
części charakter regionalny. najliczniej reprezentowane są rękopisy prac powstałych w 
ramach badań prowadzonych przez kaliskie towarzystwo przyjaciół nauk. Szczególnie 
wartościowym dokumentem wśród rękopisów jest opis Szpitala św. Trójcy w Kaliszu 
autorstwa adama chodyńskiego, pochodzący z 1896 r. cenną grupę stanowi dar od 
państwa wasilewskich z kalisza. ofiarowany zbiór zawiera rękopisy i maszynopisy prac 
zofii florczak5, m.in. maszynopis jej pracy doktorskiej pt. Udział regionów w kształtowa-

 3 należy wymienić chociaż kilka z nich, m.in.: andrysiak, e. Ruch bibliofilski w Kaliszu. Historia 
i współczesność. kalisz, 2002; walczak, k. Biblioteki Kalisza i ich miejsce w życiu kulturalnym mia-
sta 1793–1945. kalisz, 1996, Czasopisma kaliskie XIX i początków XX w. Studium bibliologiczne. 
kalisz, 2005; wańka, d. Świat kaliskiej książki pod zaborem rosyjskim (1815–1914). kalisz, 2002. 
Pełny wykaz publikacji pracowników zob. Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. 
o bibliotece: publikacje pracowników [on-line] [dostęp: 2009-08-19]. dostępny w internecie: http://
www.kp.kalisz.pl 

 4 liczby podane w nawiasach obrazują stan zbiorów aktualny na dzień 31. 08. 2009.
 5 zofia florczak (1912–1996) była długoletnią członkinią pracowni poetyki teoretycznej i języka literac-

kiego instytutu Badań literackich pan. prowadziła badania z zakresu historii piśmiennictwa polskiego  
i dziejów myśli językoznawczej. wydała m.in. antologię Ludzie oświecenia o języku i stylu (1958), Udział 
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niu się piśmiennictwa polskiego XVI w., materiały redakcyjne i robocze dotyczące prac 
„harcerki 1939–1945” (1973, 1983) i Harcerki 1939–1945. Relacje — pamiętniki (1985), 
maszynopisy wierszy krystyny krahelskiej.

gromadzenie dokumentów elektronicznych (głównie płyt cd-rom i dVd) rozpoczęto 
w 1998 r.

aktualnie zbiory specjalne liczą ponad 3000 jednostek inwentarzowych, nie wliczając 
kolekcji historycznych, które są specyficzną, odrębną częścią tych zbiorów6. Biblioteka 
przywiązuje dużą uwagę do gromadzenia calisianów, czyli dokumentów związanych  
z regionem kaliskim. pod tym względem najcenniejsze w dziale zbiorów Specjalnych są 
zbiory kartograficzne, plany miasta kalisza z lat 1825 i 1944. w sekcji grafiki znajdują 
się m.in. pocztówki związane z kaliszem i okolicami, z początków XX w., z lat między-
wojennych i powojenne. najbogatszą kolekcję pod względem calisianów stanowią zbiory 
mikrofilmowe. ponadto sekcja dokumentów Życia Społecznego prowadzi na bieżąco 
dokumentację życia kulturalnego i społecznego naszego miasta i regionu.

dział zbiorów Specjalnych książnicy kaliskiej posiada także kolekcje regionalne, 
które dotyczą osób, organizacji oraz instytucji. trafiły one do biblioteki w postaci darów 
w latach 1995–20067. pierwszą z nich jest kolekcja literacka eligiusza kor-walczaka, 
na którą składają się materiały dotyczące kaliskiego pisarza i poety: korespondencja, 
dokumenty osobiste, fotografie, rękopisy literackie, księgozbiór, czasopisma oraz doku-
menty życia społecznego.

ważnym wydarzeniem w historii działu było przekazanie bibliotece w 2006 r. pra-
cowni plastycznej, wraz z wyposażeniem i zbiorami, przez kaliskiego artystę grafika 
władysława kościelniaka. obecnie pracownia stanowi część działu zbiorów Specjal-
nych. połączona z kolekcją w. kościelniaka, którą kilka lat wcześniej artysta ofiarował 
książnicy, nadal utrzymywana jest w niezmienionym kształcie i wykorzystywana przez 
darczyńcę.

kolekcja w. kościelniaka ma szczególną wartość. w jej skład wchodzą materiały 
rękopiśmienne, fotografie rodzinne, dokumenty osobiste, ekslibrisy, plakaty, fotografie 
kalisza i regionu, pocztówki przedstawiające fragmenty miasta z początku XX w. i z okresu 
międzywojennego, klisze cynkograficzne i linorytowe, z których odbijane były ekslibrisy.

do kolekcji regionalnych należą również: kolekcja anny i ryszarda templewiczów, 
obejmująca zbiór publikacji, głównie wydawnictw kaliskiej drukarni akcydensowej; kolek-
cja kaliskiego oddziału towarzystwa przyjaciół książki w kaliszu, kolekcja technikum 
Budowy fortepianów w kaliszu oraz kolekcja technikum ekonomicznego w kaliszu.

regionów w kształtowaniu się piśmiennictwa polskiego XVI w. Studium z zakresu socjologii pisarstwa 
(1967), Europejskie źródła teorii językowych w Polsce na przełomie XVIII i XIX w. Studia z dziejów języka 
i gramatyki (1978). pod koniec życia poświęciła się dokumentowaniu historii harcerstwa.

 6 należą do nich kolekcje w postaci księgozbiorów historycznych, włączonych do głównego księgo-
zbioru oraz kolekcje traktowane jako jedna z form zbiorów specjalnych. książnica posiada m.in. 
księgozbiór książek i czasopism gimnazjum im. anny jagiellonki w kaliszu z okresu międzywojen-
nego oraz księgozbiór liceum pedagogicznego w krotoszynie. Szerzej na ten temat zob. andrysiak,  
e. Kolekcje historyczne w bibliotekach pedagogicznych na przykładzie Książnicy Pedagogicznej im. 
Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, w: Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej Oświaty: 
materiały konferencji naukowej, kalisz 11–12 maja 2006 r. red. d. wańki, kalisz 2008, s. 125–133. 

 7 ibid., s. 127. 
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odmienny charakter posiada kolekcja antoniny i oskara meysztowiczów, która 
obejmuje zbiory dotyczące alfonsa parczewskiego, patrona książnicy. zbiory te trafiły 
do biblioteki jako dar wnuczki parczewskiego — a. meysztowicz, wśród nich wymienić 
należy prace a. parczewskiego z lat 1870–1924, dotyczące łużyc, Szadku, kalisza, 
portret jego żony — aleksandry, dyplom krzyża komandorskiego orderu polonia resti-
tuta zatwierdzony dekretem prezydenta 7 listopada 1925 r., czy też list od władysława 
mickiewicza do rektora parczewskiego z 1922 r. dokładne informacje na temat poszcze-
gólnych zasobów można odnaleźć na stronie internetowej książnicy8.

zasadniczym tematem niniejszego opracowania są współczesne formy zbiorów spe-
cjalnych, czyli dokumenty multimedialne, elektroniczne, na przykładzie kaliskiej książnicy.

Biblioteki w polsce przez ostatnie kilkanaście lat poddane zostały procesowi wielu zmian 
wywołanych przez nowe media. widocznym przejawem tych zmian jest gromadzenie przez 
te placówki zróżnicowanych środków przekazu informacji, takich jak filmy, nagrania dźwięko-
we, czy programy multimedialne9. obecnie większość bibliotek posiada oprócz tradycyjnych 
zbiorów, znaczną kolekcję dokumentów elektronicznych, należą do nich bazy danych, czaso-
pisma elektroniczne (online, offline), a także coraz popularniejsze, multimedialne dokumenty 
samoistne wydawniczo i piśmienniczo oraz dokumenty towarzyszące książkom lub czasopi-
smom na nośnikach optycznych. Biblioteki tego typu określane są często mianem bibliotek 
hybrydowych, ze względu na to, że oprócz zasobu tradycyjnego, posiadają księgozbiór 
elektroniczny, który wymaga tworzenia nowych agend lub też doskonalenia już istniejących10.

termin „multimedia” używany jest w różnych znaczeniach, po raz pierwszy pojawił 
się na początku lat 70. XX w. jako określenie zestawu pomocy domowych obejmujących 
rozmaite materiały: teksty, filmy, nagrania magnetofonowe itp. obecnie przez system 
multimedialny rozumie się dowolny system teleinformatyczny zdolny do przetwarzania, 
archiwizacji i dystrybucji danych w postaci dźwięku, ruchomych obrazów, fotografii, grafiki 
komputerowej i tekstów11. ważnym atrybutem techniki multimedialnej we współczesnym 
jej rozumieniu jest możliwość interakcji użytkownika z systemem. cechę tę ma np. inter-
net, gry elektroniczne oraz wydawane na płytach cd, dVd podręczniki, encyklopedie, 
słowniki, katalogi, poradniki itp.12

natomiast pojęcie dokumentu elektronicznego opisuje polska norma dotycząca 
opisu bibliograficznego. określa go jako: „dokument istniejący w postaci elektronicznej, 
dostępny za pomocą techniki komputerowej”13.

multimedia odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu postaw i rozwijaniu 
osobowości, są także istotnym narzędziem pracy i wzajemnego komunikowania się14. 

 8 Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu. katalog on-line: kolekcje historyczne 
[on-line] [dostęp: 2009-08-19]. dostępny w internecie: http://www.kp.kalisz.pl 

 9 gołębiewska l. Zbiory specjalne — nieksiążkowe w bibliotekach: poradnik metodyczny. warszawa, 
2008, s. 8.

 10 włodarczyk, p., picheta p., miodunka p. Dokumenty na nośnikach CD-ROM w polskich bibliotekach 
naukowych. Zagadnienia Informacji Naukowej [on-line]. 2005, nr 1 (85) [dostęp: 2009-08-19]. do-
stępny w internecie: http://www.ml.put.poznan.pl/2005/pdf/4_7.pdf 

 11 Bednarek j. Multimedia w kształceniu. warszawa 2008, s. 353.
 12 ibid., s. 46. 
 13 pn-n-01152-13: 2000 opis bibliograficzny. dokumenty elektroniczne, s. 4. 
 14 Bednarek j. op. cit, s. 92.
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w szczególności dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych zbiory, te pełnią ważną rolę 
ze względu na ich przydatność w dydaktyce.

książnica pedagogiczna w kaliszu i reprezentowany przeze mnie dział, aby w dalszym 
ciągu pozostać atrakcyjnym dla czytelników, stanął przed koniecznością gromadzenia 
różnorodnych dokumentów, szczególnie dokumentów elektronicznych, multimedialnych. 
w tym celu zostało wydzielone w bibliotece odrębne miejsce przechowywania tego typu 
dokumentów, nadano im sygnaturę cd z odpowiednim numerem przyporządkowanym 
według kolejnego numeru z księgi inwentarzowej. działania wyżej opisane wpłynęły na 
postrzeganie naszej placówki jako coraz nowocześniejszego centrum informacji.

obecnie wśród zbiorów multimedialnych możemy wyróżnić następujące kategorie: 
muzyka, film, książki do słuchania, multimedialne programy komputerowe (edukacyjne).

wszystkie te zbiory wpisane do księgi inwentarzowej stanowią 411 jednostek inwen-
tarzowych. kolekcja ta jest wprawdzie niewielka, ale dość zróżnicowana i wartościowa. 
powolny przyrost materiałów elektronicznych często uwarunkowany jest wysokim kosztem 
ich zakupu. poniżej przedstawiono krótką charakterystykę tych zasobów.

kategorie muzyczne, które czytelnik znajdzie w dziale zbiorów Specjalnych to najlicz-
niej reprezentowana muzyka klasyczna, instrumentalna, następnie muzyka rozrywkowa, 
filmowa oraz kilka płyt z muzyką etniczną, ludową oraz poezją śpiewaną.

najliczniej reprezentowana jest grupa filmów, wśród których przeważają adaptacje 
filmowe lektur szkolnych oraz klasyka literatury światowej. w omawianym zbiorze nie 
brakuje również filmów edukacyjnych na płytach dVd, m.in. filmowy pakiet Lekcje prze-
strogi o współczesnych zagrożeniach młodzieży, materiały filmowe Dziękuję — nie piję!, 
Dziękuję — nie biorę, Powstrzymać agresję służące pomocą w przeprowadzeniu lekcji 
profilaktycznych.

czytelnicy mają możliwość zapoznać się w naszej filmotece z twórczością najwięk-
szych reżyserów polskiego i światowego kina, takich jak: krzysztof kieślowski, andrzej 
wajda, andrzej Żuławski, roberto Benigni, luis Bunuel. proponujemy także wielokrotnie 
nagrodzone filmy, m.in. Wielki Gatsby, Obywatel Kane, Lot nad kukułczym gniazdem, 
Imię Róży, Życie na podsłuchu, Mój Nikifor, Plac Zbawiciela, Dług, kultowe filmy Rejs, 
Miś czy Stawiam na Tolka Banana oraz musicale, przedstawienia operowe, spektakle 
teatralne. w miarę finansowych możliwości staramy się zbierać różne gatunki filmowe, 
tak aby każdy czytelnik mógł znaleźć coś interesującego dla siebie.

jedną ze współczesnych form zbiorów specjalnych jest także książka do słuchania 
w formacie mp3 lub na cd, nazywana po angielsku audiobooks, w europie — fonolibra. 
moda na audiobooki dotarła do polski z europy zachodniej, gdzie książki do słuchania 
mają licznych fanów. w niemczech w ciągu roku ukazuje się 8 tysięcy nowych tytułów, 
natomiast w polsce zaledwie 200. produkt ten wykorzystywany jest więc wciąż przez 
wąską grupę ludzi, ale w ostatnich latach staje się ona coraz liczniejsza15. audiobooki 
swymi korzeniami sięgają 1931 r., kiedy to amerykański kongres ustanowił program 
książki mówionej. pierwsze książki audio wydane zostały już rok później. w latach 
70. ukazywały się na płytach winylowych, następnie na kasetach magnetofonowych.  

 15 marzec, B. Przeczytają za nas. „rzeczpospolita” [on-line]. 2009, styczeń [dostęp: 2009-08-06]. 
dostępny w internecie: http://www.rp.pl/artykul/9148,255224_przeczytaja_za_nas_.html 
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w 1986 r. powstało w Stanach zjednoczonych Stowarzyszenie wydawców audio  
(the audio publishers association), następnie dziesięć lat później powstały audie awards, 
czyli rokrocznie przyznawane nagrody dla najlepszych książek audio w USa. w polsce 
trwa obecnie pierwsza edycja odpowiednika tego wyróżnienia, książka audio roku 
książki do słuchania są coraz częściej poszukiwanym przez czytelników substytutem 
tradycyjnych edycji papierowych, ponieważ słuchać ich można zawsze wtedy, kiedy nie 
można ich czytać, np. w samochodzie. ciekawostką może być fakt, iż w USa około 40 % 
całkowitej konsumpcji książek audio stanowią biblioteki publiczne. oferuje je już ponad 
5000 amerykańskich bibliotek16. w ramach tych publikacji kaliska książnica posiada 
wybrane tomy kolekcji książek audio na płytach cd m.in. z serii Mistrzowie słowa, są to 
dzieła literackie w znakomitych interpretacjach wybitnych polskich aktorów. Udostępniamy 
również audiobooki z następujących kategorii: literatura współczesna, lektury, poezja, 
religia oraz słuchowiska.

grupą dokumentów elektronicznych oferowanych przez książnicę są multimedialne 
programy komputerowe, czyli takie, w których informacja przekazywana jest za pomocą 
tekstu, muzyki, dźwięku, animacji i filmów wideo. multimedialne programy edukacyjne 
stworzyły nowe możliwości w zakresie wzbogacania i uatrakcyjniania warsztatu pracy 
nauczyciela. Stosowanie programów komputerowych w dydaktyce jest połączeniem mul-
timedialnej przygody z nauką oraz często z kompleksowym sprawdzeniem umiejętności 
w zakresie czytania, pisania i liczenia.

Szczególnym przykładem programów komputerowych, a także edukacyjnych może 
być encyklopedia multimedialna zapisana na cd, z której można korzystać jedynie za 
pomocą komputera. dzięki temu — poza tradycyjnymi pożytkami płynącymi z korzystania 
z takiego wydawnictwa — daje ona dodatkowe możliwości szybkiego odszukiwania infor-
macji. Stosunkowo szybko można zebrać informacje o interesujących nas zdarzeniach, 
faktach, ludziach. encyklopedie te zawierają towarzyszące hasłom nagrania muzyczne 
(np. hymny, fragmenty kompozycji), krótkie filmy i animacje komputerowe, przedstawia-
jące np. procesy biologiczne czy chemiczne17. wśród encyklopedii i słowników multi-
medialnych znajdujących się w książnicy wymienić należy wydawnictwa pwn: Wielką 
Encyklopedię PWN, Multimedialna Europa: przewodnik encyklopedyczny, Słownik języka 
polskiego, oraz Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich 
i Multimedialny Atlas Świata.

programy edukacyjne znajdujące się w naszych zbiorach wspomagają także na-
uczanie osób niepełnosprawnych. przydatne są w nauczaniu dzieci słabo widzących  
i słabo słyszących, umożliwiają wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z deficyta-
mi. w tym zakresie oferujemy m.in. Komputerowy Słownik Języka Migowego, Metody 
komunikacji alternatywnej — filmowy zapis zajęć z dziećmi upośledzonymi umysłowo, 
czy też autorski program pracy z żywiołami, które pobudzają aktywność wszystkich 
dzieci, nawet tych niepełnosprawnych pt. Poranny krąg czyli stymulacja sensoryczna 
według pór roku.

 16 roszkowski, B. Książka audio wczoraj i dziś [on-line] [dostęp: 2009-08-06]. dostępny w internecie: 
http://www.naszpowiat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=581&itemid=1 

 17 Bednarek, j. op. cit, s. 361. 
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wśród multimediów liczną grupę stanowią wydawnictwa przeznaczone dla dzieci. Są 
tu pozycje do nauki języków obcych; języka polskiego, matematyki, przyrody.

posiadamy także dokumenty wydane przez władze lokalne, promujące poszczegól-
ne regiony kraju, np. Wirtualna rekonstrukcja Krakowa: okres romański, Ostrów Tumski 
w Poznaniu: historia warta poznania, toruń, odkrywanie wczesnośredniowiecznego kalisza.

Biblioteka oferuje ponadto w postaci cd-rom interaktywne kursy języków obcych. 
dysponujemy również bazami danych na cd-rom-ach: Teki Dworzaczka, polska Bi-
bliografia literacka 1989, pełno tekstową bazą prawniczą Ustawodawca. Udostępniamy 
także zdigitalizowane czasopisma XiX-wieczne: „gazeta kaliska” 1903, „ilustrowany 
kurier kaliski” 1926–1927, „kaliska jednodniówka listopadowa 1918–1928”, „gazeta 
kaliska” 1901, „dziennik kaliski” 1932, „zeitung des landsturm-infanterie-bataillons 
zittau”, „ortsunterkunft kalisch” 1915.

dokumenty multimedialne już od kilku lat odgrywają istotną rolę w zbiorach wielu 
bibliotek. coraz więcej pojawia się mediatek, czyli nowoczesnych placówek, w których 
można wypożyczyć już nie tylko książki, ale również płyty cd i dVd. ich wielkość  
i użyteczność wzrasta, przyspieszają i uatrakcyjniają one proces uczenia się i naucza-
nia, są bardzo efektownymi narzędziami, umożliwiają skuteczne zdobywanie szybkiej 
informacji w atrakcyjny sposób. nadal brakuje jednak jednolitych zasad postępowania 
z tego typu dokumentami. problemem nurtującym środowisko bibliotekarskie są zagad-
nienia związane z opracowaniem nowych dokumentów, dostępna literatura fachowa 
jest dość skromna i często nieaktualna. trudne w praktycznym stosowaniu są normy 
dotyczące opisu bibliograficznego dokumentów specjalnych. cenny pod tym względem 
może okazać się dostępny od niedawna na rynku wydawniczym poradnik metodyczny 
Zbiory specjalne — nieksiążkowe w bibliotekach18, który stanowi autorską interpretację 
zagadnień praktycznych z zakresu gromadzenia, opracowania i udostępniania zbio-
rów specjalnych. Skierowany jest głownie dla bibliotek publicznych, pedagogicznych 
i szkolnych.

ze względu na specyficzny rodzaj materiałów bibliotecznych jakimi są multimedia, spo-
sób ich udostępniania w poszczególnych bibliotekach jest różny. w Bibliotece narodowej 
dokumenty elektroniczne udostępnianie są w pracowni dokumentów elektronicznych, 
inne biblioteki (w tym również książnica kaliska) udostępnia utwory multimedialne swoim 
czytelnikom do domu. wypożyczanie płyt na zewnątrz wiąże się jednak z ryzykiem ich 
uszkodzenia. w wielu bibliotekach pobiera się opłaty za wypożyczanie dokumentów 
elektronicznych i filmów na dVd. w niektórych placówkach dostęp do zbiorów spe-
cjalnych jest zastrzeżony dla specjalnych grup czytelników, na specjalnych zasadach. 
oferta multimedialna kaliskiej książnicy skierowana jest głównie do uczniów, studentów 
i nauczycieli, ale korzystać ze zbiorów mogą również wszyscy zainteresowani czytelnicy.

Brak wolnego dostępu do płyt sprawia, że podstawowym narzędziem informacji  
o nich jest katalog. obecnie najpilniejszą sprawą dla zbiorów multimedialnych książnicy 
jest umożliwienie czytelnikom korzystania z katalogu online tych dokumentów.

istotną kwestią jest ochrona i kontrola współczesnych form zbiorów specjalnych. dla 
bezpieczeństwa dokumentów zlokalizowanych na krążkach cd powinno się co kilka lat 

 18 gołębiowska l., op.cit.
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kontrolować zawartość płyt oraz tworzyć kopie zapasowe, przede wszystkim tych, które 
są często wykorzystywane przez czytelników. nie wszystkie multimedia wykorzystywane 
są jednak w takim stopniu, jak przypuszczano. czytelnicy nadal wolą wykorzystywać 
słowniki i encyklopedie w tradycyjny sposób. największym zainteresowaniem cieszą się 
filmy edukacyjne oraz kursy nauki języków obcych.

Bardzo ważną rolę pełni także wszechstronna i szeroka informacja oraz popularyzacja 
wśród czytelników oraz całego środowiska zasobów i usług działu zbiorów Specjalnych 
książnicy. cel ten realizowany jest dzięki aktywnej postawie bibliotekarzy w popularyzo-
waniu zbiorów szczególnie w bezpośrednich kontaktach z czytelnikiem, ale także poprzez 
podejmowanie działań promocyjnych. wymienić należy prezentacje tematyczne zbiorów 
w szkołach, rekomendowanie ciekawych materiałów, wystawki w gablotach bibliotecznych 
(nowości), wystawy tematyczne19, anonse i notatki do prasy lokalnej, aktualizowanie 
informacji o zbiorach specjalnych na stronie internetowej biblioteki. działania te wpły-
nęły na systematyczne powiększanie się liczby osób korzystających ze zgromadzonych  
w dziale multimediów. zbiory specjalne i wszystko to, co wokół nich się dzieje, wzbogacają 
i uatrakcyjniają obraz biblioteki.

przyglądając się funkcjonowaniu działu zbiorów Specjalnych książnicy na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat, można zauważyć, iż ulegał on permanentnym przemianom, jednak 
zawsze głównym celem wszelkich działań było dostosowanie się do potrzeb zmieniają-
cego się społeczeństwa informacyjnego. książnica pedagogiczna w kaliszu dysponując 
coraz lepiej wykształconą, kadrą stara się obserwować kierunki tych zmian i nadążać 
za współczesnymi tendencjami edukacyjnymi i bibliotekarskimi. przez długi okres dział 
nie posiadał własnego pracownika. od 2007 r. opiekę nad zbiorami sprawuje pisząca 
te słowa, do działu przydzielono także drugiego pracownika. obecnie dział zbiorów 
Specjalnych boryka się z trudnościami lokalowymi. marzeniem biblioteki jest jej rozbu-
dowa, w planach której uwzględniono by miejsce na pokoje medialne, gdzie istniałaby 
możliwość skorzystania na miejscu z multimediów, takich jak filmy, nagrania muzyczne, 
a szczególnie nie wypożyczane programy komputerowe.

po wysłuchaniu referatów wygłoszonych podczas konferencji nasuwa się jednak 
pewna refleksja, pytanie: czy materiały zapisane na nowych nośnikach przetrwają wieki, 
podobnie jak np. średniowieczne manuskrypty czy XV-wieczne starodruki? jak zauważył 
zbigniew Żmigrodzki pisząc o współczesnych formach zbiorów specjalnych, ich trwałość 
pozostaje jednak pewną niewiadomą.
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Bogumiła Celer (the a. parczewski pedagogical library in kalisz)
The Present-Day Forms of Special Collections Exemplified with the A. Parczewski Pedagogical Library 
in Kalisz

Summary

the objective of the article was to present the changes which have taken place in the Special collections 
Section of the pedagogical library in kalisz for several years now. the 60-year-old library currently com-
bines the functions of a pedagogical and academic library, and its special collections, initiated in 1976, 
are its very important component. for a long period the special collections comprised only traditional 
documents, but the technological challenges introduced some changes and now in the Section there are 
multimedia collections as well. a separate part of the special collections constitute the historical items, 
which have also been presented in the article. the author of the article tries to predict the future of the 
multimedia collections, their teaching values and their accessibility.
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Elżbieta Grzelakowska
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

głoS w dySkUSji…  
czyli Specyfika zBiorów Specjalnych  

pedagogicznej BiBlioteki wojewódzkiej w łodzi

Streszczenie

autorka tekstu odnosząc się do tez wystąpień i referatów uczestników konferencji przedstawia spe-
cyfikę zasobów wydziału zbiorów Specjalnych pedagogicznej Biblioteki wojewódzkiej w łodzi, zwanego 
muzeum oświaty łódzkiej, wskazując na jej potencjał badawczy.

reprezentując pedagogiczną Bibliotekę wojewódzką w łodzi1 na konferencji, po-
święconej zbiorom specjalnym i regionaliom w bibliotekach polskich, muszę przyznać, 
iż z najwyższym zainteresowaniem wysłuchałam wszystkich referatów oraz wypowiedzi 
osób, zabierających głos w dyskusji.

już w pierwszym wystąpieniu mirosław Supruniuk2 przypominając różne definicje zbiorów 
specjalnych skłonił mnie do zastanowienia nad kategoriami materiałów specjalnych, groma-
dzonych przez pBw w łodzi. przyznaję, że miło było mi usłyszeć stwierdzenie referenta, że 
wartość zbiorów specjalnych stanowić będzie o przyszłości i randze bibliotek naukowych. 
doceniam unikatowość materiałów, gromadzonych w ramach zbiorów specjalnych oraz 
znaczenie, jakie mogą mieć dla badaczy reprezentujących różne dyscypliny. wydaje mi się 
jednak — nie umniejszając ich roli w dobie coraz powszechniej dominujących dokumentów 
cyfrowych, że oprócz nich o przyszłości bibliotek zadecydują także inne czynniki, które spra-
wiają, że już teraz placówki te są postrzegane jako ważne centra informacyjno-kulturalne.

jak wspomniałam, całość obrad konferencji szczecińskiej skłaniała mnie wielokrotnie 
do refleksji i porównań tego, co znajduje się w mojej bibliotece, a określane jest mianem 
zbiorów specjalnych, z materiałami omawianymi przez referentów. z tego względu wydało 
mi się celowym zabranie głosu w dyskusji, a także krótka prezentacja specyfiki wydzia-
łu zbiorów Specjalnych pBw, zwanego muzeum oświaty ziemi łódzkiej, korzystając  
z życzliwych łamów publikacji zawierającej materiały konferencyjne.

wydział zbiorów Specjalnych pBw w łodzi powstał w 1983 r.3 i przez ponad ćwierć-
wiecze stanowił dział „zewnętrzny” Biblioteki. przez 17 lat zlokalizowany był w gmachu 

 1 dalej pBw.
 2 Suproniuk m., Zbiory specjalne w bibliotekach naukowych: obowiązek czy przyjemność.
 3 wydział zbiorów Specjalnych pedagogicznej Biblioteki wojewódzkiej w łodzi, [dostęp: 16.09.2009 godz. 

10.45], dostępny w internecie: http://pbw.lodz.pl/muzeum_oswiaty.htm. powstało wiele publikacji opisują-
cych historię, działania i specyfikę łódzkiego muzeum m.in.: grzelakowska e., Historia i współczesność 
Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej, „przegląd edukacyjny” 5 (42) 2003, s. 22–23; grzelakowska e., pietras 
t., Dwadzieścia lat działalności Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej, „rocznik łódzki”, t. li, łódź 2004, 
s. 262–270; grzelakowska e., Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej Wydział Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej w Łodzi, /w:/ Sto lat działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego w Okręgu Łódzkim, łódź 2005.
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dawnej żydowskiej szkoły marii hochsteinowej, by po kilku przeprowadzkach z początkiem 
2009 r. po raz pierwszy znaleźć się w siedzibie Biblioteki.

w intencji założycieli, wydział już od zarania miał pełnić funkcje muzeum oświatowe-
go, specjalizującego się w gromadzeniu materiałów dokumentujących historię łódzkiego 
szkolnictwa. podobne cele przyświecały muzeom oświatowym, powstającym w następ-
nych latach w ramach kilku innych bibliotek pedagogicznych w kraju4. z biegiem czasu 
zmieniały się realia i zależności organizacyjne, jak chociażby w przypadku muzeum 
oświatowego w puławach5, mieszczącego się w zabytkowym budynku szkoły, powsta-
łej z fundacji księżnej izabelli czartoryskiej, a pełniącej pierwotną funkcję aż do 1969 r. 
niegdyś była to filia Biblioteki pedagogicznej wojewódzkiej w lublinie, a dziś puławskie 
muzeum działa przy pobliskim Schronisku młodzieżowym. również nieco inaczej niż  
w łódzkiej placówce, powstawała kolekcja zbiorów specjalnych w bydgoskiej pBw, na 
które w pierwszym rzędzie złożyły się przekazane kolekcje, pozyskane uprzednio przez 
znane bydgoskie szkoły, czy zbiory muzeum oświaty w Bronowie (filii pBw w Sieradzu), 
zlokalizowane w dworku marii konopnickiej. Bardzo interesujące materiały, obrazujące 
historię szkolnictwa na pomorzu, posiada muzeum oświaty pomorskiej, działające  
w ramach wydziału zbiorów Specjalnych pBw w gdańsku6. jednak nie wszystkie pla-
cówki pedagogiczne specjalizują się w gromadzeniu materiałów związanych z historią 
szkolnictwa.

w wielu bibliotekach pedagogicznych zbiory specjalne to głównie dŻS-y7, materiały 
multimedialne i regionalia8. każda z bibliotek opiekuje się nimi, opracowuje i udostępnia 
według własnych zasad. trzeba przyznać, że ta różnorodność w dużej mierze zależy od 
losów wydziałów, a także kwalifikacji i predyspozycji opiekujących się nimi osób. wracając 
do łodzi należy przypomnieć, że tutejsze środowisko nauczycielskie już od początków 
XX w. ubiegało się o powołanie muzealnej placówki oświatowej. mogą świadczyć o tym 
chociażby znajdujące się w łódzkim oddziale archiwum państwowego dokumenty, dato-
wane na okres przed i wojną światową9. jednak przez długi czas historia naszego miasta 
nie sprzyjała powołaniu takiej placówki. początkowo nie był tym zainteresowany zaborca, 
w okresie międzywojennym istotniejsze były problemy związane z wprowadzaniem obo-
wiązku szkolnego, by później — po drugiej wojnie światowej — uwagę skoncentrować 
na reorganizacji (m.in. upaństwowienie szkół w 1948 r.) i rozbudowie szkolnictwa. cały 
powojenny czas nauczyciele związani z Sekcją historyczną znp usilnie starali się groma-
dzić i zabezpieczać materiały rejestrujące dzieje oświaty, w tym głównie konspiracyjnego 
nauczania w czasie ii wojny światowej. w chwili powstawania, w ramach pBw, wydziału 
określanego wówczas muzeum oświaty łódzkiej, jego pracownikami na ¼ etatu zostali: 

 4 men, Muzea oświatowe, „Biblioteczka reformy” 2000 nr 24, s. 61–63.
 5 Muzeum Oświatowe w Puławach, [dostęp: 16.09.2009 godz. 11.00], dostępny w internecie: http://

www.ssmpulawy.pl/pl,muzeum.html.
 6 Muzeum Oświaty Pomorskiej, [dostęp: 16.09.2009 godz. 11.45], dostępny w internecie: http://www.

pbw.gda.pl/muzeum.html.
 7 dŻS to skrót stosowany na określenie zbioru dokumentów życia społecznego, wyodrębnianego 

w zasobach bibliotek.
 8 grzelakowska e., ziętek j., Działalność wydziału zbiorów specjalnych — podsumowanie ankiety, 

Siglum, 2/2003, s. 8–9.
 9 czajka B., Muzeum Oświaty w Łodzi, „przegląd edukacyjny” nr 1, 1995, s. 20–21.
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pracownik łódzkiego archiwum państwowego, były dyrektor pBw oraz dwie emerytowane 
nauczycielki — z których jedna, pani wiesława wójcik, była przewodniczącą działającej 
w ramach znp Sekcji Byłych nauczycieli tajnego nauczania. ich kwalifikacje i zainte-
resowania, a także osobiste kontakty, wpłynęły nie tylko na zasób zbiorów, ale i sposób 
opracowania, w pewnej mierze nawiązujący do stosowanego w państwowych archiwach10. 
w tamtych czasach nie obowiązywał jeszcze (do 2006 r.) wymóg, by pracownicy mery-
toryczni pBw mieli obok kwalifikacji pedagogicznych świadectwo ukończenia studiów 
wyższych bądź podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa. zespół nowo powstałego 
muzeum prężnie działał, zdobywając ciekawe materiały, głównie od byłych nauczycieli 
tajnego nauczania, którzy w ramach spuścizn przekazywali dokumenty poświadczające 
własną edukację i pracę zawodową, a także różnego rodzaju ciekawostki z rodzinnych 
archiwów. obok materiałów archiwalnych zaczęto pozyskiwać muzealia, w tym roz-
poczęto tworzenie zbioru szkolnych sztandarów. kolekcja ta (jak i całość muzealnych 
zasobów) cały czas sukcesywnie się powiększa. przykładowo w 1989 r. posiadaliśmy 
40 sztandarów11, w chwili zamieszczania ich prezentacji na stronach internetowych pBw 
w 2005 r. — 71 egzemplarzy12, a dziś mamy 92 sztandary. niewątpliwie jest to największy 
zbiór szkolnych sztandarów w polsce, przy czym najstarszy Szkoły handlowej kupiectwa 
łódzkiego pochodzi z 1916 r.

w nawiązaniu do głosu w konferencyjnej dyskusji pana jakuba Skuteckiego mu-
szę przyznać, że w przeciwieństwie do wydziału zbiorów Specjalnych Biblioteki Uam  
w poznaniu nie mamy żadnych funduszy na zakup eksponatów. wszystkie pochodzą  
z darów placówek oświatowych i osób prywatnych. mimo to możemy pochwalić się wielo-
ma materiałami o unikatowym charakterze. takimi są min. niektóre pomoce szkolne, jak 
chociażby wyprodukowany w Berlinie w 1899 r. globus księżyca13 (il. 1), czy datowane 
na przełom XiX i XX w. tellurium — model przestrzenny, służący do demonstracji ruchu 
ziemi dookoła Słońca i wokół własnej osi14. podobnie unikalny charakter ma wiele ma-
teriałów w naszych zasobach archiwalnych, przy czym najstarszym dokumentem jest 
drukowana „inStrUkcya” Dla honorowych szkół Dozorców, ustanowionych Ukazem 
Naywyższym d. 26 Sierpnia 1811 R. dotyczyła ona nadzwyczajnych nadzorców szkół 
w rejonie wileńskim, a wydana była na podstawie zarządzenia carskiego rządu i zale-
cenia ministerstwa oświecenia o utworzeniu tego urzędu przez kuratora carskiego 
Uniwersytetu wileńskiego i podpisana nazwiskiem pełniącego tę funkcję księcia adama 
czartoryskiego15. jak widać specyfika pozyskiwania zbiorów spowodowała, że materia-
ły, które przekazywano do muzeum powstawały niekiedy daleko poza granicami łodzi 

 10 przekazywane dokumenty archiwalne przechowywano w teczkach, przyporządkowanych darczyńcy, 
bądź osobie, której spuściznę stanowiły. aktualnie stworzona jest baza komputerowa w programie 
musnet patrz: laskowski m., Katalogowanie nietypowych zbiorów bibliotecznych Muzeum w pro-
gramie MusNet 2000, „przegląd edukacyjny”, nr 5 (42), 2003, s. 23–24.

 11 antos j, wiliński k., Sztandary szkolne w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, 
łódź 1989.

 12 Sztandary w zbiorach Wydziału Zbiorów Specjalnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, 
[dostęp: 29.09.09 godz. 12.00], dostępny w internecie: http://www.pbw.lodz.pl/muzeum_oswiaty.htm.

 13 nr inw. m-185.
 14 nr inw. m-16.
 15 nr inw. a-3356.
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i regionu łódzkiego. do rodzinnych spuścizn nauczycieli należy m.in. napisany cyrylicą 
w nowogródku list pochwalny z 1838 r.16, świadectwo z 1916 r. (również w języku rosyj-
skim) uzyskania stopnia pomocnika aptecznego na fakultecie medycznym carskiego 
Uniwersytetu w kazaniu17, czy świadectwo dojrzałości z polskiego prywatnego gimna-
zjum koedukacyjnego humanistycznego im. h. Sienkiewicza w charbinie — dzisiejszym 
harbinie (chiny) z 1930 r.18 

już chociażby te przykłady wskazują, że również materiały ze zbiorów bibliotecznych 
mogą stanowić doskonałe źródła do badań historyka, jak przekonywująco w swoim 
wystąpieniu przedstawiał radosław gaziński19 stwierdzając, że mogą one w znacznym 
stopniu ożywić jego warsztat pracy. chcąc udokumentować, że w zasobach pBw w łodzi 
znajdują się ciekawe źródła historyczne, można przytoczyć dokumenty z okresu i wojny 
światowej, wielokrotnie rejestrujące historię w jej dynamicznym rozwoju. należy do nich 
chociażby korespondencja służbowa z 1915 r.20, adresowana do cesarsko-niemiec-
kiego prezydium policji w łodzi. w górnym rogu dokumentu przystawiono prostokątną 
pieczątkę w języku niemieckim o treści K.D. Polizei-Pras. Lodz, Elng, 22. Sep. 1915 

 16 nr inw. a-3380.
 17 nr inw. a-3381.
 18 nr inw. a-2096.
 19 gaziński r., Zbiory specjalne w warsztacie pracy historyka. 
 20 nr inw. a-290.

il. 1. „metryczka” proweniencyjna na globusie księżyca z 1899 r
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z……Anl., a w wolne miejsce wpisano odręcznie 447/X. natomiast w prawym górnym 
rogu przystawiono pieczęć Urząd Gminy Wiskitno powiatu Łódzkiego No…. (wpisano 
255) d……191.r (wpisano 21 września 1915). Wieś Stefanów. po lewej stronie pod tym 
stemplem znajdują się 4 odręczne wpisy w języku niemieckim, stanowiące notatki służ-
bowe. natomiast znajdujący się z prawej strony raport w języku polskim informuje, że 
Ogół szkolny wybrał henryka ochędalskiego na wakującą posadę nauczyciela szkoły 
elementarnej w wiskitnie. potwierdza się tam kwalifikacje w/w wymagane do objęcia tej 
posady. za moralność i dobre prowadzenie nauczyciela poręcza właściciel dóbr wiskitno 
hrabia horodyński. donosząc o powyższym, Urząd gminy prosi prezydium policji o za-
twierdzenie polecanego na nauczyciela wspomnianej placówki. pod raportem podpisał się 
też nieczytelnie wójt i pisarz gminny, przystawiając pieczęć okrągłą w języku rosyjskim. 
tak też niepozorny papier obrazowo dokumentuje chaos, jaki panował na początku i wojny 
światowej w regionie łódzkim, kiedy to pruskie władze okupacyjne przyjmowały wniosek 
podpisany przez polskiego hrabiego o zatwierdzenie objęcia posady przez nauczyciela  
w polskiej podłódzkiej szkole, a na wniosku lokalne władze gminne przystawiły pieczątkę, 
pochodzącą jeszcze z czasów zaborów. innym przykładem jest księga protokołów rady 
pedagogicznej publicznej Szkoły powszechnej nr 2 w aleksandrowie łódzkim21, w której 
wpisy z lat 1917/18 sporządzone są w języku niemieckim (gdyż szkoła należała do gminy 
niemieckiej), a następnie rozpoczynają się zapiski sporządzone już w języku polskim, 
datowane na lata 1924 — 1926 (przy czym część kart pomiędzy tymi wpisami została 
w przeszłości wyrwana). dalsze losy i przemiany zachodzące w tej szkole w kolejnych 
latach można odtworzyć na podstawie innego dokumentu z naszych zbiorów — księgi 
wizytacyjnej z wpisami od roku 1925 do 192922.

to, że pruski okupant w czasie i wojny światowej chciał pozyskać przychylność łódz-
kiego społeczeństwa może sugerować fakt, że w odróżnieniu do postawy reprezentowanej 
wcześniej przez rosyjskiego zaborcę (kiedy to w łódzkich szkołach m.in. obowiązywał 
język rosyjski), mimo działań wojennych, pozwalał łodzianom na podejmowanie prac  
w zakresie edukacji. mówią o tym dokumenty potwierdzające funkcjonowanie w czasie  
i wojny światowej polskich szkół, prowadzenie kursów doskonalących, czy powstawanie 
nowych polskich placówek oświatowych, jak chociażby miejskiego Seminarium na-
uczycielskiego im. ewarysta estkowskiego (utworzonego w łodzi w 1916 r.). ostatnie 
z wymienionych zdarzeń potwierdza min. świadectwo ukończenia tej placówki23, czy 
tableau z tejże szkoły z 1919 r., zawierające zdjęcia jej nauczycieli i słuchaczy, kończą-
cych pierwszy trzyletni 3-letni kurs nauczania (z lat 1916–1919). działalność w czasie 
pruskiej okupacji inspektora rady Szkolnej, obrazują kolejne dokumenty, datowane na 
ostatnie miesiące i wojny światowej24.

w przeciwieństwie do tego, w czasie ii wojny światowej na terenie łodzi — wcielo-
nej w granice rzeszy — prowadzenie polskiej oświaty było zakazane. angażowano się  

 21 nr inw. a-2266.
 22 nr inw. a-2267.grzelakowska e., Materiały ze zbiorów Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej świadec-

twem edukacji niemieckich dzieci i młodzieży w Łodzi i regionie łódzkim, „wędrownik, kwartalnik 
krajoznawczy rpk pttk w łodzi”, r. XliX, nr 1 (383) 2004, s. 7–11

 23 nr inw. a-414.
 24 nr inw a-298.
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w nią z narażeniem życia, potajemnie. w zbiorach muzeum mamy bogate materiały po-
świadczające konspiracyjne nauczanie, zarówno na terenie łodzi i regionu, zaliczanego 
do kraju warty, jak i z generalnej guberni25. trzeba pamiętać, że z początkiem 1940 r. 
zamknięto w łodzi wszystkie polskie szkoły. w tej sytuacji ryzyko tajnego nauczania 
podejmowali nauczyciele i uczniowie, działając w ramach niewielkich kompletów, or-
ganizowanych w różnych punktach miasta. mówią o tym wspomnienia uczestników 
tajnego nauczania, dokumenty ton, protokoły weryfikacyjne nauczycieli, ale także 
takie materiały, jak portreciki dzieci, biorących udział w tajnych lekcjach, stanowiące 
swoistą formę listy obecności, czy zupełnie unikatowe tajne matury26. te ostatnie wydano 
w okupowanej łodzi w 1940 r., po roku konspiracyjnych przygotowań i odbywających 
się potajemnie egzaminach. Uzyskało je 10 uczennic ze szkoły heleny miklaszewskiej 
i 2 uczniów gimnazjum i liceum aleksego zimowskiego. dokumenty te, sygnowane 
przez Szaniec nauki polskiej, stanowiły niezwykle zagrożenie dla osób uczestniczących 
w edukacyjnym przedsięwzięciu. dlatego też zostały na czas okupacji zamurowane  
w jednym z łódzkich kościołów. dziś w naszych zbiorach znajdują się 3 egzemplarze, 
czyli ¼ wszystkich uzyskanych wówczas matur, okupionych życiem głównego z ich 
organizatorów księdza dr jana warczaka, który wkrótce potem został aresztowany  
i zamordowany. niecodziennym świadectwem konspiracyjnego nauczania jest także 
niepozorny zeszycik, złożony z luźnych kartek zapisanych odręcznie ołówkiem. Był to 
podręcznik do nauki języka angielskiego, stworzony przez jedną z młodych więźniarek 
obozu w ravensbrück, prowadzących w tych nieludzkich warunkach konspiracyjne 
nauczanie27. przykładów materiałów, które mogą być nieocenionymi źródłami do badań 
naukowych, jest w zbiorach łódzkiej pBw bardzo wiele.

teraz jednak chciałabym przejść do krótkiego omówienia kolejnej kategorii dokumen-
tów życia społecznego, którą pod kątem przydatności do badań naukowych omawiała na 
konferencji anna Supruniuk z torunia28. wprawdzie referentka nie podała ich definicji, ale 
obrazowo przypomniała, że w ramach dŻS często znajdują się materiały, które trafiają 
do biblioteki, ale nie znajdują miejsca na półkach z książkami. wskazała, że wiele z nich 
nie doczekało się jeszcze opracowań i że w pierwszym rzędzie trzeba się zastanowić nad 
tym,nie jakie materiały gromadzimy, lecz dlaczego. moim zdaniem bardzo ważnym po-
stulatem referentki była sugestia, by szukać odbiorców dla zgromadzonych zbiorów dŻS, 
gdyż również one mogą odgrywać istotne funkcje w różnorakich pracach badawczych 
min. uzupełniające czy ilustracyjne. popularyzacja całości zbiorów, jak i działań wydziału 
w łódzkiej bibliotece pedagogicznej, od dawna stanowi jeden z jej czołowych priorytetów.

dŻS-y w ramach odrębnego zespołu zaczęto gromadzić w wzS pBw w łodzi dopiero 
w ostatnich latach. większość z nich to współczesne druki ulotne: afisze, zaproszenia, 

 25 grzelakowska e., pietras t., walenta g., W szkołach, których nie było…, Sprawozdanie z roczni-
cowej wystawy w Muzeum Oświaty Łódzkiej, „rocznik łódzki”, t. XlVii, łódź 2001, s. 245–250.

 26 nr inw. a-3400, a-2926, a-2920.
 27 grzelakowska e., Niecodzienny podręcznik… (do nauki języka angielskiego), „wędrownik, kwartalnik 

krajoznawczy rpk pttk w łodzi”, r. li, nr 1 (391) 2007, s. 23–25.
  amatorska taśma VhS, dokumentująca zebranie byłych nauczycieli tajnego nauczania — m.in. 

wspomnienia z obozu w ravensbrück zofii Skalskiej.
 28 Supruniuk a., Dokumenty Życia Społecznego: szansa na sukces w nauce.
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programy czy foldery. jednak wśród wcześniej omawianego zespołu archiwaliów, czy 
spośród gromadzonej ikonografii, a nawet muzealiów29, można wyłonić liczne materiały, 
które świetnie odnosiłyby się do kategorii omawianych przez annę Supruniuk. wiele  
z nich jest świadectwem działania nauczycielskich związków zawodowych, liczne stanowią 
spuścizny po znanych pedagogach (wraz z którymi trafiały m.in. dokumenty osobiste, 

legitymacje (il. 2), kartki żywnościowe, znaczki, obligacje czy banknoty z różnych okresów). 
na dokumenty życia społecznego możemy natrafić w kronikach szkolnych czy albumach. 
posiadamy programy szkolnych występów, jak chociażby Program Przedstawienia 
amatorskiego ku uczczeniu Dziesięciolecia Polski Odrodzonej odegranego pod protek-
toratem J.W.P. Dr Antoniego Rynkiewicza Kuratora Okręgu Szkolnego Łódzkiego przez 
młodzież szkolną Państw. Gimnazjum Męskiego im M. Kopernika, Gimnazjum Żeńsk. 
Heleny Miklaszewskiej i Gimnazjum Męsk. Zgromadzenia Kupców m. Łodzi w Teatrze 
Miejskim przy ul. Cegielnianej 63 we środę dnia 21 listopada o godz.16, w niedzielę dnia 
25 listopada o godz. 12.30 i poniedziałek dnia 26 listopada o godz. 16. przedstawienie 
miało miejsce w 1928 r. i składało się z 3 części, z których każdą prezentowali uczniowie 
jednej z w/w szkół. Były to „obrazy sceniczne” napisane przez uczniów. w programie 
wymieniono ich nazwiska. reżyserami spektaklu byli ówcześni artyści teatru miejskiego: 
jerzy chodecki, dobiesław damięcki oraz wanda jakubińska-Szacka30.

ciekawym dokumentem życia społecznego z okresu międzywojennego mogą być 
różnego typu „cegiełki”, czy ozdobne podziękowania, jak chociażby za wpłaty na budowę 

 29 np. okolicznościowe odznaczenia czy puchary często dokumentują wydarzenia ważne nie tylko 
w skali lokalnej, jakie niegdyś miały miejsce w życiu społecznym.

 30 nr inw. a-3876.

il. 2. legitymacja członka rady miasta tomasza wasilewskiego, późniejszego 
senatora iirp
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sanatorium nauczycielskiego w zakopanym31, czy pocztówki32 z wizerunkiem henryka 
Sienkiewicza, sprzedawane przez macierz Szkolną w ramach zbierania funduszy na 
budowę kopca we wsi okrzeja, w miejscu urodzenia pisarza. o tej akcji możemy dowia-
dywać się też z wydawanych przez ministerstwo oświaty i wyznań religijnych Szkolnych 
gazetek ściennych33.

anna Supruniuk omawiała też multimedia, również zaliczane do tej kategorii zbiorów 
bibliotecznych. w łódzkiej pBw multimediami opiekuje się pracownia audiowizualna. 
wzS gromadzi natomiast zapisane na różnych nośnikach prezentacje multimedialne, 
audycje, wywiady czy programy telewizyjne, rejestrujące działania muzeum lub powstałe 
na podstawie jego zbiorów (jak chociażby w/w nagranie VhS posiedzenia nauczycieli 
tajnego nauczania, czy emitowane przez telewizję programy, dotyczące szkoły heleny 
miklaszewskiej). wśród ikonografii znajdują się liczne zdjęcia dokumentujące życie 
społeczne, odnoszące się nie tylko do szkół (należy pamiętać, że tego typu fotografii 
można poszukiwać także wśród archiwaliów, gdyż wielokrotnie stanowią ich nierozerwalną 
część). często rejestrują bardzo istotne momenty historii naszego miasta, jak choćby dwa 
niepozorne zdjęcia34 z manifestacji patriotycznej i wiecu, jaki miał miejsce w łodzi 15 lip-
ca 1939 r. Ukazują one uroczyście udekorowany plac wolności z wojskowymi działami 
i hasłami typu Polska za bardzo pragnie pokoju, aby jej wolno było nie być gotową do 
boju. należą do nich też fotografie ukazujące wysadzenie synagogi przy ul. kościuszki35, 
czy nieznane wcześniej zdjęcia z łódzkiego getta36.

w zbiorach wzS znajduje się też bogata korespondencja. znaczenie tej kategorii 
materiałów jako źródeł do badań nad środowiskiem lokalnym omówiła w czasie konferencji 
Barbara kmiecik na przykładzie zasobów biblioteki w opolu37. w naszym przypadku na 
dużą część korespondencji składają się pisma służbowe, jakie otrzymywali i wysyłali pra-
cownicy łódzkiej oświaty na przestrzeni ostatniego stulecia. nawiasem mówiąc po 1932 r. 
łódzka oświata organizacyjnie podlegała warszawskiemu okręgowi Szkolnemu, stąd 
część przedwojennej korespondencji służbowej powstawało w warszawie i być może, że 
stanowi jedyne zachowane tego typu źródła, poświadczające pracę tamtejszych urzędów. 
w zbiorach muzeum mamy także korespondencję prywatną. analiza tej kategorii zaso-
bów może służyć realizacji różnych zamierzeń badawczych, jak przykładowo zbiór listów 
profesor marii grzegorzewskiej do natalii han-ilgiewicz, których część opublikowała ewa 
tomasik z akademii im. marii grzegorzewskiej w warszawie38. z przekazanej, bogatej 
spuścizny po prof. n. han-ilgiewicz można w tym miejscu wymienić też listy hierarchów 

 31 min. a-1388, a-2329, a-2676. dodać można, że w dziale ikonografii posiadamy album fotograficzny 
ze zdjęciami z uroczystości otwarcia Sanatorium nauczycielskiego w zakopanym, w której uczest-
niczył min. ignacy mościcki i-1052. 

 32 nr inw. i-909.
 33 w numerze 8 (rok Vi z 24. 10. 1938 r.) „Szkolnej gazetki ściennej” jest m.in. informacja ze zdjęciem 

z w/w uroczystości z udziałem 106 letniej piastunki h. Sienkiewicza a-608.
 34 nr inw. i-715.
 35 nr inw. i-164.
 36 grzelakowska e., walenta-czerniejewska g., Łódzki nauczyciel uczestnikiem i świadkiem historii sprzed 

60 lat…, „wędrownik, kwartalnik krajoznawczy rpk pttk w łodzi”, r. XlViii,1 (379) 2004, s. 10–15.
 37 kmiecik B. Korespondencja pracowników naukowych w zbiorach biblioteki uniwersyteckiej jako 

źródło wiedzy o środowisku lokalnym.
 38 tomasik e., Marii Grzegorzewskiej listy do przyjaciół, warszawa 2002.
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kościoła, jak kardynała karola wojtyły39, czy prymasa Stefana wyszyńskiego40. natalia 
han-ilgiewicz prowadziła bowiem ożywioną korespondencję ze środowiskiem kościelnym. 
otrzymywała listy od wielu biskupów, księży i sióstr zakonnych. zespół ten potwierdza 
również kontakty pani profesor z pracownikami wyższych uczelni, a wśród napisanych 
przez ludzi nauki można przykładowo wymienić chociażby listy otrzymywane przez 
nią od patrona pBw w łodzi profesora tadeusza kotarbińskiego41. niewątpliwie cała 
zgromadzona w muzealnym archiwum korespondencja, zasługuje na zainteresowanie 
specjalistów z wielu dziedzin. listy są bowiem, jak to ładnie ujęła referentka „świadkami 
swoich czasów”, stanowiąc zarazem małe formy literackie. niewątpliwie wiele innego typu 
„świadków swoich czasów” można byłoby wskazać w zbiorach specjalnych wybranych 
bibliotek bydgoskich, omawianych przez kazimierza adamczyka42. z zainteresowaniem 
wysłuchałam informacji dotyczących tamtejszej biblioteki pedagogicznej i jej zbiorów 
rękopisów i starodruków, odziedziczonych po bydgoskich bernardynach. w łódzkiej pBw 
posiadamy także zespół starodruków, w tym bardzo interesujące woluminy z kolekcji 
znanego bibliofila feliksa wężyka z mroczenia. jednak w naszym przypadku starodruki 
stanowią zespół wydzielony z ogólnego księgozbioru Biblioteki. mimo, że nie podle-
gają one bezpośrednio pieczy pracowników wzS to racji na ich wyjątkowość i fakt, że  
w większości bibliotek właśnie oni opiekują się tego typu zabytkami, w miarę możliwości 
staramy się włączać w popularyzację naszej kolekcji43.

w kolejnym wystąpieniu Bogdana Stępnia44, omawiającego zbiory specjalne 
i regionalia w księgozbiorze Biblioteki Uniwersytetu rzeszowskiego, szczególnie 
zaciekawiły mnie sprawozdania szkolne z czasów galicyjskich. przypomniały mi one  
o znajdujących się naszych zasobach dokumentach „c.k. Seminarium nauczyciel-
skiego w rzeszowie”. wprawdzie znajdujące się w łodzi galicyjskie świadectwa45 
z tejże szkoły pochodzą już z pierwszych lat XX w., to uzupełniają je dodatkowo in-
teresujące wspomnienia nauczyciela46, a byłego ucznia rzeszowskiego Seminarium. 
materiały te pozwalają na rekonstrukcję różnych aspektów życia w galicyjskiej szkole, 
w okresie przed pierwszą wojną światową. władysław matula — autor wspomnień — 
opisuje m.in. swój pobyt w rzeszowskim Seminarium i internacie, omawia działanie 

 39 a-924 z lat 1969–1975.
 40 a-926 z lat 1956–1967.
 41 a-921 z lat 1949–1976.
 42 adamczyk k., Zbiory specjalne w wybranych bibliotekach bydgoskich [referat wygłoszony, nieopu-

blikowany].
 43 grzelakowska e., Starodruki z kolekcji Feliksa Wężyka z Mroczenia w zbiorach Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, w: materiały sympozjum pt. Księgozbiór Feliksa Wężyka z Mro-
czenia”, mroczeń 19.10. 2006, s. 19–30; grzelakowska e., Starodruki z kolekcji Feliksa Wężyka 
z Mroczenia w zbiorach PBW w Łodzi, Siglum2 (8) /2006, s. 4–7 [dostęp: 01.10.2009 godz. 14.30] 
dostępny w internecie: http://www.pbw.lodz.pl/siglum-2-2006 (8).pdf.; grzelakowska e., Słów 
kilka o Feliksie Wężyku z Mroczenia, Siglum, 2 (8) /2006, s. 7–8 [dostęp: 01.10.2009 godz. 14.30] 
dostępny w internecie: http://www.pbw.lodz.pl/siglum-2-2006 (8).pdf.; Starodruki „mroczeńskie” 
w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi [dostęp: 02.10.09 godz. 12.00], do-
stępny w internecie: http://www.pbw.lodz.pl/muzeum_oswiaty.htm.;grzelakowska. e., /współred./ 
Bibliofilska Mapa Łodzi, łódź 2007.

 44 Stępień B., Zbiory specjalne i regionalia w księgozbiorze Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 45 a- 511 do a- 520 — świadectwa z lat 1903–1908.
 46 a-526.



264

kółka amatorskiego i wystawiane sztuki, sposoby zarobkowania w czasie wakacji, 
egzaminy maturalne czy organizacje uczniowskie. z racji zainteresowań historią 
szkolnictwa bardzo cenna była dla mnie informacja, że w zasobach rzeszowskiej bi-
blioteki znajdują się szkolne sprawozdania z terenu całej rzeczypospolitej. dobrze 
się składa, że coraz więcej dokumentów jest digitalizowanych i zamieszczanych  
w internecie. z pewnością zasoby podkarpackiej Biblioteki cyfrowej postaram się wnikliwie 
przejrzeć pod kątem materiałów dokumentujących problematykę oświaty. godne do pozaz-
droszczenia, zarówno z uwagi na ich ilość, jak i jakość, są zbiory specjalne zgromadzone  
w Bibliotece Uniwersytetu warszawskiego, stanowiące 1/3 wszystkich jej zasobów. związane  
z nimi problemy interesująco omówiła maria rudzińska47, ukazując kolejne gabinety 

i kolekcje. w nawiązaniu do omawianego przez referentkę warszawskiego gabinetu 
zbiorów XiX w. chciałabym przytoczyć posiadane w zasobach łódzkiej placówki dwa 
dziewiętnastowieczne dokumenty z warszawskiego instytutu muzycznego. jest to le-
gitymacja uczennicy wspomnianej szkoły (il. 3), datowana na 1887 rok48 oraz wydane 
w roku następnym świadectwo. przy czym legitymacja jest w języku polskim, a świadectwo 
napisano po rosyjsku.

dawne dokumenty i fotografie są wykonane i zdobione w guście czasu, który re-
prezentują, jak chociażby secesyjne litografie zamieszczone na odwrocie passepartou 
zdjęć, wykonanych w łódzkich zakładach fotograficznych z początku XX w.49 (il. 4). w tym 
 47 rudzińska m.w., Skarbnica nauki i sztuki — zbiory specjalne w Bibliotece Uniwersyteckiej w War-

szawie.
 48 nr inw. a-831.
 49 grzelakowska e., Secesja w zbiorach Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej, „wędrownik, kwartalnik 

il. 3. legitymacja uczennicy warszawskiego instytutu muzycznego z 1887 r.
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miejscu chciałabym przypomnieć, że w łódzkiej placówce pedagogicznej z racji specyfiki 
zbiorów specjalnych zastosowaliśmy komputerowe opracowanie zbiorów w programie 
musnet (stworzonym na potrzeby zasobów muzealnych), inwentaryzując materiały 
w ramach archiwaliów, muzealiów i ikonografii. największym plusem zastosowania tego 
typu dokumentowania jest szybkie zdobywanie potrzebnych informacji o konkretnym 
dokumencie czy zabytku, co zainteresowanym umożliwia pełnotekstowa wyszukiwarka. 
dzięki temu programowi można też m.in. robić zestawienia, kontrolować ruch obiektów, 
czy zamieszczać ich zdjęcia. mimo, że nie posiadamy wyodrębnionych w rzeczywistości 
kolekcji, to dzięki komputerowej wyszukiwarce możemy w miarę potrzeb robić zestawienia 
tworząc zespoły — np. naszych zbiorów XiX-wiecznych, świadectw szkolnych z regionu 
łódzkiego, dokumentów wysłanych przez inspektorat Szkolny, spuścizn konkretnych 
osób, bądź materiałów związanych z znp — gromadząc je pod kątem aktualnych po-
trzeb użytkownika.

wystąpienie agnieszki kowalczyk50 prezentującej regionalia w bibliotece im. zieliń-
skich w płocku zwróciło moją uwagę na kilka kolejnych problemów. omawiana prasa 
regionalna przypomniała mi o posiadanych w pBw wydawnictwach pedagogicznych  
i szkolnych, z których liczne miały siedzibę w łodzi bądź regionie, a publikacje wie-
lokrotnie donoszą o istotnych dla jego mieszkańców problemach. Bezpośrednio  
w wydziale gromadzimy przekazane przez darczyńców wydawnictwa z dedykacjami, 
ekslibrisami, czy stemplami proweniencyjnymi, wskazującymi, że należały np. do księ-

krajoznawczy rpk pttk w łodzi”, r. lii, nr 1 (395) 2008, s. 16–22.
 50 kowalczyk a., Regionalia w Bibliotece Naukowej im. zielińskich w płocku.

il. 4. nadruk na odwrocie zdjęcia, wykonanego w jednym z łódzkich zakładów fotograficznych na po-
czątku XX w.
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gozbiorów bibliotek szkół, o istnieniu których niejednokrotnie nie mamy żadnych innych 
śladów. również tego typu wydawnictwa mogą stanowić podstawę różnorodnych analiz. 
jako źródło do takich studiów można np. wymienić Statut Samorządu Uczniowskiego 
Seminarium nauczycielskiego w łowiczu51 z 1921 r., który zawiera regulaminy (min. klas, 
korytarzy, biblioteki czy lamusa), pozwalające na rekonstrukcję różnych płaszczyzn życia 
uczniów tej placówki. dodatkowo dzięki temu, że posiadamy w zbiorach inne, podobnie 
datowane łowickie dokumenty, w tym kilka ciekawych zdjęć z okresu międzywojennego, 
można pokusić się na ich podstawie o próby szerszych historycznych rekonstrukcji52.

z wielkim zainteresowaniem wysłuchałam trzech kolejnych referatów53 o starodrukach 
krakowskich w zbiorach Biblioteki głównej UmcS w lublinie, średniowiecznych kodeksach 
rękopiśmienniczych Biblioteki Uniwersyteckiej w poznaniu oraz zasobach oddziału ręko-
pisów książnicy pomorskiej w Szczecinie. zazdroszcząc, że w naszym wydziale nie mamy 
rękopisów o tak starej dacie powstania, szczerze gratuluję pracownikom tych placówek, 
a szczególnie pani alicji Szulc, która w zasobach biblioteki uniwersytetu poznańskiego 
odnalazła fragment rękopisu z połowy Xiii w. należy jednak pamiętać, że kolekcje wspo-
mnianych bibliotek powstawały całkiem odmiennie od łódzkiego wzS. muszę przyznać, 
że kolejny raz z nieukrywaną zazdrością usłyszałam o funduszach na konserwacje, czy 
specjalnych regałach do przechowywania zbiorów. Są to bowiem nasze bolączki. wia-
domo, że materiały specjalne mają bardzo zróżnicowane gabaryty, stwarzając problemy  
z ich przechowywaniem. oczywiście w miarę możliwości i temu staramy się zaradzić. i tak 
możemy pochwalić się pozyskaną w ostatnich latach szafą na sztandary (sponsorowaną 
przez znp), o wymiarach pozwalających na przechowywanie ich w stanie rozłożonym.

Bogna tokarska w swoim wystąpieniu przytacza interesujące wspomnienia i ręko-
pisy. moim zdaniem posiadane w pBw w łodzi tego typu materiały są również godne 
najwyższej uwagi. jakże unikatowe są znajdujące się w naszych zbiorach wypracowania 
uczniów, pisane w łódzkich szkołach w 1945 r., niemalże na bieżąco opisujące zdoby-
wanie przez nich wiedzy w okresie okupacji. Uczniowie relacjonując swoje wojenne losy 
przekazywali źródłowe informacje do badań problematyki konspiracyjnego nauczania 
na terenie warthegau, generalnej guberni, a nawet warszawskiego getta. zupełnie 
jednostkowy jest także ręcznie wykonany kalendarzyk na rok 194254. Skarbnicą infor-
macji nie tylko o przemianach w oświacie na przestrzeni kilkudziesięciu lat są spisane 
na ponad siedmiuset stronach maszynopisu wspomnienia władysława matuli55. Swoją 
opowieść rozpoczyna on w latach 80. XiX w. na terenie podkarpacia, a kończy w łodzi 
w połowie XX w. (1887–1955). autor wspomnień podejmuje bardzo różne tematy, jak 
chociażby opisuje sprawy dziewiętnastowiecznej higieny, ubiór dziecięcy, wyposażenie 

 51 nr inw. a-3105.
 52 grzelakowska e., Migawki z życia codziennego międzywojennego Łowicza, „wędrownik, kwartalnik 

krajoznawczy rpk pttk w łodzi”, r. li, nr 4 (394) 2007, s. 43–45.
 53 gmiterek w., Starodruki krakowskie w zbiorach Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie; Szulc a., Śre-

dniowieczne kodeksy rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu; tokarska B., 
Znaczenie zbiorów specjalnych z zasobu Oddziału Rękopisów Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

 54 nr inw. a-915.
 55 nr inw. a-526. Była to praca wysłana na konkurs organizowany przez „głos nauczycielski” w 1955 r., 

a z racji losów autora poznajemy w niej nie tylko szkolną rzeczywistość wielu miejsc naszego kraju.
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szkół w pomoce naukowe, wpływ internatu na jego psychikę, czy organizację wojsk 
cesarstwa austriackiego. omawiana praca zilustrowana została dodatkowo zdjęciami 
i może być podstawą badań prowadzonych przez specjalistów z różnych dyscyplin — 
m.in. historyków, etnografów czy socjologów.

godne do naśladowania jest zamieszczanie wspomnień czy pamiętników na plat-
formie cyfrowej. w ten sposób łatwiej trafią do zainteresowanego użytkownika. pozy-
tywne efekty tego typu popularyzacji zbiorów omawiała w swym wystąpieniu renata  
Skutecka-wilgosiewicz56. zdajemy sobie sprawę, że digitalizacja wymaga czasu i nakła-
dów finansowych57. referentka ukazując pozytywne skutki zamieszczenia pamiętników 
z powstania w internecie uzmysłowiła mi, że nadal powinniśmy intensyfikować działania 
tak by wszystkie znajdujące się w zasobach muzeum pamiętniki nauczycieli i uczniów 
doczekały się upowszechnienia, czy to w formie tradycyjnych publikacji, czy w postaci 
dokumentów cyfrowych, zawieszonych na stronach internetowych. część z muzealnych 
wspomnień zaistniała już na łamach różnorakich publikacji, np. w ostatnich latach łódzkie 
znp58 w dwóch kolejnych tomach wydało wspomnienia uczestników tajnego nauczania, 
a pojedyncze z nich sukcesywnie zamieszczane są w prasie regionalnej59.

wracając do nośników cyfrowych trzeba powiedzieć, że coraz częściej do muzeum 
trafiają zapisane w tej formie różnego typu prace doktorskie czy magisterskie, powstające 
z wykorzystaniem naszych materiałów. niekiedy archiwalia z zasobów wzS są jedynymi 
znanymi źródłami, bezpośrednio ilustrującymi życie codzienne w interesującej badacza 
placówce, jak to miało miejsce w przypadku szkoły podległej łódzkiej dyrekcji kolei elek-
trycznych tzw. tramwajówki60. opisując jej losy autor wykorzystał jedyną znaną fotografię, 
ukazującą uczniów i nauczycieli tej szkoły. to unikatowe zdjęcie znajduje się w naszych 
zasobach. mogę dodać, że już po napisaniu w/w pracy magisterskiej podarowano do mu-
zeum kolejną pamiątkę, poświadczającą istnienie w okresie międzywojennym omawianej 
placówki. jest to nagroda książkowa jaką w 1921 r. za dobre wyniki w nauce otrzymała 
jedna z jej uczennic. na dedykacji widzimy podpisy dyrekcji i grona pedagogicznego.

poruszane w trakcie obrad konferencyjnych kwestie prawa autorskiego i ochrony 
danych osobowych stanowią problemy nad którymi przychodzi się nam wielokrotnie 
zastanawiać. ostatnio darczyńcy przekazując do muzeum swoje materiały zapoznają 
się z wewnętrznym regulaminem, akceptując własnoręcznym podpisem scedowanie 
na nas prawa do ich udostępniania i popularyzacji. nie jest to jednak do końca jedno-
znaczne i nadal trudno rozstrzygnąć wiele jednostkowych przypadków. jak należy się 

 56 wielgusiewicz-Skutecka r. Odkurzanie pamięci-pamiętniki uczestników Powstania Wielkopolskiego 
1918–1919 w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

 57 o tym, a także o najnowszych osiągnięciach w tym zakresie można było się również dowiedzieć 
na szczecińskiej konferencji od przedstawicieli firm ją sponsorujących.

 58 W szkołach których nie było: wypiski z kamiennego zeszytu: wspomnienia uczniów tajnego naucza-
nia / [kol. red.] krzysztof Baszczyński [i in.]; [red.] kazimierz Szefliński; związek nauczycielstwa 
polskiego. zarząd okręgu łódzkiego łódź 2004; W szkołach których nie było: tajne nauczanie we 
wspomnieniach nauczycieli Łodzi i województwa łódzkiego 1939–1945 / [red.] zbigniew Błaszczak; 
[kol. red.] teresa Binasiak [i in.] łódź 1999.

 59 Szlawski d. Głowno we wspomnieniach Stefana Drylla, „wędrownik 2007” nr 2, s. 37–40.
 60 Stępień B. „Tramwajówka” szkoła dla dzieci pracowników Kolei Elektrycznej Łódzkiej 1906–1924, 

maszynopis pracy magisterskiej łódź 2006 a-3395.
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zachować np. otrzymując arkusze ocen bądź szkolne dzienniki, których dotychczasowym 
właścicielem była szkoła? czy mamy prawo udostępniać zawarte w nich informacje 
np. o postępach w nauce bądź o pochodzeniu konkretnego ucznia? wiele z dylematów 
wymaga jeszcze rozważenia. kolejnych powodów do przemyśleń dostarczyła mi w swym 
wystąpieniu marta kurzyńska, omawiająca zbiory ikonograficzne pomorskiej książnicy 
w Szczecinie61. Szczególnie ożywioną dyskusję spowodowała prezentacją posiadanego 
w ramach pinakoteki zespołu dzieł sztuki współczesnej, które książnica wypożycza 
zainteresowanym na określone odcinki czasu. część osób biorących udział w dyskusji 
sugerowało, by biblioteki pozbyły się tego typu zasobów i przekazywały materialne 
przedmioty muzeom czy galeriom. podzielam obawy referentki, iż w takim przypadku dla 
osób prywatnych stałyby się niedostępne lub trudno dostępne, a prywatne wypożyczenia 
byłyby niemożliwe. w związku z tym zaniknęłaby ich aktualnie realizowana rola. jako 
argument przeciwko pozwolę sobie podać przykład z naszego muzeum. w zbiorach 
wzS posiadamy dyplom i medal za wzorową naukę, jakie otrzymał w 1904 r. uczeń ka-
zimierz dobrowolski w zakładzie Szkolno-wychowawczym dla chłopców im. św. józefa 
w chyrowie pod lwowem62. w ramach tej spuścizny przekazano także pocztówki ze 
zdjęciami z wymienionej placówki. wszystkie one razem się uzupełniają, tworząc całość 
dokumentującą tamtejszą szkolną rzeczywistość na początku XX w. (il. 5). podobnie, czy 

 61 kurzyńska m. Zbiory ikonograficzne Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Pomorskiej w Szczecinie 
— charakterystyka kolekcji i zakres.

 62 nr inw. a-2068, m-500, i-616, i-615.

il. 5. zdjęcie sali do cichej nauki w Szkolno-wychowawczym zakładzie dla chłopców w chyrowie pod 
lwowem z pierwszych lat XX w.
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warto rozłączyć materialny przedmiot matrycę63 autorstwa B. wocalewskiego służącą 
do odbijania tytułowej strony zeszytu do kaligrafii od odbitek, które w formie gotowych 
kajetów wyszły z jego wydawnictwa? to tylko wybrane przykłady.

zarówno w wystąpieniu marty kurzyńskiej, jak i kilku następnych64, omawiane były 
różne kategorie materiałów specjalnych, jakie są także w naszych zasobach (odnosząc 
się głównie do problematyki szkolnej). posiadamy min. prace stanowiące wyniki szkolnych 
konkursów65 czy odręczne ilustracje znajdujące się wewnątrz kronik bądź pamiętników, 
a także ekslibrysy, medale, pocztówki.

 odnośnie fotografii, to z punktu widzenia naszych zainteresowań najcenniejsze 
są zdjęcia dokumentujące życie nauczyciela i ucznia. niejednokrotnie ofiarodawcy 
przekazywali nam także odbitki czy nawet negatywy o innej tematyce, np. ilustrujące 
wycieczki turystyczne66. również cenne są autografy luminarzy polskiej nauki, czasami 
potwierdzające uzyskane zaliczenia, podpisy w różnego typu dokumentach, jak chociażby  
w indeksach67, czy na kartach egzaminacyjnych.

nie posiadamy wprawdzie afiszy czy programy teatrów, które mogłyby być obra-
zem życia kulturalnego w XiX w., ale mamy nieco młodsze materiały68 rejestrujące 
wydarzenia ważne nie tylko w skali naszego miasta, jak programy czy zaproszenia 
na szkolne uroczystości z okresu międzywojennego, np. w związku ze śmiercią 
marszałka piłsudskiego czy otwarciem Sanatorium nauczycielskiego w zakopanem 
w którym uczestniczył prezydent ignacy mościcki. wycinki prasowe i afisze mówią 
nam o pierwszych w powojennej polsce zjazdach bibliotekarzy69. kolejne wystąpie-
nie konferencyjne jakuba Skuteckiego, ukazującego dokumentację fotograficzną 
z wystawy przemysłowej, jaka miała miejsce w poznaniu w 1895 r.70 przypomniały 
mi o materiałach z naszych zasobów, dokumentujących różnego typu ekspozycje. 
należą do nich dwujęzyczne dyplomy, jakie na początku XX w. zdobył znany łódzki 
wydawca i pedagog Bolesław wocalewski w trakcie wystaw: na odbywającej się 
w roku 1909 w częstochowie wystawie przemysłowo-rolniczej i w 1911 r. łodzi na 
wystawie pocztówek i przyborów szkolnych71. o niegdysiejszych tego typu imprezach 
mówią nam też wizerunki zdobytych w ich trakcie medali, nadrukowane na dawnych 
zeszytach czy podręcznikach. mamy też zdjęcia wykonane na terenach wystawowych 
w poznaniu. można tu przytoczyć odbitki rejestrujące wycieczkę młodzieży z gim-

 63 nr inw. m-586.
 64 kucharska j. B. Trudne lata fotografii polskiej. Fotografia lat 40. I 50. W zbiorach ikonograficznych 

Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej; kurek B., Afisze i programy teatrów krakowskich 
obrazem życia kulturalnego w XIX w.; dąbrowski j., Ekslibrisy i inne cenne kolekcje w zbiorach 
specjalnych Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu.

 65 jeden z nich opisano w: grzelakowska e., Szlawski d., Ocalić od zapomnienia… Moja szkoła na 
kartach historii, „przegląd edukacyjny”, 5 (57) listopad-grudzień 2006, s. 20–21.

 66 m.in. zbiory zapalonego fotografa i turysty, a zarazem znanego łódzkiego pedagoga teofila katry 
nr inw. i-1381, i-1382 obejmujące setki małoobrazkowych zdjęć.

 67 np. prof. t. kotarbińskiego i prof. w. tatarkiewicza (a- 405), zaliczających zajęcia w indeksie wy-
danym w 1924 r. przez Uniwersytet warszawski.

 68 album z otwarcia Sanatorium w zakopanem nr inw. i-1052.
 69 nr inw a-1861; a-1862.
 70 Skutecki j. Wystawa przemysłowa, poznań a.d.1895.
 71 oba dokumenty są dwujęzyczne i mają bardzo ciekawą oprawę graficzną w stylu secesji.
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nazjum państwowego im. Staszica w zgierzu72 na państwową wystawę krajową 
— datowane na 5 września 1929 r., czy wyjazd dziewcząt z gimnazjum i liceum im. 
e. Sczanieckiej w łodzi73 na tą samą wystawę, który to znamy dodatkowo z opisu 
uczennic znajdującego się w jednym z wydań ich własnego pisma „młodzieńczy 
lot”. natomiast pobyt na wystawie w poznaniu słuchaczy Seminarium nauczy-
cielskiego w łodzi dokumentuje zdjęcie przed pawilonem wystawowym z napisem 
10 Przemysł metalowy 1074, które na odwrocie datowano na rok 1928. w zbiorach 
wydziału mamy też liczne fotografie ilustrujące wystawy szkolne: z których jedna 
miała np. miejsce w 1933 r. w łódzkiej Szkole przemysłowej Żeńskiej75, a inna to 
ekspozycja prac uczniów szkoły powszechnej na chojnach z 1936 r.76 zdjęcia do-
kumentują też wystawy książek, bardzo popularne w łódzkich szkołach w okresie 
międzywojennym77. np. bardzo ciekawe fotografie ilustrują ekspozycję druków od 
XV w. po XX w., zorganizowaną w latach 30-tych ubiegłego w. w miejskim gimnazjum 
im. piłsudskiego w łodzi. liczne archiwalia i ikonografia przekazane przez łódzkie-
go pedagoga i bibliotekarza antoniego ławińskiego dokumentują działania „ludzi 
książki” już w parę miesięcy po wyzwoleniu łodzi, jak choćby organizację w naszym 
mieście ogólnopolskiej wystawy powojennej książki polskiej (4.05.1945)78. mimo, 
że omawiane przez kolejną referentkę magdalenę przybysz-Stawską79 zbiory dwóch 
łódzkich bibliotek są mi stosunkowo dobrze znane to i ten referat przypomniał mi 
o kilku sprawach. w tym miejscu chciałabym wspomnieć o istniejącym w ramach 
działu zbiorów Specjalnych wojewódzkiej i miejskiej Biblioteki publicznej w łodzi 
muzeum książki dziecięcej, gromadzącym wiele unikatowych wydań. Szkoda, że 
nie posiada ono odpowiednich warunków ekspozycyjnych. w podobnych wypadkach 
doraźnym rozwiązaniem wydaje się być tworzenie wirtualnych ekspozycji. do takich 
należy opracowana w wymienionej bibliotece prezentacja kolekcji pięknych opraw, 
wyłonionych ze zbioru tamtejszych starodruków. wracając do łódzkiej pBw chcia-
łabym nadmienić, że oprócz wspomnianej wcześniej prezentacji zbioru szkolnych 
sztandarów aktualnie nasz wydział jest w trakcie opracowania innych wybranych 
materiałów, tak by fakt istnienia w naszych zasobach konkretnych zespołów móc 
choć sygnalnie upowszechnić, zamieszczając je na stronach internetowych Biblio-
teki. wiele ciekawych informacji dostarczyły mi także wystąpienia z ostatniej części 
konferencji80. przypomniały o znajdujących się w zasobach wzS takich specjalnych 
wydawnictwach, jak pisanych przez uczennice bądź uczniów gazetkach szkolnych, 

 72 nr inw. i-1073.
 73 nr inw. i-666.
 74 nr inw. i-747.
 75 nr inw. i-541 nawiasem mówiąc mamy też projekt okładki książki, wykonany przez uczennicę tej 

szkoły józefę juszkiewiczównę, którą odznaczono na wystawie w paryżu! nr inw m-219.
 76 nr inw. i-917.
 77 nr inw. i-905, i-1010.
 78 nr inw. i-504.
 79 przybysz-Stawska m. Zbiory specjalne na przykładzie bibliotek łódzkich.
 80 podolan e., wydanie specjalne dwutygodnika społeczno-kulturalnego „nadodrze” w zbiorach zielo-

nogórskiej Biblioteki; cieślińska e., Kolekcja prac doktorskich zgromadzonych w Bibliotece Głównej 
Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu; pitala p., Historia czasopiśmiennictwa galicyjskiego; celer 
B., Współczesne formy zbiorów specjalnych na przykładzie Książnicy im. A. Parczewskiego w Kaliszu. 
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czy o trafiających do nas w sposób wybiórczy pracach dyplomowych, magisterskich 
czy doktorskich81.

w ostatnim referacie Bogumiła celer przybliżyła zebranym współczesne formy zbio-
rów specjalnych w kaliskiej bibliotece pedagogicznej. w odróżnieniu od opisywanych 
wcześniej materiałów specjalnych znajdujących się w zasobach wzS łódzkiej pBw są 
to w większości kategorie, gromadzone przez pracownię multimedialną naszej biblioteki.

mam nadzieję, że na przykładzie zasobów wzS pBw w łodzi udało mi się zasygna-
lizować różnice i podobieństwa w sposobie gromadzenia czy klasyfikowania poszcze-
gólnych kategorii materiałów oraz udostępniania zbiorów specjalnych znajdujących 
się w różnego typu bibliotekach. nawiązując do postulatów zaprezentowanych przez 
pana dyrektora prof. radosława gazińskiego w podsumowaniu obrad konferencyjnych, 
chciałabym dodać, że również uważam za bardzo istotne powstanie wspólnej platformy 
internetowej, zrzeszającej biblioteki gromadzące zbiory specjalne, a także udostępnianie 
w sieci informacji na temat ich zawartości. w swojej wypowiedzi wielokrotnie zwracałam 
uwagę na różnorodność materiałów określanych mianem specjalnych. różnorodność ta 
niejednokrotnie stwarza opiekującym się nimi bibliotekarzom wiele problemów. dlatego 
niewątpliwie warto zaprosić do opracowywania nietypowych kolekcji bibliotecznych spe-
cjalistów z różnych dziedzin, głównie archiwistów i muzealników. mam jednak nadzieję, 
że udało mi się przekonać przeciwko odgórnemu zarządzeniu, regulującemu zabiera-
nie z bibliotecznych zasobów muzealiów i np. oddawanie ich do muzeów czy galerii.  
w wielu wypadkach odebrałoby to bibliotekom użytkowników, nastawionych na kontakt 
z tymi właśnie eksponatami. obserwując od kilku lat dzieci i młodzież przychodzących 
na nasze lekcje muzealne82, śmiało mogę powiedzieć, że pragmatyczne nauczanie 
o dziejach oświaty ma zupełnie inny wymiar na sali zaaranżowanej dawnymi szkolnymi 
sprzętami (jak to ma miejsce w przypadku łódzkiej placówki) niż wśród nawet najpięk-
niejszych współczesnych mebli. materiały z naszych zbiorów wypożyczamy placówkom 
muzealnym83, szkołom, bibliotekom. jest to z jednej strony popularyzacja zasobów, ale 
również promocja placówki. oczywiście, celowym byłoby cykliczne organizowanie spo-
tkań warsztatowych, na których można byłoby podejmować próby opracowania ogólnych 
zasad inwentaryzacji omawianych materiałów, nie niwelując specyfiki zbiorów.

mam nadzieję, że udało mi się wykazać potencjał badawczy tkwiący w zasobach 
zbiorów specjalnych łódzkiej pBw. moim zdaniem mogą one służyć przedstawicielom 

 81 np. w ostatnim roku obroniono trzy dysertacje doktorskie (w tym dwie na Uniwersytecie medycz-
nym!), przy pisaniu których wykorzystywano materiały z naszych zbiorów, ale mimo wcześniejszych 
deklaracji autorów do muzeum przekazano tylko jedną: Szlawski d., Środowisko nauczycielskie 
Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego, łódź 2008.

 82 średnio rocznie organizujemy około 120 lekcji, co daje w przybliżeniu uczestnictwo ok. 3 tysięcy 
osób. oferta edukacyjna — [dostęp: 29.09.09 godz. 12.00], dostępny w internecie: http://www.pbw.
lodz.pl/muzeum_oswiaty.htm. patrz też min. grzelakowska e., Regionalizm w ofercie edukacyjnej 
Wydziału Zbiorów Specjalnych PBW w Łodzi, /w:/ Małe i duże ojczyzny, konferencja „Biblioteka 
w edukacji europejskiej i regionalnej”, 7.06.2004, łódź 2004, s.28–30; grzelakowska e., laskowski 
m., Edukacja czytelnicza i medialna w Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej, „przegląd edukacyjny”, 
3 (50) 2005, s. 21–22.

 83 np. nasze muzealia z dawnej szkoły przez półtora roku wystawiało muzeum holokaustu w wa-
szyngtonie na wystawie Give me your children. Voices from the Lodz Ghetto patrz grzelakowska 
e., Zaprosili nas do Waszyngtonu, Siglum 1 (9) /2007, s. 19–20.
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różnych dyscyplin — w tym głównie historykom, pedagogom, ale też bibliofilom, regiona-
listom, polonistom (np. listy jako małe formy literackie) czy socjologom. najważniejszym 
zadaniem na dzień dzisiejszy stojącym przed pracownikami bibliotek opiekującymi się tymi 
nietypowymi zbiorami jest jak najwszechstronniejsza informacja o posiadanych zasobach, 
tak by o ich istnieniu uświadomić zarówno przyszłych badaczy, jak i całe społeczeństwo.

kończąc chciałabym ponownie podziękować organizatorom konferencji za umożli-
wienie mi zaprezentowania specyfiki zasobów wzS, zwanego muzeum oświaty ziemi 
łódzkiej, i zasygnalizowania potencjału badawczego, jaki tkwi w materiałach specjalnych.

Elżbieta Grzelakowa (the pedagogical regional library in łódź)
A Contribution to the Discussion... or the Uniqueness of the Special Collections in the Pedagogical 
Regional Library in Łódź

Summary

the author presents the uniqueness of the resources stored in the Special collections Section of the 
pedagogical regional library in łódź, called the museum of the łódź education, highlighting its aca-
demic potential.
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w Serii „BiBliotekarza zachodniopomorSkiego”  
Ukazały Się naStępUjące tytUły:

Stan i perspektywy rozwoju szczecińskich bibliotek. materiały z konferencji w Biblio-
tece głównej Uniwersytetu Szczecińskiego 19 listopada 2004 roku (t. i)

Wzorce współpracy bibliotek naukowych w Polsce. materiały z ogólnopolskiej konfe-
rencji naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę główną Uniwersytetu Szczecińskie-
go 21–23 września 2005 roku (t. ii)

Działalność informacyjna oddziałów informacji naukowej Szczecińskiego Porozumie-
nia Bibliotek. materiały z konferencji zorganizowanej w Bibliotece głównej Uniwersy-
tetu Szczecińskiego 10 maja 2006 roku (t. iii)

Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik. materiały z ii ogólnopolskiej konferencji 
naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę główną Uniwersytetu Szczecińskiego, 
międzyzdroje, 20–22 września 2007 r. (t. iV)

Młodzi rzecznikami nowoczesności w bibliotece XXI w. materiały z iii forum młodych 
Bibliotekarzy, Szczecin, 11–12 września 2008 (t. V)

Biblioteka to plus dla regionu. materiały z sesji oddziału Szczecińskiego Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy polskiej w książnicy pomorskiej, 14 maja 2009 (t. Vi)












