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 Słowo wstępne

 Badania historii regionalnej w Polsce zakwitły dosłownie wraz 
z odzyskaniem przez Polskę suwerenności w 1989 r. Nie oznacza to oczywiście, 
że takowe nie były prowadzone i wcześniej. Ich rodowód jest równie zacny, 
co całej tej dyscypliny na gruncie polskim, czyli sięga przełomu XVIII  
i XIX w., a swoje triumfy święciła regionalistyka sto lat później, u progu  
XX w., kiedy to m.in. powstał monumentalny „Słownik geograficzny  
Królestwa Polskiego i krajów słowiańskich”. Ówczesne badania regio-
nalistyczne, choć dziś w kontekście wykorzystania ich dorobku bezcenne, 
obarczone były piętnem braku polskiej suwerenności państwowej, lub by 
powiedzieć to krócej – prowadzone często wbrew woli zaborczych przecież, 
czyli niepolskich władz. Odzyskanie suwerenności państwowej w końcu 1918 
r. sytuację tę zmieniło w sposób istotny.

 W II Rzeczypospolitej powstał szereg towarzystw i organizacji, które 
wówczas już jawnie i przy wsparciu lokalnych władz podjęły trud badania 
i kultywowania lokalnych tradycji, kultury i dziejów. Jednym z takich 
podmiotów było powstałe w 1938 r. w Kępnie, z inicjatywy burmistrza tego 
miasta, Wacława Kokocińskiego, muzeum, którego pierwszym kierownikiem 
został zyskujący wówczas dużą popularność malarz, rzeźbiarz i scenograf – 
Tadeusz Piotr Potworowski. Kępińskiemu muzeum, podobnie jak wszystkim 
muzeom regionalnym w Polsce, pisany był tragiczny los. Już wkrótce, po 
wybuchu II wojny światowej, stały się one celem destrukcyjnych działań 
obu zajmujących ziemie Rzeczpospolitej okupantów – Niemców i Sowietów. 
W tych tragicznych latach znaczna część zbiorów muzealnych bezpowrotnie 
przepadła, a badania regionalne w zasadzie zamarły.
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 Zakończenie w 1945 r. II wojny światowej nie przyniosło Polsce powrotu 
do normalności. Zainstalowani „na sowieckich bagnetach” w Warszawie 
i innych polskich miastach komuniści nie oczekiwali od podporządkowanego 
im społeczeństwa kultywowania tradycji, patriotyzmu i utrzymywania 
dotychczasowych więzi społecznych. Nie sprzyjali też badaniom regionalnym, 
poza tymi, które z ich perspektywy mogły być korzystne – np. gdy mobilizo-
wały Polaków przeciw „imperialistom” z RFN, czy udowadniały polskość 
„Ziem Odzyskanych”, choć część z nich nigdy takowej nie wykazywała 
(jak Pomorze Szczecińskie czy Mazury). Nie oznaczało to oczywiście,  
że regionalistyka polska nie próbowała powstać po wojennej zawierusze,  
ani że nie powstawały wówczas wartościowe prace badawcze. Było ich niemało, 
tak jak niemało było lokalnych muzeów, które jak to odtworzone w Kępnie 
w 1960 r. próbowały animować lokalne badania i, w skromnych warunkach, 
tworzyć dla nich przyjazny grunt.

 Jednak, jak wspomniano, dopiero upadek ustroju „realnego socjalizmu” 
w 1989 r. przyniósł prawdziwy rozkwit badań regionalnych i ogólne ożywienie 
lokalnych struktur społecznych, któremu niewątpliwie sprzyjało przywrócenie 
w skali całego kraju samorządu terytorialnego. Także w Kępnie, jak w innych 
miastach Polski, ożyło lokalne muzeum, które przejęte przez Radę Miejską, 
w 1998 r. otrzymało imię Tadeusza Piotra Potworowskiego.

 Widomym, w skali Ziemi Kępińskiej, dowodem tego regionalistyczne-
go ożywienia było powołanie w 2015 r. do życia „Roczników Muzeum Ziemi 
Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego” – otwartego forum dla 
prezentacji szerokiej gamy lokalnych badań i dociekań z zakresu historii, sztuki 
i kultury. Roczniki te, kilkoma pierwszymi edycjami, zdobyły sobie uznanie 
i wierne grono Czytelników. Ledwie jednak w świadomości Kępnian ich 
czasopismo regionalne zagościło na dobre, przyszedł rok 2020 i coronakryzys, 
który doprowadził do zawieszenia VI edycji „Roczników Muzeum Ziemi 
Kępińskiej”.

 Tym milej jest powitać w 2021 r. VI edycję oddawanego właśnie do rąk 
Czytelnika „Rocznika Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego”, 
który zgromadził 8 tekstów bardzo różniących się od siebie nie tylko 
tematyką, co oczywiste, ale również temperamentem pisarskim Autorów 
i stopniem przygotowania warsztatowego. Nie jest to w żadnej mierze 
mankament edytowanego zbioru, gdyż tradycją czasopism regionalnych 
w skali całego kraju jest możliwie szerokie prezentowanie dorobku naukowego 
i popularnonaukowego powstającego w środowisku stanowiącym zaplecze 
wychodzących periodyków. Dzięki temu nie ograniczają się one w swej 
treści wyłącznie do opracowań historycznych, a podają również artykuły 
ilustrujące lokalne życie społeczne, twórczość artystyczną, czy wreszcie bieżące 
wydarzenia.

 Omawiając podane do druku artykuły, na pierwszym miejscu 
wymienić trzeba tekst znanego z wcześniejszych, członka Śląskiego 
Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu Pana Kazimierza Cieplika. 
Autor ten, doceniany już wcześniej, choćby przez prof. Grzegorza Straucholda, 
za solidność badawczą i umiejętność prezentowania skomplikowanej często 
materii historycznej w przystępny sposób, nie obniżył wyznaczonych sobie 
wysokich standardów i w przedstawianym tu opracowaniu pt. „Historia 
karczmy w Bralinie”. Historia ta rozpoczyna się, w jego ujęciu, w 1764 r., 
kiedy to Paweł Przybyła zakupił istniejącą już karczmę, dając początek rodowi 
karczmarzy, których losy, a także losy ich następców, aż po czasy współczesne 
przedstawione zostały krok po kroku. Artykuł oparty jest na mocnej podstawie 
źródłowej, na którą złożyły się i dokumenty znajdujące się w posiadaniu 
Autora, i te, których doszukał się w poznańskim Archiwum Archidiecezjalnym, 
kaliskim Archiwum Państwowym, a także w Wydziale Geodezji i Kartografii 
w Starostwie Powiatowym w Kępnie i w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Kępnie. Jeśli dodać do tego zebrane relacje ustne, odnoszące 
się do dziejów przedmiotowej karczmy po 1945 r., to powstaje imponujący 
komplet materiałów świadczących nie tylko o fachowych umiejętnościach 
Autora, ale też o prawdziwej pasji badawczej, której pozazdrościć mogą nieraz 
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„zawodowi” historycy. Wspomnieć też trzeba jeszcze ciekawą i różnorodną 
ikonografię dołączoną do artykułu, to razem jawi się nam praca zarazem 
wartościowa, przejrzysta i przystępnie napisana, o którą „powalczyć” by mogło 
niejedno historyczne czasopismo z ambicjami naukowymi.

 W prezentowanym Roczniku znalazło się też miejsce na drugi z tekstów 
autorstwa wyżej wspomnianego Kazimierza Cieplika. Jest on poświęcony 
także bralińskiej części ziemi sycowskiej, a dokładnie „Tajemnicy cmentarza 
w Nosalach”. Pretekstem, a raczej punktem wyjścia do napisania tej historii  
były dla jej Autora dwa zaniedbane nagrobki znajdujące się obok siebie  
na nosalskim cmentarzu. Upływ czasu na tyle łaskawie obszedł się z nimi,  
że można jeszcze odczytać, kto spoczywa w grobowcu, gdzie pochowano 
kobietę i mężczyznę, i w leżącym opodal grobie. Choć pozornie, sądząc po 
nazwiskach, małżeństwa von Zerboni di Sposetti i mężczyzny o nazwisku Orgel 
nic nie łączy, to Autor tekstu, odtwarzając ich losy z iście detektywistycznym 
zacięciem, udowadnia, że tak nie jest. Nie wypada oczywiście kraść w tym 
miejscu licencji poetica, jaka w tym wypadku przysługuje Kazimierzowi 
Cieplikowi, i opowiadać ułożonej przez niego opowieści. Wystarczy tylko 
zasygnalizować, że podążając od tych skromnych nagrobków, rozwinął on 
pasjonującą opowieść o losach śląsko-wielkopolskiej rodziny o włoskich 
korzeniach, o koligacjach i mezaliansach w czasach minionych, i wreszcie – 
o historii samych Nosali i znajdującego się w nich pałacu. Jest to znakomity 
przykład na to, że historia nie zawsze musi traktować o rzeczach wielkich i nie 
zawsze musi być pisana z dużej litery, by wciągała czytelnika, pokazując mu, 
jak często sprawdza się stwierdzenie, że wczoraj to dziś, tylko że wczoraj...

 Także Pan Łukasz Kamiński, członek Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Kępińskiej i Towarzystwa Przyjaciół Lasek „LUKUS”, autor znany 
z wcześniejszych edycji naszych Roczników, podał do druku w tegorocznym 
zbiorze dwa teksty swojego autorstwa. Pierwszy z nich ma charakter 
biograficzny. Zatytułowany on został „Portret łowczego łęczyckiego Aleksandra 
Szembeka (około 1675–1734). Przyczynek do genezy rodu Szembeków w Polsce 

i na Ziemi Kępińskiej”. Tekst ten stanowi kolejny efekt badań nad rodem 
Szembeków prowadzonych przez Autora od lat. Tytuł tego artykułu może być 
nieco mylący dla czytelników, gdyż jego Autor podjął się w nim, w sposób 
jak najbardziej naukowy (tj. z aparatem naukowym w postaci przypisów), 
ale i przystępny, przybliżenia historii całego rodu Szembeków, od czasów 
przybycia na ziemie polskie jego protoplasty – Bartłomieja Szembeka, co 
miało miejsce w okolicach 1535 roku. Oczywiście opisanie historii tak znanego 
i zasłużonego rodu, który uzyskawszy, nie bez kłopotów zresztą, szlachectwo, 
odegrał istotną rolę w polskiej historii, nie byłoby możliwe w formie artykułu. 
Dlatego jego Autor skoncentrował się na najwybitniejszych przedstawicielach 
Szembeków z epoki nowożytnej, tj. z czasów do upadku I Rzeczypospolitej. 
Bez wątpienia poznanie lepsze historii rodu, który swe późniejsze losy związał 
z Ziemią Kępińską i południową Wielkopolską, jest ze wszech miar wskazane, 
a przy okazji stanowi ciekawą wycieczkę w czasy dawnej Polski, gdy to, wbrew 
opiniom niektórych, awans społeczny i dojście do najwyższych w państwie 
godności nie było wcale aż tak rzadkim zjawiskiem.

 Drugi z tekstów Pana Łukasza Kamińskiego to skromniejszy objęto-
ściowo „Przyczynek do geologii południowej Wielkopolski i genezy polskiego 
Zagłębia Miedziowego”. Przyczynek ten powstał pod ciekawym pretekstem, 
jakim było wejście przez jego Autora w posiadanie „Teki Ostrzeszowskiej” 
zawierającej 20 drzeworytów Antoniego Serbeńskiego, drugiego po „Tece 
Kępińskiej” zbioru grafik tego wielkopolskiego artysty z galicyjskim rodowodem. 
Jednak to nie drzeworyty tego wybitnego twórcy stały się głównym tematem 
przygotowanego artykułu, a skromna dedykacja znajdująca się wewnątrz 
teki, mówiąca o tym, że została ona podarowana przez Przewodniczącego 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ostrzeszowie Jana Witwickiego 
w dniu 16 października 1966 r. w trakcie zjazdu Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Ostrzeszowskiej dr Janowi Wyżykowskiemu goszczącemu wówczas 
w tym mieście. I to właśnie postać i życiorys inżyniera Wyżykowskiego, 
wybitnego polskiego geologa, też zresztą z galicyjskim rodowodem, wywołana 
ową dedykacją stała się głównym motywem zamieszczonego w Roczniku 
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tekstu. Postać ta, bardziej znana z zasług dla północnego Dolnego Śląska, także 
w Wielkopolsce południowej prowadziła badania geologiczne w poszukiwaniu 
surowców i choćby tylko z tego powodu warta była przypomnienia.

 W kolejnym z tekstów zamieszczonych w tej edycji Rocznika Marian 
Kucharzak, znany już Czytelnikom z wcześniejszych publikacji na tych 
łamach, przedstawił problematykę „100. rocznicy powrotu Ziemi Bralińskiej 
do Macierzy, 18 stycznia 2020 r.”. Mocną stroną tego ważnego artykułu jest to, 
że przybliża on odbiorcy nie tylko wydarzenia, jakie miały miejsce ponad sto 
lat temu, ale też koncentruje się na ukazaniu postaci, jakie zaangażowane były 
w działania, które w konsekwencji przyniosły, w początku 1920 r., powrót do 
Polski znacznej części powiatów sycowskiego i namysłowskiego z tytułowym 
Bralinem włącznie. Co ważne, i na co należy zwrócić uwagę, to nie tylko 
pokazanie aktywności różnych polskich działaczy lokalnych, aktywności, 
która sprawiła, że ziemie te wróciły do Rzeczypospolitej, co wcale nie było tak 
oczywiste po zakończeniu I wojny światowej. Ale też istotne jest podkreślenie 
wagi i roli, jaką odegrał kościół katolicki i, by zacytować: „kapłan polski, który 
w ludzie utrzymać zdołał tlejący przez wieki znicz poczucia polskości i znicz ten 
rozpalił do płomienia”, czym walnie przyczynił się do podtrzymania polskości 
i wytęsknionego powrotu do Macierzy. Warto by wiedzę o tym propagować 
i dziś, gdy różnej proweniencji radykałowie atakują religię i promują odejście 
od wiary przodków.

 Następnym z umieszczonych w tegorocznej edycji kępińskiego czaso-
pisma artykułów jest tekst Krystyny Sumisławskiej, członkini Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Kępińskiej, a zatytułowany „Ruch ludowy na terenie Kępna 
i powiatu kępińskiego w okresie międzywojennym”. Podstawą do przygotowania 
tego opracowania historycznego był  maszynopis Mieczysława Depczyńskiego 
„Z dziejów wsi kępińskiej do roku 1945” znajdujący się w zbiorach Muzeum 
Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie. Autorka tego artykułu 
prześledziła losy formującego się po pierwszej wojnie światowej w południowej 
Wielkopolsce ruchu ludowego, zwracając m.in. uwagę na to, co umyka często 

nawet zawodowym historykom, a mianowicie, że polskie ziemie państwa 
pruskiego pozbawiane były do 1918 r. oficjalnego życia politycznego i, przy 
całej różnorodności działających tam organizacji społecznych i gospodarczych, 
nie było tam partii politycznych. Stąd, po odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę na terenie Wielkopolski, tak jak i Pomorza czy Górnego Śląska, budowa 
struktur partyjnych była jednym z istotniejszych wyzwań. Przed wyzwaniem 
tym stali m.in. działacze różnych formacji ludowych działający najpierw pod 
szyldami PSL „Piast”, PSL „Wyzwolenie” czy Stronnictwa Chłopskiego, którzy, 
tak jak w całym kraju, w 1931 r. połączyli się w jedną formację – Stronnictwo 
Ludowe.

 Kolejny z tekstów zamieszczonych w 6. edycji niniejszego Rocznika 
jest artykuł Pani Renaty Adamskiej, wieloletniej nauczycielki ze Szkoły 
Podstawowej w Trzcinicy, katechetki, dyrygentki szkolnego chóru – osoby 
od lat zaangażowanej w działalność społeczną, a przy tym poetki i członkini 
Kępińskiego Koła Literatów. I właśnie temu ostatniemu, powstałemu jesienią 
2016 r. gremium poświęciła ona swoje opracowanie. Autorka, aktualnie wice-
prezes KKL, od początku uczestnicząca w jego pracach, bardzo szczegółowo 
i skrupulatnie zebrała, i w sposób przejrzysty zaprezentowała wszelkie istotne 
dla Klubu wydarzenia i podejmowane przezeń inicjatywy. Prezentowany tekst 
nie jest jednak tylko zwykłym kalendarium działań kępińskich literatów i ich 
organizacji. Jego Autorka zadbała też, by odnieść się do charakteru twórczości 
literackiej powstającej na Ziemi Kępińskiej i wskazać na, jej zdaniem, 
dominującą jej cechę, jaką jest, by zacytować: „szeroko pojęty indywidualizm 
literacki, który lokalnej twórczości dodaje kolorytu i wielobarwności”. Dla 
piszącego te słowa niezwykłym jest obraz ogromnej aktywności środowiska 
tworzącego KKL, które w krótkim przecież czasie od powstania klubu wydało 
kilkanaście tomików poezji, kilka antologii, aktywnie przy tym współpracując 
z lokalną prasą, radiem i działając aktywnie na szeregu innych pól – jak 
choćby we współpracy z samorządem, lokalną oświatą czy domami kultury. 
Niejedna lokalna społeczność mogłaby takiego środowiska Ziemi Kępińskiej 
pozazdrościć.
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 Osobno przedstawić trzeba ostatni, choć oczywiście nie pod względem 
ważności, z zamieszczonych w VI Roczniku tekstów, który swym charakterem 
wyraźnie różni się od już przedstawionych. Nie jest to bowiem artykuł, a krótki 
zbiór wierszy pióra Krzysztofa Rębowskiego – poety, dziennikarza i animatora 
kultury – pierwszego przewodniczącego Kępińskiego Koła Literatów 
i członka Dolnośląskiej Grupy Literackiej NURT. Jego przedłożone do druku 
w tegorocznej edycji wiersze są słownymi ilustracjami do obrazów Tadeusza 
Piotra Potworowskiego, współzałożyciela i pierwszego kierownika kępińkiego 
Muzeum, które dziś nosi jego imię. Nie wdając się więc w próbę amatorskiej 
oceny drukowanych tu strof, wypada tylko zaznaczyć, że łamy wydawanego 
przez toż Muzeum Rocznika są, jak żadne inne miejsce, tymi, które na ich 
edycję są wręcz stworzone.

 Podsumowując powyższe rozważania, trzeba zauważyć, że VI edycja 
Rocznika Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego, 
wracającego po rocznej, „covidowej” przerwie, przynosi łącznie 8 
wartościowych tekstów, z których 7 ma charakter opracowań historycznych 
odnoszących się do przeszłości Ziemi Kępińskiej i południowej Wielkopolski 
w przestrzeni od XVI wieku do czasów współczesnych. Nie są to opracowania 
naukowe, choć prezentują one wysoki poziom merytoryczny i wszystkie, 
bez wyjątku, są dowodami pasji życiowych ich Autorów. Największa wartość 
prezentowanych w tegorocznym tomie tekstów tkwi w tym, że w istotny sposób, 
choć często w drobnych sprawach, poszerzają one naszą wiedzę o przeszłości 
i teraźniejszości „małej” Ojczyzny. Już choćby z tego powodu warto zachęcić 
do lektury oddawanego do rąk Czytelnika kolejnego numeru kępińskiego 
czasopisma.

Prof. UWr, dr hab. Tomasz Głowiński
Instytut Historyczny

Uniwersytetu Wrocławskiego

6
2020
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 Kazimierz Cieplik
 Członek Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu

 Historia karczmy w Bralinie

 Bralin to niewielka miejscowość, która do stycznia 1920 r. leżała 
w Niemczech, na Śląsku, i należała do sycowskiego powiatu. W wyniku 
ustaleń konferencji pokojowej w Wersalu po zakończeniu I wojny światowej 
Bralin został przyłączony do Polski, w Wielkopolsce, w kępińskim powiecie.  
Do 1934 r. miał status miasta, którym zarządzał burmistrz i miejscy radni. 
Potem został siedzibą gminy, którą zarządzał wójt. Obecnie nadal jest siedzibą 
gminy i liczy około 2800 mieszkańców.

 Bralińska karczma

Działo się to we wtorek, 1 maja 1764 r., w zamku w Sycowie (wtedy 
Wartenberg). W tym dniu Paweł (Paul) Przybyła (Przybilla) z Bralina, 
w radzie nieruchomości kamery wojenno-dominalnej, kupił za 50 talarów od 
pruskiego króla (Fryderyka II Hohenzollerna) karczmę w Bralinie. Transakcję 
kupna-sprzedaży (niem. Kauf Brief über der Braliner Kretscham) spisano 
po niemiecku, na jednym arkuszu czerpanego papieru ze znakami wodnymi, 
zapisując jej treść na obu stronach karty. Na pierwszej stronie dokument 
opatrzono dwiema tuszowymi pieczęciami: po lewej stronie pruskim godłem 
– czarnym orłem w koronie, a po prawej stronie okrągłą pieczęcią z inicjałami 
FR w koronie (Fryderyk Rex), na końcu dokumentu zaś lakową pieczęcią 
z pruskim orłem w koronie i napisem: Konigl. Amts Stube Der Standes Herrs. 
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Pieczęć lakowa na drugiej stronie aktu kupna-sprzedaży

Pisarz sporządzający ten dokument miał niebywałą fantazję, w swoisty 
sposób „upiększając” pierwsze litery niektórych słów kilkoma „zawijasami 
i falbankami”, za nic mając poprawną kaligrafię pisma z wyjątkiem niektórych 
wyrazów. W większości przypadków litery: e, u, n, r, v, o na pierwszy rzut oka 
są prawie nie do odróżnienia, wymagają dłuższego wczytywania się w tekst 
i domyślania się znaczenia poszczególnych słów. Zdania są „tasiemcowe”, jakże 
odmiennie formułowane w porównaniu do dzisiejszych standardów. 

Z treści dokumentu wynika, że karczma jest sprzedawana powtórnie, 
a kupujący zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków: 
z chwilą otrzymania tego dokumentu ma natychmiast zapłacić 50 talarów, 
płacić rocznie 50 talarów czynszu i odprowadzać comiesięczny podatek. 
Ma służyć gościom i podróżnym w najlepszy sposób, nie dopuszczać do 
burd i bezbożności, a jeśli nie może temu przeszkodzić, złożyć natychmiast 
doniesienie, podawać tylko „pańskie” piwo i wódkę, które zobowiązany jest 
kupować w królewskim urzędzie. Zabrania się sprzedawania zagranicznego 
piwa i wódki (z przygranicznej wtedy Polski, z Kępna). 

(chaft) Wartenberg (Królewski Urząd Państwa Stanowego Syców)1. Pod datą 
jest podpis tamtejszego urzędnika o nazwisku Fischer. 

Akt kupna-sprzedaży pierwsza strona

1  Wolne Państwo Stanowe Syców powstało z ziem Księstwa Oleśnickiego w 1489 r. Kolejnymi 
właścicielami byli: Hans von Haugwitz, Maltzanowie, Braunowie, Dohnowie i Bironowie  
(od 1736 r., z przerwą 1740 r. – sierpień 1764 r., do stycznia 1945 r.).
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w dużej rozdzielczości, by móc powiększać poszczególne jego fragmenty celem 
dokładnego odczytania jego treści.

Kim był ów karczmarz Paweł Przybyła, ile miał lat, czy miał rodzinę, 
ile lat był w posiadaniu tej karczmy? Te pytania pojawiły się u mnie z chwilą, 
kiedy pierwszy raz te dokumenty zobaczyłem. W tamtych czasach prawie 
wszyscy mieszkańcy Bralina byli wyznania katolickiego, zatem istniała szansa, 
że w księgach metrykalnych tamtejszej parafii znajdę o nim jakieś informacje. 
W tym celu wybrałem się do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, gdzie 
są przechowywane księgi metrykalne z dawnej poznańskiej diecezji, w tym 
Bralina4. I nie myliłem się, znalazłem. Poniżej wyniki moje kwerendy.

Paweł (Paul) Przybyła był synem karczmarza (łac. Tabelnarius) 
Bartłomieja i Anny Przybyłów ur. ok. 1739 r. w Bralinie. Miał starszego 
brata Wojciecha (Adalbert) ur. ok. 1736 r. i młodszą siostrę Marię (Marianna) 
ur. 2 marca 1743 r. Nie udało mi się ustalić innych dzieci tego małżeństwa. 
Ze względu na to, że księgi małżeństw zachowały się dopiero od 1741 r., nie 
wiadomo, kiedy Bartłomiej i Anna Przybyłowie się pobrali i jakie nazwisko 
rodowe nosiła Anna.

Wojciech Przybyła 14 listopada 1758 r. ożenił się z Katarzyną Troską, 
córką Szymona. Ślubu udzielił im proboszcz Jan Sczyrba, a świadkami byli 
Paul Grossek i Laurentius Rossa.
To małżeństwo miało tylko jedno dziecko – córkę Katarzynę ur. 22 października 
1759 r. Zaledwie rok później, 29 lipca 1761 r., zmarła Katarzyna – żona 
Wojciecha, a wkrótce potem, 14 września 1761 r., umarła córka Katarzyna. 
Już 8 listopada tego samego roku Wojciech ożenił się powtórnie, z bralinianką 
Magdaleną Jańską, córką Bartłomieja. Ten sam proboszcz dał im ślub, 
a świadkami byli Simon Starka i Mathias Kush. Małżeństwo przeżyło z sobą 17 
lat i miało sześcioro dzieci:

4  Najstarsze zachowane księgi metrykalne chrztów z bralińskiej parafii pochodzą z 1740 r.  
Do 15 grudnia 1765 r. pisane są po łacinie, później po niemiecku.

Zapisane też były prawa wynikające z użytkowania zakupionej 
nieruchomości: do wykonywania niezbędnych napraw budynków, w tym 
spowodowanych przez pożar lub gradobicie, otrzyma nieodpłatnie drewno, 
ma prawo wypasać na „pańskim” 6 koni i 7 sztuk bydła. 

Do karczmy należą budynki gospodarcze oraz 112 mórg2 i 16 prętów 
kwadratowych3 pola oraz 17 mórg i 120 prętów kwadratowych łąk (przy czym 
zapewne chodzi o tzw. małe morgi). W przypadku zwykłej zmiany właściciela 
należy uiścić opłatę w wysokości 10% wartości (nieruchomości). 

Z tego ostatniego zdania można wyciągnąć wniosek, że Paweł Przybyła 
nie kupił karczmy z należącymi do niej budynkami, polami i łąkami, lecz kupił 
jej wieczystą dzierżawę po swoim ojcu.

 W 1802 r. do tego dokumentu dołączono drugi dokument – wyciąg 
z hipoteki nr 72 (tom II str. 329–340), w którym jest zapisane: weil solcher 
auf dem Markt in hiesige Stadt Liege – karczma (której właścicielem jest Paweł 
Przybyła) znajduje się w Bralinie na rynku (placu targowym). Zadaję sobie 
pytanie: czy budynek stojący obok dawnego ewangelickiego kościoła, w którym 
teraz jest restauracja Złoty Kłos, stoi w tym samym miejscu, co karczma Pawła 
Przybyły? Zapewne tak jest, bo to na dawnym rynku – placu targowym – stoi 
ewangelicki kościół i karczma. 

 Kiedy w 2015 r. wszedłem w posiadanie tych dokumentów, były 
zabrudzone, zakurzone, z ubytkami papieru na ponaddzieranych w wielu 
miejscach krawędziach i wymagały natychmiastowej fachowej konserwacji, 
którą zleciłem wyspecjalizowanej pracowni konserwatorskiej. Dokumenty 
zostały w specjalnych odczynnikach oczyszczone, odkwaszone, zagięcia 
wyprostowane, a ubytki papieru uzupełnione. Cały dokument zeskanowałem 

2  Morga – jednostka powierzchni pola używana w rolnictwie, odpowiada ok. 0,56 ha, morga 
mała = 0,25 ha.
3  Pręt pruski = 12 stóp = 3,76 m, pręt kwadratowy = 14,14 m2.
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 Paweł Przybyła *ok. 1739 +19.03.1814 (na Altersschwache – uwiąd 
starczy), karczmarz (niem. Kretschmer) – osoba, która nas najbardziej interesuje 
– ożenił się 10 listopada 1761 r. z bralinianką Anną Kokot, córką Bartłomieja. 
Ślubu udzielił im ks. Jan Sczyrba, świadkami byli zaś Christophorus Dyrbach 
i Laurentius Rossa. Małżeństwu urodziło się siedmioro dzieci. Dokładnie 
po dwóch latach i trzech dniach urodziło się ich pierwsze dziecko, któremu 
na chrzcie nadano imię Katarzyna. Niestety, w październiku 1764 r. roku 
dziewczynka zmarła. W międzyczasie, 1 maja 1764 r., Paweł Przybyła kupił 
dzierżawę karczmy z należącymi do niej budynkami, polami uprawnymi 
i łąkami. Potem urodziły się kolejne dzieci:

– Ewa *13.12.1766 – w 1785 r. została żoną Michała Schuberta, krawca z Bralina. 
To małżeństwo miało pięcioro dzieci: dwie córki i trzech synów,
– Wojciech Jerzy (Albert Georg) *18.04.1770 +6.05.1853, trzykrotnie żonaty – 
jego historię opisuję w dalszej części opracowania,
– Maria *20.06.1773 +1.07.1774 (na Pocken – ospa),
– Antoni *7.06.1778 +15.07.1814 (Auf eine unbekannte Kr. – na nieznaną 
chorobę) – w 1806 r. ożenił się z Agnieszką Rossa, córką Jana. Małżeństwo 
miało tylko dwoje dzieci – córkę Katarzynę *9.03.1810 (w 1834 r. wyszła za mąż 
za Franza Dyrbacha) i syna Jana *30.04.1813 (w 1833 r. ożenił się z Franciszką 
Grossek) +27.04.1838,
– Katarzyna *29.04.1781 +03.06.1782 (na Pocken – ospa),
– Karol (Carl) *1.11.1783 +26.09.1836 (na Wassersucht – wodną puchlinę) – 
historię jego rodziny opisuję w dalszej części opracowania. 

We wszystkich aktach chrztu dzieci Pawła i Anny Przybyłów zapisano, że 
ich ojciec jest karczmarzem. Karczma przynosiła spory dochód, a jej właściciel 
miał wśród mieszkańców wielkie poważanie. Między 1800 a 1802 rokiem obok 
starej karczmy została zbudowana nowa karczma (lub dobudowana do starej), 
o czym dowiadujemy się z wyciągu z hipoteki nr 72 (tom II str. 329–340), 
w którym jest zapisane: ...gemäst in dem neu anzulage – mieści się w nowo 
dodanym.

– Szymon *1762 +1849, żonaty z Agnieszką Sobotą (ślub 11.11.1788),  
mieli pięcioro dzieci,
– Katarzyna *1764 +1834, mąż Franciszek Sobota (ślub 11.11.1788),  
mieli siedmioro dzieci,
– Wojciech *1767 – dalsze losy nieznane,
– Maria *1770 +1772 (na ospę),
– Zuzanna *1776 +1832, mąż Franciszek Furka (ślub 9.09.1819),
– Paweł *7.01.1779 (po śmierci ojca) – dalsze losy nieznane.

Wojciech Przybyła (senior), zapisany w księdze zgonu jako mieszczanin, 
zmarł 9 grudnia 1778 r., a jego żona Magdalena 19 czerwca 1806 r.

 Maria Przybyła wyszła za mąż 11 października 1763 r. za Mateusza 
Tensherta, syna Antoniego Tensherta – burmistrza Bralina. Ślub dał im 
proboszcz Jan Sczyrba, a świadkami byli Adam Rikuliński i Christophorus 
Dyrbach. Małżeństwo miało co najmniej troje dzieci: Szymon *1763, Andrzej 
*1764 i Jan *1765.

 Bartłomiej Przybyła zmarł 13 grudnia 1763 r., w wieku – jak zapisano 
w akcie zgonu – 90 lat, a jego żona Anna 14 grudnia 1773 r., w wieku 65 lat. 
Jest pewne, że podany wiek 90 lat zmarłego jest nieprawdziwy, zawyżony, 
oceniany „na oko”, co w tamtych czasach było zwyczajną praktyką. Różnica 
wieku między nim, a jego żoną w chwili zawarcia małżeństwa wynosiłaby aż 35 
lat, co jest mało prawdopodobne. W chwili zgonu mógł mieć najwyżej 70 lat. 

Akt małżeństwa 1761 Paul Przybyła.
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12 listopada 1798 r. Wojciech, jako 29-letni wdowiec, ożenił się 
z 32-letnią Marianną Troską, córką mieszczanina Tomasza Troski. Ślubu tej 
parze udzielił ówczesny proboszcz ks. Laurentius Mosch, a świadkami byli dwaj 
inni księża: proboszcz i dziekan z Sycowa – Johann Libor (był proboszczem 
w Bralinie w latach 1783–1786) i proboszcz Turkowych – Thomas Ulitzka.

Nie ulega wątpliwości, że Wojciech Przybyła był osobą wykształconą, 
znaną i cenioną zarówno w sycowskiej, jak i bralińskiej parafii – stąd aż 3 księży 
uczestniczyło w ślubnej ceremonii. 
Małżeństwo doczekało się sześciorga dzieci, z których połowa umarła jako 
niemowlęta:

– Zuzanna *4.08.1799 +19.08.1799, 
– Maria Joanna *11.08.1800 (w 1818 r. wyszła za mąż za urodzonego w Bralinie 
Ignacego Perlitiusa, nauczyciela w Bałdowicach),
– Krystyna Józefa *3.03.1802 (w 1823 r. wyszła za mąż za Jana Nowoka 
z Mnichowic),
– Anna *16.05.1805 +24.05.1805 (na Stickhusten – krztusiec),
– Zuzanna *14.01.1808 +22.02.1808 (na jw.),
– Franciszek *30.09.1810 – dalsze jego losy są nieznane.

Uprawą pól należących do karczmy (ok. 28 ha ziemi ornej i prawie 5 
ha łąk) i obrządkiem inwentarza Paweł Przybyła nie zajmował się osobiście, 
miał swoich stałych pracowników, a w okresie intensywnych prac najmował 
dodatkowych. Trzeba tutaj dodać, że w II połowie XVIII w. ziemię uprawiano 
jeszcze metodą „trójpolówki”, a zbiory zbóż były co najmniej trzy lub 
czterokrotnie niższe niż dzisiaj. Z wyjątkiem naturalnego nawozu nie używano 
nawozów sztucznych, które zaczęto stosować dopiero pod koniec I połowy XIX 
w. Mimo wszystko zebrane plony i hodowla zwierząt przynosiły właścicielowi 
dodatkowe, duże korzyści.

 29 marca 1810 r., w wieku 72 lat, umiera żona Pawła – Anna z d. Kokot. 
Pomimo już dość sędziwego jak na owe czasy wieku 72 lat, 28 maja 1811 r. Paweł 
ożenił się powtórnie, z wdową Marią Mosch, liczącą lat 68. Małżeństwo trwało 
niecałe 3 lata – Paweł Przybyła zmarł 19 marca 1814 r. Pogrzebany został na 
cmentarzu parafialnym 21 marca. W akcie zgonu zapisano: beerdigt wordem 
der Kretschmer und Schultz Paul Przybyla... – pogrzebany został karczmarz 
i sołtys Paweł Przybyła. Prawdopodobnie po roku 1800 Paweł został wybrany 
sołtysem gminy Bralin. Tutaj trzeba wyjaśnić, że w tamtych czasach obok 
burmistrza, najważniejszej osoby w tym maleńkim miasteczku, był też sołtys. 
Każdy z nich miał inne kompetencje. Podobna dwuwładza była w Rychtalu. 

Wróćmy do losów życia Wojciecha Jerzego (Adalbert Georg) Przybyły. 
Pierwszą jego żoną była Maria Witek, która prawdopodobnie pochodziła 
z sycowskiej parafii (z Kozy Wielkiej lub Ślizowa, w tych miejscowościach 
mieszkało wiele rodzin o nazwisku Witek). Tam, ok. 1793 r., urodziła się córka 
Józefa (w 1814 r. wyszła w Bralinie za mąż za Tomasza Kurzawę). Małżeństwo 
przeprowadziło się do Bralina, gdzie Wojciech pracował w karczmie u swego 
ojca. 

27.09.1795 r. urodził im się syn Michał (w 1829 r. ożenił się z Zuzanną 
Wilk). Niedługo potem Maria, żona Wojciecha, umarła – nie w Bralinie, bo nie 
ma w księgach jej aktu zgonu. 
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 Ostatni potomek Pawła Przybyły – Karol Przybyła – pozostawał 
w domu rodziców i pomagał w karczmie. 24 listopada 1807 r. ożenił się 
z 24-letnią Heleną Schubert, córką Thomasa Schuberta, sołtysa wsi Chojęcin. 
Małżeństwu urodziło się dziewięcioro dzieci:

– Jadwiga (Hedvig) *11.10.1809, w 1831 wyszła za mąż za Edwarda Troskę 
z Mnichowic,
– Karol (Carl) *31.01.1813 +19.05.1815 (na Baule – buła, gula – prawdopodobnie 
dyfteryt),
– Franciszek (Franz) *5.03.1815 +21.05.1815 (na Baule – jw.),
– Michał (Michael) *28.09.1816 +4.08.1817 (na Stickfluß – astma),
– Maria *3.07.1818, w 1837 wyszła za mąż za Franciszka Grosska, nauczyciela 
w Kozie Wielkiej,
– Joanna (Johanna) *11.02.1821, w 1838 wyszła za mąż za Grzegorza Słotę 
z Turkowych,
– Antoni (Anton) *18.01.1824 – dalsze losy nieznane,
– Józef (Joseph) *1.07.1826 – dalsze losy nieznane,
– Zuzanna (Susanna) *26.05.1829, w 1849 r. wyszła za mąż za Antoniego 
Kublika z Mnichowic.

Prawdopodobnie w roku 1809 Karol Przybyła przejął funkcję sołtysa 
od ojca, bo we wszystkich aktach chrztów, małżeństw i zgonów swoich dzieci 
zapisany jest jako karczmarz i sołtys. Po śmierci ojca w 1814 r. przejął również 
karczmę. Nieznane są losy dwóch jego synów: Antoniego i Józefa – nie żenili 
się w Bralinie i tutaj nie umarli. Karol Przybyła był ostatnim właścicielem 
karczmy, umarł 6 września 1836 r., a jego żona Helena 19 października 1844 r.

Bardzo ciekawy jest zapis aktu małżeństwa ich córki Marii, która  
27 czerwca 1837 r. wyszła za mąż za Franciszka Grosska, nauczyciela w Kozie 
Wielkiej, syna mieszczanina Antoniego Grosska z Bralina: Jungfrau Maria 
Przibylla, mittelsten Tochter nach dem verstorben Schulze und Kretschmer 
Carl Przibylla aus dorf Bralin – panna Maria Przybyła, środkowa córka 

Akt chrztu 1810 Franciszek s. Wojciecha

W aktach chrztu swoich dzieci w latach 1799–1805 zapisany jest jako 
Bürgers – mieszczanin. W roku 1808 jest miejskim radnym – Ratsherr, w 1810 
jest już burmistrzem – Bürgemeister, a ksiądz jego nazwisko zapisał: Przybyllsky. 
Na awans w tej niewielkiej społeczności sam zapracował. Nie bez znaczenia 
był też fakt pochodzenia ze znanej, bogatej rodziny, od stuleci mieszkającej 
w Bralinie. W aktach małżeństw swoich córek w roku 1818 i 1823, a także syna 
w 1829 r., zapisany jest jako burmistrz. Był nim prawdopodobnie do 1830 r.

29 kwietnia 1835 r., w wieku 69 lat, zmarła Marianna – żona Wojciecha. 
Niecałe 2 lata później Wojciech, liczący wtedy 68 lat, ożenił się po raz trzeci. 
Stało się to 22 stycznia 1837 r., a jego wybranką była 23-letnia panna Jadwiga 
Linke, córka zmarłego sołtysa z Goli. Bez wątpienia Jadwiga, jako żona, dobrze 
opiekowała się swoim starszym o 45 lat mężem. Wojciech Jerzy Przybyła – 
były burmistrz Bralina – zmarł 6 maja 1853 r., w wieku 83 lat. Wdowa po nim 
w 1855 r. wyszła powtórnie za mąż, za Johana Bystrego, wdowca z Perzowa.
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zmarłego sołtysa i karczmarza Karola Przybyły ze wsi Bralin. Również w akcie 
małżeństwa Joanny Przybyły w 1838 r. zapisano, że jest córką zmarłego sołtysa 
i karczmarza ze wsi Bralin. Gdzie zatem przebiegała granica między miastem 
Bralin a wsią Bralin? Jak rozumieć zapis z hipoteki, że: karczma należąca do 
Paula Przybilli stoi na rynku (targowisku) tutejszego miasta?

W czerwcu 1852 r. przeprowadzono i podpisano reces (Rezeß)5 
wszystkich gruntów należących do bralińskiego majątku (którego właścicielem 
był Calixt Biron von Kurland z Sycowa) i mieszkańców Bralina. W jego wyniku 
do karczmy przypisano już tylko 5,56 ha pól i łąk.

Ponieważ księgę wieczystą karczmy i należącego do niej gospodarstwa 
w Bralinie założono dopiero w 1861 r., a w pierwszym wpisie jest tylko 
informacja o recesie, nie wiadomo dokładnie, kto i kiedy sprzedał karczmę 
Żydowi Simonowi Berkowitzowi, a stało się to przed rokiem 1848.

27 lipca 1880 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bralinie zostało zawarte 
małżeństwo między handlarzem Moritzem Holz z Sycowa a Helene Berkowitz 
ur. 20.10.1851 r. we wsi Bralin, córką właściciela gościńca (Gastwirth) Simona 
Berkowitza i jego żony Jettel z d. Freund zamieszkałych we wsi Bralin. To 
małżeństwo nie zamieszkało w Bralinie.

5  Rozstrzyganie sporu między rolnikami użytkującymi grunty o prawo własności w miejscach 
zarządzanych przez ich właściciela (dworu lub państwa), rozgraniczenie tych gruntów 
i podpisanie ugody.

Skan aktu małżeństwa 1882 Beniamin Glogowski
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15 marca 1882 r. w tym samym urzędzie zostało zawarte małżeństwo 
między Beniaminem Glogowskim, destylatorem (gorzelnik) urodzonym 1856 r. 
i zamieszkałym w Teklinowie kolo Wieruszowa, synem szynkarza, a Augustą 
Berkowitz urodzoną 12 kwietnia 1858 r. we wsi Bralin, córką Simona Berkowitza 
i jego zmarłej żony Jettel z d. Freund, zamieszkałych we wsi Bralin. Świadkami 
ślubu byli: Simon Berkowitz lat 64 – ojciec panny młodej – i Löbel Goldstein lat 
67, właściciel szynku w Bralinie. W aktach urodzenia dzieci tego małżeństwa 
– Nathan (28.11.1882), Henrietta (12.09.1884), Wilhelm (12.07.1886) i Joseph 
(13.08.1887) – ich ojciec Beniamin Glogowski jest destylatorem, natomiast 
w akcie urodzenia córki Reginy (27.08.1889) i syna Salo (16.03.1896) jest 
już gospodarzem gościńca (Gastwirth) i mieszka we wsi Bralin. Ten sam 
Glogowski, będąc świadkiem ślubu w roku 1896, zapisany jest jako właściciel 
gościńca (Gasthausbesitzer) w Bralinie. Na pocztówce z Bralina z ok. 1905 r. 
przedstawiającej ewangelicki kościół i Gasthof – gościniec, karczmę – napis 
głosi, że właścicielem jest A. Glogowski. Simon i Jettel Berkowitzowie mieli 
jeszcze dwie, starsze córki: Rebekę, urodzoną 28 września 1848 r. w Bralinie, 
i Ernestine – urodzoną 21.07.1849 r. w Bralinie, która przed październikiem 
1874 r. wyszła za mąż za handlarza Hischa Holza (+1884 w Jeleniej Górze) 
z Sycowa. Jettel Berkowitz z d. Freund zmarła 5 listopada 1878 r. w Bralinie.

Sprawę usytuowania karczmy-gościńca rozstrzyga jednoznacznie mapa 
katastralna wsi i miasta Bralina z roku 1861. W miarę powstawania nowych 
budynków ta mapa była uzupełniana. Jest budynek murowanej karczmy z 1882 
r. i kościół ewangelicki, który powstał w 1867 r. Działka oznaczona numerem 
119 jest położona we wsi Bralin, znajduje się na niej karczma razem z innymi 
budynkami, a w księdze wieczystej Tom I Blatt 15 ma adres: wieś Bralin nr 10. 
Właścicielami tej działki są karczmarze Simon Berkowitz i jego żona Jettel. 
Matrykuła6 z 1865 r. w rubrykach oznaczonych numerami opisuje wszystkie 
działki pól i łąk należących do tego małżeństwa, w rubryce działka 119 zapis 
jest następujący: in der Stadtlage Hofraum, 0,54 ha – lokalizacja w mieście, 

6  W katastrze pruskim jest to opis i spis wszystkich gruntów należących do jednego właścicie-
la.

powierzchnia dworu (karczma, dom mieszkalny, zabudowania gospodarcze, 
podwórze ze studnią) 0,54 ha, przy czym w roku 1882 wydzielono niecałe 
0,15 ha i oznaczono numerem 403/119. Było to związane z budową nowej, 
murowanej karczmy-zajazdu, która w swej bryle w prawie niezmienionym 
kształcie dotrwała do dzisiaj. Od budynków karczmy w 1886 r. coroczny 
podatek wynosił aż 303 marki, a za pole i łąkę tylko 18,86 marki. W czerwcu 
1888 r. cały majątek został przepisany na Beniamina Glogowskiego (gospodarz 
karczmy i destylator) i jego żonę Augustę z d. Berkowitz na podstawie zapisu 
przez Simona Berkowitza. Beniamin Glogowski zmarł 13 marca 1898 r. 
w Bralinie. Pozostawił żonę i dwoje dzieci w wieku 13 i 2 lat. Dnia 27 lutego 
1900 r. wniesiono o nabycie spadku, a 30 marca właścicielką karczmy została 
wdowa Augusta Glogowski z d. Berkowitz. Karczmę nazywano Zum Bergel – 
Na górze.

Bralin – karczma 1905 r.

Dnia 5 września 1907 r. Augusta Glogowski wydała w Bralinie za mąż 
swoją córkę Henriettę, za kupca Zygfryda Glasera z Namysłowa.
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Po kilku latach właścicielka karczmy zaczęła zaciągać długi pod zastaw, 
co ma odzwierciedlenie w księgach wieczystych – hipoteka dział III:

pkt 5.2 – 13 sierpnia 1907 r. – 15 000 marek (w miejskiej kasie oszczędności 
w Sycowie),
pkt 6.2 – 5 września 1907 r. – 3000 marek (z kasy oszczędnościowo-pożyczkowej 
w Bralinie),
pkt 7.2 – 1 maja 1908 r. – 3000 marek (u kupca Michaela Rosenbauma 
w Kępnie),
pkt 8.2 – 9 września 1908 r. – 4900 marek (u mistrza stolarza Wilhelma Kmittel 
w Sycowie),
pkt 9.2 – 6 listopada 1909 r. – 6000 marek (u piekarza Paula Kutsche w Sycowie),
pkt 10.2 – 1 kwietnia 1910 r. – 2000 marek (u mistrza kominiarstwa Josefa 
Poszwińskiego w Sycowie),
pkt 11.2 – 19 stycznia 1911 r. – 4000 marek (u kupca Izydora Berkowitz 
z Jeleniej Góry),
pkt 12.2 – 3 maja 1911 r. – 5000 marek.

Nie sposób dociec, jaki był powód zaciągnięcia kredytów na 
łączną kwotę 42 900 marek na hipotekę karczmy, skoro jej działalność 
przynosiła właścicielom duże zyski. Nie da się też dokładnie ustalić, czy i ile 
z tych pożyczonych pieniędzy zostało spłaconych. Takie działanie musiało 
doprowadzić właścicielkę do finansowej zapaści, co wkrótce też nastąpiło.

Durch Beschlus des Königlichen Amts Gerichts Groß Wartenberg  
von 24 Juni 1911 ist über des Vermögen der Gastwirtschin Witwe Auguste Glo-
gowski geborenen Berkowitz in Bralin der Konkurs eröffnet worden. Eingetragen 
um 30 Juni 1911, co się tłumaczy:

Uchwałą królewskiego sądu w Sycowie z dnia 24 czerwca 1911 r. 
ogłoszono upadłość (bankructwo) majątku karczmarki wdowy Augusty 
Glogowski z d. Berkowitz z Bralina. Zarejestrowano 30 czerwca 1911 r. (wpis 
w dziale II pkt 5.2 księgi wieczystej).

Skan z księgi gruntów dział III 2 – ogłoszenie upadłości

Już 28 czerwca tegoż roku właścicielem został kupiec Tomasz 
Owczarczak z Pleszewa. W lutym 1913 r. następnym właścicielem został 
właściciel gościńca Alfred Schuster i jego żona Wanda z d. Lorek, mieszkańcy 
Bralina, w czerwcu 1914 r. zaś – kupiec Johann (Jan) Matschay (Maciej) 
z Turkowych kupił tę karczmę na przymusowym przetargu za 31 000 marek. 
W dolnej części matrykuły znajdują się zapisane ołówkiem następujące liczby:

1912 = 48 500 M in J.,
1914 = 46 500 M in J.,
1915 = 31 000 M.

Przedstawiają one osiągany przez zajazd-karczmę dochód 
w poszczególnych latach wyrażony w markach niemieckich, od których 
był odprowadzany podatek. Spadek zysku w roku 1914 spowodowany był 
wybuchem wojny, która miała wielki wpływ na duży jego spadek w latach 
następnych.
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Jan Matschay, urodzony 6 grudnia 1879 r. w Goli, był synem 
zagrodnika7 Franciszka i Jadwigi z d. Wieczorek małżeństwa Matschej 
z Turkowych, wnukiem kowala Marcina Macieja i jego żony Marianny  
z d. Gohla mieszkających w Turkowach. Kiedy żenił się w kwietniu 1903 r.  
z Marią z d. Kokot z Goli, był już właścicielem gościńca (karczmy) 
w Taborze Małym. Tam też w 1904 r. urodził się syn Alfons, w 1908 r. Alojzy,  
a w 1909 r. Alfred. Około 1911 r. cała rodzina przeprowadziła się do Turkowych, 
gdzie urodziły się dwie córki: Kunegunda (1912) i Hildegarda (1913). W aktach 
urodzeń obu wymienionych córek Jan Matschay zapisany jest jako kupiec. 
Małżeństwo doczekało się aż 12 dzieci, z których 10 osiągnęło pełnoletniość. 
W czerwcu 1914 r., po kupnie karczmy, cała rodzina przeprowadziła się  
do Bralina, do karczmy.

Głos Śląski z 1914 r.

W okresie międzywojennym na I piętrze karczmy od strony kościoła 
ewangelickiego mieszkało małżeństwo z dziećmi: Józef i Jadwiga z d. Perlitius 
Kuropka, a w innej części budynku Orysiowie i Niechciałowie (był kościelnym).

W lipcu 1928 r. Jan Matschay zaciągnął kredyt na hipotekę karczmy 
w wysokości 10 000 zł na rzecz związku komunalnego Powszechnej Kasy 
Oszczędności w Kępnie, 3-letnie obligacje (wpis w dziale II pkt 16.2 księgi 
wieczystej dnia 24 lipca 1928).

7  Zagrodnik – chłop posiadający dom i gospodarstwo o obszarze do ¼ łanu (do 4 ha).

11 sierpnia 1943 r. karczmę zabrała Rzesza Niemiecka reprezentowana 
przez Reichsführera SS, wojennego komisarza, na produkcję dla niemieckich 
funduszy, ale Jan Matschay nadal w niej pracował i mieszkał. Po zakończeniu 
wojny nowa „ludowa” władza zaczęła represjonować wielu mieszkających 
od pokoleń w Bralinie i okolicy mieszkańców, wysiedlając ich z domów 
i gospodarstw, skazując na przymusowe obozy pracy lub więzienie. Również 
Jan Matschay padł ich ofiarą. Został skazany na 2 lata więzienia. W kwietniu 
1952 r. zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów biura ewidencji ludności i urzędy 
stanu cywilnego na terenie całego kraju „rozprawiały się” z niemiecką pisownią 
nazwisk, zmieniając je na polską. Janowi Matschay zmieniono nazwisko na 
Maciej (tak nazywał się jego dziadek Marcin), natomiast jego synom zmieniono 
nazwiska na Maczaj, co świadczy o zwyczajnym niechlujstwie i całkowitej 
dowolności urzędników w tej kwestii. Jan Maciej (Matschay) zmarł 12 lutego 
1954 r. w Bralinie. 

W 1949 r. budynek karczmy i zabudowania gospodarcze przejął Skarb 
Państwa Polskiego, dokonując przymusowego wpisu w księgach wieczystych, 
a następnie przekazał je we władanie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”, która na I piętrze urządziła swoje biura, a na parterze restaurację 
Złoty Kłos. W części budynku od strony kościoła mającej osobne wejście 
urządzono zlewnię mleka. W dawnej stodole po niewielkiej przebudowie 
urządzono trzy sklepy: z artykułami żelaznymi, spożywczy i rzeźniczy.

W 2004 r. budynek karczmy od GS kupiła osoba prywatna 
i w tym samym roku do wschodniej ściany budynku, w miejscu tarasu, gdzie 
w okresie letnim obsługiwano klientów, dobudowano parterową przybudówkę, 
powiększając salę obsługi. Przebudowano i powiększono kuchnię. Zmieniono 
też usytuowanie drzwi wejściowych. 

Frontową ścianę tego ładnego, zabytkowego budynku częściowo 
zasłania i szpeci dobudowany z prawej strony pawilon handlowy z topornym 
blaszanym dachem, którego właścicielem jest osoba trzecia.
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Zdjęcie karczmy z 2017 r.

Dziękuję Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie 
Powiatowym w Kępnie, panu Maciejowi Tobiasowi, za odnalezienie 
i udostępnienie mapy i matrykuły gruntów karczmy w Bralinie, a także 
pracownikowi Sądu Rejonowego w Kępnie, Wydziału Ksiąg Wieczystych, panu 
Pawłowi Bąkowi, za odnalezienie i udostępnienie ksiąg wieczystych bralińskiej 
karczmy. Pani Zofii Horodko z d. Matschay dziękuję za informacje o rodzinie 
Matschay. Dziękuję również panu Jackowi Kuropce z Bralina za informacje do 
niniejszego opracowania dotyczące lat okresu między- i powojennego.

 

 Kazimierz Cieplik
 Członek Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu

 Tajemnica cmentarza w Nosalach

 Nosale to maleńka miejscowość, która do stycznia 1920 r. leżała 
w Niemczech, na Śląsku, i należała do sycowskiego powiatu. W wyniku ustaleń 
konferencji pokojowej w Wersalu po zakończeniu I wojny światowej cała 
gmina Bralin, w tym Nosale, została przyłączona do Polski, do Wielkopolski, 
w kępińskim powiecie. W Nosalach istniał podział na wieś, w której było około 
10 gospodarzy i zagrodników, oraz majątek. Wg spisu z 1910 r. we wsi mieszkały 
52 osoby, a w majątku 156. Obecnie zamieszkuje tam około 200 osób. 

Niewielki, leżący na szczycie wzgórza cmentarz w Nosalach powstał 
pod koniec XIX w. Od razu podzielono go umownie na 2 części: mniejszą 
od północnej strony dla ewangelików i większą od południa dla katolików. 
Ogrodzony jest drewnianym płotem z bramą i furtką, kilkanaście lat 
temu doprowadzono tutaj bieżącą wodę, którą wcześniej trzeba było nosić 
w pojemnikach z najbliższego gospodarstwa, które miało studnię, oddalonego 
około 150 m. Obok cmentarza biegnie droga, wcześniej piaszczysta, 
nieutwardzona, obecnie asfaltowa, prowadząca z Mnichowic przez Nosale do 
Grębanina. W katolickiej części cmentarza znajduje się ponad 100 zadbanych 
grobów ze współczesnymi nagrobkami. W części ewangelickiej, zaniedbanej, 
jest niewiele grobów z nagrobkami, w niektórych miejscach pozostały tylko 
niewielkie pagórki wskazujące na miejsca pochówku. Wśród tych zachowanych 
wyróżnia się dość okazały, zniszczony zębem czasu i ludzką ręką grobowiec. 
Otoczony jest murkiem wysokim na pół metra, niegdyś ozdobnym, a na jego 
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tylnej podwyższonej części znajduje się wykonana z grubego czarnego granitu 
piękna płyta, na której wyryte są imiona i nazwiska osób tam pochowanych. 
Na obu przednich wyższych narożnikach stały duże wazony z ziemią w formie 
pucharów, w których rosły kwiaty. Pozostały z nich tylko okrągłe podstawy. 
W grobowcu pochowano 2 osoby: mężczyznę w metalowej trumnie, a kobietę 
w drewnianej. 

Fotografia grobu w Nosalach

 Napis na płycie sporządzony w języku niemieckim głosi:

Hier ruchen in Gott meine inniggeliebten Eltern der Rittergutsbesitzer
Marie von Zerboni di Sposetti geb. Klose geb.21.12.1856 gest.13.04.1930
Alfred von Zerboni di Sposetti geb.23.09.1848 gest.20.02.1920, co się tłumaczy:

Tutaj spoczywają w Bogu moi najukochańsi rodzice, właściciele dóbr 
rycerskich... ur... zm...

Kim było dziecko, które wystawiło swoim rodzicom kosztowny 
grobowiec i płytę z tym napisem? Czy rzeczywiście byli to jego rodzice?

Obok tego grobowca stoi dużo skromniejszy, pojedynczy ziemny grób 
z niedużym nagrobkiem z czarnego marmuru z napisem:

Hier rucht im Herrn mein lieber Gatte der Brennereiverwalter Oswald Orgel 
*8.8.1854 
+26.2.1904, co się tłumaczy: 

Tutaj spoczywa w Panu mój kochany mąż, kierownik gorzelni...

 Osoby pochowane w obu tych grobach mają z sobą wiele wspólnego.

Alfred Alfons Mortimer von Zerboni di Sposetti urodzony w Jemielnicy 
(Himmelwitz) pow. Strzelce Opolskie, był synem dyrektora gospodarki 
Mortimera von Zerboni di Sposetti i jego żony Albertyny z d. Laffert, wnukiem 
Antona Ludwiga von Zerboni di Sposetti i jego żony Henrietty z d. Götz 
i prawnukiem Giuseppe Marii Mansueta von Zerboni di Sposetti i jego drugiej 
żony Marii Rosalie Theresie Süssmuth. Ci ostatni byli również rodzicami 
Josepha Johana Baptista Andreasa von Zerboni di Sposetti (*23.05.1766 we 
Wrocławiu +27.05.1831 w Rąbczynie pow. Wągrowiec), który po utworzeniu 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego w roku 1815 został przez króla Prus 
Fryderyka Wilhelma III mianowany naczelnym prezesem tegoż Księstwa 
(nadprezydentem) i był nim do 1824 r. W roku 1816 otrzymał tytuł szlachecki 
(von) dla całej rodziny.

Giuseppe Maria Mansueto Zerboni di Sposetti był zamożnym 
kupcem w Italii. Około 1758 r. wraz z żoną Marią Francescą Pino i dwoma 
synami o nieznanych imionach przeprowadził się do Wrocławia. Zajmował 
się hurtowym handlem winem, owocami, oliwkami i olejem, bakaliami 
i przyprawami, która to działalność przynosiła mu duże zyski. Już we Wrocławiu 
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w 1760 r. urodził się trzeci syn – Josephus Joannes Baptista, który w 1762 r. 
zmarł, a wkrótce zmarła też żona.

Giuseppe Zerboni di Sposetti w 1765 r. ożenił się powtórnie, tym razem 
z rodowitą Prusaczką Marią Rozalią Teresą Süssmuth (*06.08.1741 w Srebrnej 
Górze +03.04.1787 we Wrocławiu), która urodziła mu sześciu synów i córkę.

Pierwsze i drugie pokolenie tej rodziny było katolickiego wyznania, 
a zmarłych członków rodziny grzebali na przykościelnym cmentarzu 
katolickiej Parafii pw. św. Maurycego (przy ul. R. Traugutta) we Wrocławiu. 
Mężczyźni z drugiego pokolenia brali za żony ewangeliczki, ale dzieci z tych 
małżeństw były chrzczone w katolickiej wierze. Później część z nich przeszła 
na protestantyzm, a wszystkie kolejne pokolenia były już ewangelickiego 
wyznania.

Wróćmy do historii Alfreda. W Jemielnicy (Himmelwitz), tam gdzie 
się urodził, jego ojciec Mortimer zarządzał dawnym majątkiem klasztornym 
Cystersów, który w 1810 r. skonfiskował pruski król i sprzedał hrabiemu 
Andreasowi von Renard ze Strzelec (Opolskich). Alfred pobierał pierwsze 
nauki w miejscowej szkole, którą kiedyś prowadzili Cystersi, potem pruscy 
nauczyciele. Tutaj też urodzili się jego dwaj bracia i siostra. Około 1860 r. 
rodzina przeprowadziła się do Wrocławia, gdzie kontynuował naukę. W 1866 
r. zmarła we Wrocławiu jego matka Albertyna, a ojciec zmarł w 1870 r. 
w Strzelinie. Nie udało się ustalić, co Alfred robił do około 1895 r., kiedy to 
zamieszkał w Nosalach jako zarządca tutejszego majątku.

Pierwsze informacje o tym majątku pochodzą z końca XV w., kiedy 
właścicielem był Jan Domasłowski z Domasłowa. Od około 1540 r. aż do 1702 r. 
jego właścicielami była rodzina Trzcińskich. Po nich majątek do 1826 r. był 
własnością rodziny von Poser, potem jego spadkobiercy. Od roku 1840 władał 
nim Moritz von Prittwitz, a w 1873 Robert von Pogrel (w latach 1874–1880 
był jednocześnie kierownikiem Standesamtu w Nosalach, który w końcu 

1882 r. został zlikwidowany, a jego funkcję przejął Standesamt w Bralinie). 
W 1881 r. właścicielem zostało Towarzystwo Handlowe Gideon von Pachaly 
z Wrocławia (Gideon von Pachaly Handelsgenossenschaft Breslau, którego 
głównym udziałowcem był Carl Gideon Gotthardt von Wallenberg Pachaly 
– arystokrata czeskiego pochodzenia). Majątek liczył około 400 ha ziemi.

Zanim w Nosalach pojawił się Alfred von Zerboni di Sposetti, na 
terenie majątku mieszkał już Oswald Orgel ze swoją żoną Marią z d. Klose, 
który zarządzał tutejszą gorzelnią. On urodzony w 1854 r. pochodził z rodziny 
zagrodników1 z miejscowości Wądroże Wielkie (Gross Wandriss) w powiecie 
legnickim, a ona urodzona w 1856 r. była córką dzierżawcy młyna w miejscowości 
Sichów (Seichau) w powiecie Jawor na Dolnym Śląsku. To małżeństwo było 
bezdzietne. Mieszkała tam również Emma Schulz z d. Klose (*1866 r.), żona 
kupca Paula Schulza mieszkającego w Berlinie, która była rodzoną siostrą 
Marii Orgel. Małżeństwu Schulzom nie układało się, skoro Emma wolała 
zamieszkać na wsi niż w stolicy Niemiec. Tutaj, w Nosalach, 24 listopada 1896 r. 
Emma Schulz urodziła córkę, której nadano imiona Małgorzata Dorota 
(Margaretha Dorothea). Poród odebrała akuszerka z Bralina Barbara Cegła 
z d. Dziura, która fakt urodzenia dziecka zgłosiła 27 listopada w bralińskim 
Standesamcie (Urzędzie Stanu Cywilnego)2. Na akcie urodzenia są dwa bardzo 
istotne dopiski, które zadecydowały o dalszych losach tego dziecka. 

1  Zagrodnik – chłop posiadający dom i gospodarstwo o obszarze do ¼ łanu (do 4 ha).
2  Akt urodzenia 159/1896 USC Bralin – Archiwum Państwowe w Kaliszu.
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Akt urodzenia z 1896 r.

 Pierwszy z nich w tłumaczeniu na język polski brzmi: 

Miasto Bralin, dnia 30 stycznia 1903 r. W imię moralności prawnej 
notariusz Schacher z Kępna (Polska) 28.12.1900 r. wniósł, a 2.02.1901 r. sąd 
królewski w Sycowie potwierdził adopcję obok wymienionego dziecka przez 
zarządcę majątku w Nosalach Alfreda von Zerboni di Sposetti. Adnotacji 
dokonano na pisemny wniosek wspomnianego prawnika i notariusza z dnia 
29 listopada 1902 r. jako uprawnionego pełnomocnika Alfreda von Zerboni 
di Sposetti, którego kopię załączono do wniosku wraz z pozytywną decyzją 
królewskiego sądu w Sycowie.

Tak więc Małgorzata Dorota Schulz została adoptowaną córką kawalera, 
zarządcy majątku, Alfreda von Zerboni di Sposetti, przyjęła jego nazwisko 
i szlachecki tytuł. Jaki związek łączył Alfreda z Emmą Schulz i jej starszą siostrą 
Marią Orgel, co lub jakie wydarzenie skłoniło go do adopcji, tego nigdy się nie 
dowiemy. Faktem jest, że Emma Schulz z d. Klose uzyskała rozwód z mężem 
i wyjechała do Wrocławia, gdzie wyszła za mąż za Josefa Hoffman-Lamatsch 
Edler von Waffenstein. Faktyczną opiekę nad adoptowaną małą Małgorzatą 
sprawowała przez 4 lata mieszkanka Nosali – Maria Turska z d. Piegza (II voto 
Kalinke, babcia autora ze strony matki) i jej ciotka Maria Orgel. Wkrótce, 
25 maja 1904 r., zmarł Oswald Orgel, zarządca nosalskiej gorzelni. Ciekawe, 
dlaczego nikt nie zgłosił jego zgonu w Standesamcie w Bralinie, choć był 
taki obowiązek, bo tamtejszy urzędnik 27 maja spisał go sam „po rozpytaniu 
miejscowej policji”3. Jaka była przyczyna zgonu tego zaledwie 49-letniego 
mężczyzny? Brak na to dokumentów.

W międzyczasie Alfred von Zerboni di Sposetti został administratorem 
nosalskiego majątku. W 1905 r. dokonał remontu i przebudowy tutejszego 
pałacyku zbudowanego w 1803 r. przez Karolinę Krystynę Riemer von 
Riemberg (wdowę po Christianie Wilhelmie von Poser). 

3  Akt zgonu 43/1904 USC Bralin – Archiwum Państwowe w Kaliszu.
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26 listopada 1906 r. w bralińskim Standesamcie Alfred von Zerboni 
di Sposetti ożenił się z wdową Orgel – Krystyną Pauliną Marią z d. Klose. 
Świadkami na tym ślubie byli: dzierżawca dóbr książęcych Wilhelm Delhaes 
z Chojęcina, liczący lat 40 i inspektor gospodarki Josef Bittner z Trzebnicy, lat 
394. Na akcie małżeństwa Maria Orgel podpisała się jako: Marie von Zerboni di 
Sposetti geb. Klose, również została zatem szlachcianką. Z tego też dokumentu 
dowiadujemy się, że żyła jeszcze jej matka, Joanna Krystyna Klose z d. Schwab 
i mieszkała w Trzebnicy, dokąd przeprowadziła się z miejscowości Kluczowa 
(Kleutsch) koło Ząbkowic Śląskich, gdzie jej mąż Johann Karl Wilhelm Klose 
dzierżawił młyn i tam zmarł.

Formalnie Alfred von Zerboni di Sposetti właścicielem majątku 
w Nosalach został dopiero w roku 1907 (Rittergutsbesitzer – właściciel dóbr 
rycerskich)5. 

Przebywając we Wrocławiu u swej matki Emmy Hoffman-Lamatsch 
Edler von Waffenstein z d. Klose, Małgorzata von Zerboni di Sposetti 
w nieznanych okolicznościach poznała porucznika 37 Regimentu Fizylierów 
z garnizonu w Głogowie, Emila Antoniego Eryka Kawkę. Urodzony w 1894 
r. w Orli pow. Koźmin był synem nieżyjącego już małżeństwa Emila i Alicji 
z d. Nasedij, właścicieli dóbr rycerskich w Smogorzowie pow. Namysłów. 
18 listopada 1916 r. w Standesamcie w Bralinie Małgorzata von Zerboni di 
Sposetti wyszła za niego za mąż6. Świadkiem ślubu był drugi mąż jej matki – 
Josef Hoffmann-Lamatsch Edler von Waffenstein. Trwała I wojna światowa 
i zapewne porucznik Emil Kawka musiał szybko wrócić do koszar, by szkolić 
kolejne tysiące młodych mężczyzn, którzy potem masowo ginęli na frontach 
tej wojny. 

4  Akt małżeństwa 28/1906 USC Bralin – Archiwum Państwowe w Kaliszu.
5  Matrykuła Nosale 21 T.II tabl. 28, 1881–1947. Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa 
Powiatowego w Kępnie.
6  Akt małżeństwa 13/1916 USC Bralin – Archiwum Państwowe w Kaliszu.

Nie wiadomo, z jakich powodów to małżeństwo rozpadło się – 4 maja 
1920 r. Sąd Krajowy we Wrocławiu orzekł rozwód, a Małgorzata na podstawie 
kodeksu cywilnego § 1577 pkt 2 powróciła do nazwiska von Zerboni di Sposetti 
(dopiski z dnia 20 lipca i 30 października 1920 r. na akcie jej małżeństwa 
z Emilem Kawką).

 Tutaj trzeba przypomnieć, że po zakończeniu I wojny światowej, po 
123 latach niewoli, w listopadzie 1918 r. odrodziła się Polska, jednak bez 
Wielkopolski, nadal okupowanej przez Niemcy. 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu 
wybuchło Powstanie Wielkopolskie, a powstańcy dobrze zorganizowani 
i dobrze dowodzeni, bardzo szybko opanowali prawie całą Wielkopolskę 
i dotarli do miejscowości Korzeń pod Kępnem, staczając tam z Grenschutzem 
bitwę. Z uwagi na zawarty 16 lutego 1919 r. rozejm powiat kępiński pozostał 
w niemieckich rękach. Konferencja pokojowa w Wersalu pod Paryżem 
swoim postanowieniem przyznała Polsce zdobyte przez powstańców tereny 
Wielkopolski, a także m.in. Kępno. Tak więc z dniem 10 stycznia 1920 r. m.in. 
Bralin i Nosale znalazły się w Polsce, w powiecie kępińskim. 

Alfred von Zerboni di Sposetti swoją żonę Marię uczynił 
współwłaścicielką majątku w roku 1917. Już przed rokiem 1920 podupadł 
na zdrowiu, zatrudnił młodego zarządcę swego majątku, agronoma 
z wykształcenia, Teodora von Braunek pochodzącego z Brna na Morawach 
w Czechach. 

21 lutego 1920 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bralinie stawił się 
Wilhelm Delhaes z Chojęcina, by zgłosić zgon 71-letniego Alfreda von Zerboni 
di Sposetti, właściciela dóbr rycerskich, zmarłego 20 lutego 1920 r. o godzinie 
8 rano w Nosalach7. 

Po zmianie granicy z Nosali wyprowadziła się do Niemiec dość liczna 
grupa pracowników majątku, a na ich miejsca przyszli polscy robotnicy.

7  Akt zgonu 13/1920 USC Bralin – Archiwum Państwowe w Kaliszu.
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Majątek przejęła wdowa Maria von Zerboni di Sposetti. Mieszkała 
w nim nadal adoptowana córka (rozwódka) Małgorzata von Zerboni di 
Sposetti, siostrzenica Marii. Tymczasem majątkiem zarządzał wspomniany 
Teodor von Braunek. Ten liczący w 1920 r. 26 lat młody człowiek, katolik, 
musiał się kobietom podobać, a on dostrzegał w tym swoją życiową szansę na 
lepszą przyszłość. 

22 sierpnia 1921 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bralinie na ślubnym 
kobiercu stanęli: 27-letni agronom Teodor Stanisław Tadeusz von Braunek 
i 25-letnia Małgorzata Dorota von Zerboni di Sposetti, bez zawodu. Ponieważ 
małżonkowie nie posługiwali się w wystarczającym stopniu językiem polskim, 
treść wszystkich wypowiedzianych formuł urzędnik, o nazwisku Mohry, 
tłumaczył na język niemiecki8. Świadkami na tym ślubie byli: właściciel 
majątku w Olszowie Witold Daszkiewicz lat 36 i Józef Bittner lat 54, zarządca 
majątku w Nosalach. Nie ulega wątpliwości, że Marię von Zerboni di Sposetti 
z Józefem Bittnerem łączyły rodzinne koligacje – był też świadkiem na jej 
ślubie z Alfredem von Zerboni di Sposetti i jako osoba z doświadczeniem 
w zarządzaniu dużymi majątkami został zarządcą nosalskich dóbr w miejsce 
młodego żonkosia Teodora von Braunka.

Maria von Zerboni di Sposetti z d. Klose I voto Orgel zmarła w Nosalach 
13 kwietnia 1930 r. i została pochowana w grobowcu obok swojego drugiego 
męża, tuż obok grobu pierwszego męża. Jej zgon w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Bralinie zgłosił Teodor von Braunek9. 

Dopiero w 1931 r. majątek przepisano formalnie na Marię von Zerboni 
di Sposetti z d. Klose, a w 1932 r. jego właścicielką została Małgorzata von 
Braunek, adoptowana córka Alfreda von Zerboni di Sposetti. W 1941 r. 
współwłaścicielem został jej mąż Teodor von Braunek10. W tym samym 

8  Akt małżeństwa 19/1921 USC Bralin – Archiwum Państwowe w Kaliszu.
9  Akt zgonu 28/1930 USC Bralin – Archiwum Państwowe w Kaliszu.
10  Matrykuła Nosale 21 T.II tabl. 28, 1881–1947. Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa 
Powiatowego w Kępnie.

roku Małgorzata von Braunek wystąpiła do Sądu Okręgowego w Ostrowie 
o zaprzeczenie ojcostwa Paula Schulza. Świadczy o tym drugi dopisek na jej 
akcie urodzenia, którego treść w tłumaczeniu na język polski przytaczam: 
Bralin, dnia 16 grudnia 1941 r. Sąd okręgowy w Ostrowie 2 grudnia 1941 r. 
wydał orzeczenie (3.R.19/41), że wymienione obok dziecko nie jest małżeńskie. 
Matka urodzona – urząd stanu cywilnego w Snowidzy (Hertwigswalden) koło 
Jawora (Dolny Śląsk – mój dopisek) nr 27/1866.

Kto zatem był jej prawdziwym ojcem: czy Paul Schulz, którego ojcostwo 
zaprzeczyła, czy Alfred von Zerboni di Sposetti, który ją adoptował, czy ktoś 
trzeci? Tej zagadki nie da się rozwiązać. 

19 stycznia 1945 r., tuż przed zbliżającym się frontem wojsk radzieckich, 
Małgorzata von Braunek ze swym mężem Teodorem uciekli z Nosali.  
Wg relacji naocznych świadków tej ucieczki ona z niewielkimi bagażami 
jechała końskim zaprzęgiem, a on z plecakiem rowerem. 

W zbiornikach gorzelni zostało kilka tysięcy litrów spirytusu. Kiedy 
weszli tutaj 20 stycznia po południu czerwonoarmiści, nie mogąc ze zbiorników 
go zaczerpnąć, serią z pepeszy podziurawili zbiorniki. Przez powstałe otwory 
spirytus wypływał strumieniami, a oni pili go, nadstawiając otwarte usta. Skutek 
tego był taki, że na drodze z Nosali do nieodległych Mnichowic i w samych 
Mnichowicach (dokąd przemieścił się już front) leżało kilku upitych do 
nieprzytomności, a dwóch z nich wskutek dużego mrozu zamarzło. 

Teodor i Małgorzata von Braunkowie przeżyli wojenną zawieruchę 
i po wojnie zamieszkali w zachodniej części Niemiec. Małgorzata von Braunek 
do lat 60. XX w. utrzymywała listowny kontakt z mieszkanką z Nosali, która 
pracowała u niej w pałacyku aż do stycznia 1945 r.

Nosalski majątek w 1947 r. przejęło państwo, tworząc z niego Państwowe 
Gospodarstwo Rolne. Pałacyk zamieniony na pegeerowskie biura, mieszkanie 
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dla kierownika i przedszkole niszczał, a po zlikwidowaniu PGR-u wraz 
z budynkami gospodarczymi popadł w ruinę. Pola uprawne Agencja Rolna 
Skarbu Państwa, która ten majątek przejęła, wydzierżawiła prywatnym 
spółkom, a pałacyk, zabudowania gospodarcze, park i staw o powierzchni ok. 
0,5 ha na początku XXI wieku wykupiła osoba prywatna. Obecnie wszystkie 
te obiekty zostały pięknie odrestaurowane, park uporządkowany, a staw 
zarybiony. 

Nosalski majątek

 Łukasz Kamiński
 Członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej
 Członek Towarzystwa Przyjaciół Lasek „LUKUS”

 Portret łowczego łęczyckiego Aleksandra Szembeka (około  
 1675-1734). Przyczynek do genezy rodu Szembeków w Polsce  
 i na Ziemi Kępińskiej

 W powiecie kępińskim ze wspomnieniem rodu Szembeków mieszkańcy 
mają do czynienia już w dzieciństwie. Od lat 80. ubiegłego wieku odbywają 
się konkursy recytatorskie imienia Marii z Fredrów Szembekowej. W 2019 r. 
organizatorem XXXI edycji turnieju był Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej. 
W dniu 11 grudnia w recytatorskich szrankach stanęli uczniowie klas IV–VI 
szkół podstawowych, 12 grudnia uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych, 
a 13 grudnia uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. 
Organizację Konkursu Recytatorskiego im. Marii z Fredrów Szembekowej 
wspierają Urzędy Gmin oraz Fundacja „Wrota Wielkopolski”, niezmiennie 
cieszy się on dużym zainteresowaniem.

Cyklicznie co kilka lat organizowane są sympozja i konferencje 
poświęcone działalności Izb Rolniczych w Wielkopolsce. Jedna z nich odbyła 
się w dniu 21 maja 2008 r. w Kępnie, udział w niej wzięli przedstawiciele 
lokalnych samorządów, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, organizacji 
skupiających rolników oraz pasjonaci lokalnej historii. Dyskutowano nie 
tylko o historii i tradycjach Wielkopolskich Izb Rolniczych, ale również o ich 
funkcjonowaniu w ramach polityki rolnej Unii Europejskiej. Zebrani poznali 
bliżej historię Izby Rolniczej i postać jej pierwszego prezesa – Aleksandra 
hrabiego Szembeka (1886–1928), ostatniego męskiego dziedzica majątku 
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w Siemianicach. Sesję uzupełniła ekspozycja „Szembekowie w dziejach 
Polski”, wystawiana w Bibliotece Samorządowej w Kępnie, noszącej imię Marii 
z Fredrów Szembekowej.

W lokalnej prasie publikowane są artykuły popularnonaukowe 
dotyczące rodziny Szembeków i znaczniejszych przedstawicieli tego rodu. Stąd 
też czytelnicy mogą dowiedzieć się o walecznym generale Piotrze Szembeku, 
uczestniku powstania listopadowego. Znani są dwaj Aleksandrowie, syn 
i wnuk generała Piotra, dziedziczący majątek ziemski w Słupi pod Kępnem, 
patronujący budowie miejscowego kościoła. 

Wielu z nas wie, kim był Stanisław Szembek (1849–1891), wnuk 
generała Piotra, malarz posiadający majątki w Wysocku Wielkim i Sadowiu 
pod Ostrowem, autor wykonanego na blaszeobrazu „Przemienienie Pańskie” 
znajdującego się w ołtarzu głównym w kościele parafialnym w Słupi pod 
Kępnem, a także słynnego „Czerkiesa” – namalowanego w 1871 r. podczas 
studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, za który uzyskał srebrny 
medal ufundowany przez króla Bawarii Ludwika II. Temu, że Szembekowie 
dziedziczyli majątki w Wysocku i Słupi, zawdzięczamy zapewne fakt, że 
wnętrze słupskiego kościoła parafialnego z 1870 r. jest łudząco podobne do 
wnętrza pochodzącego z XVII w. kościoła w Wysocku, z którego zapewne 
czerpano wzorzec.

Obraz „Czerkies” Stanisława Szembeka z 1871 r.
(źródło: http://wiadomoscipodgorze.pl/stanislaw-hr-szembek-z-bonarki/)

Stan wiedzy i  świadomości roli Szembeków w dziejach Polski 
wśród mieszkańców Ziemi Kępińskiej znajduje się na dobrym poziomie.  
Ale z pewnością niewielu z nas wie, skąd wziął się w Polsce ród 
o niemieckobrzmiącym nazwisku i od kiedy dzierżył majątek w Siemianicach. 

http://wiadomoscipodgorze.pl/stanislaw-hr-szembek-z-bonarki/
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Myślę, że łatwo będzie zapamiętać, że pierwszy Szembek w Siemianicach 
miał na imię tak samo, jak ostatni męski przedstawiciel tego rodu w tej 
miejscowości – Aleksander, ale o tym wspomnę później.

Protoplastą Szembeków był Bartłomiej, który z bliżej nieznanych 
przyczyn przybył do Rzeczpospolitej około 1535 r. Należy podkreślić, że 
był to czas największego rozkwitu państwa, powstałego z połączenia unią 
Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pod berłem dwóch 
ostatnich Jagiellonów – Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta – 
państwo to przeżywało swój złoty wiek, cechujący się pokojem, rozkwitem 
gospodarczym i przede wszystkim tolerancją religijną. Historycy gospodarki 
i ekonomii zgodnie dowodzą, że nie zawsze było tak, że to Polacy wyjeżdżali 
w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia na zachód, w tym do Niemiec. 
Przed pięcioma wiekami to z terenu ówczesnych Niemiec, rozbitych na wiele 
małych księstw, ogarniętych reformacją religijną i problemami gospodarczymi, 
przybywali do Rzeczypospolitej „gastarbeiterzy” w poszukiwaniu chleba 
i lepszych warunków życia. 

Szczególnie atrakcyjny był Kraków, stolica państwa, z własnym 
uniwersytetem, wielkie centrum handlu, w którym krzyżowało się wiele 
szlaków handlowych. Doskonałym przykładem tych niemieckich imigrantów 
była kupiecka rodzina Bonerów z najsłynniejszym swym przedstawicielem 
Sewerynem – mecenasem sztuki i humanistą oraz Jost Ludwik Decius 
(Decjusz), równie zasłużony na polu sztuki i kultury. Obok kupców i bankierów 
przybywali rzemieślnicy, malarze, rzeźbiarze, ubogacając rozkwit polskiego 
renesansu. Obok Niemców osiedlali się u nas mieszkańcy Niderlandów, Włosi, 
Francuzi. Na fali tej migracji swój nowy dom znalazł tutaj również Bartłomiej 
Szembek. Osiadł najpierw we Lwowie, który w gospodarczym i kulturalnym 
rozkwicie nie ustępował Krakowowi. 

Ze Lwowa przeniósł się Bartłomiej po kilku latach do Krakowa, 
gdzie w dniu 13 marca 1544 r. przedstawił władzom miast swoją genealogię 

i wniósł opłatę 60 groszy, dzięki czemu przyjęto go do prawa miejskiego. Będąc 
człowiekiem ambitnym, zajmował się nie tylko kupiectwem, piastował bowiem 
coraz to wyższe stanowiska urzędnicze. W 1547 r. został wybrany na ławnika 
miejskiego, który to urząd sprawował jeszcze w roku 1548 i w latach 1551-1552 
oraz 1555-1557. Wojewoda krakowski Stanisław Tęczyński mianował w dniu 
14 marca 1557 r. Bartłomieja członkiem rady miejskiej Krakowa. Z powodu 
swych rozległych interesów Bartłomiej Szembek miał bardzo dobre kontakty 
ze szlachtą, mimo że należał do stanu mieszczańskiego. Stąd jasne staje się, 
że delegowano go jako reprezentanta Krakowa na sejmik województwa 
krakowskiego.

Protoplasta rodu prowadził szeroką działalność kupiecką i był 
człowiekiem niezwykle zaradnym. W 1544 r. założył działającą przez 24 lata 
spółkę handlową z Krzysztofem Elbingiem. Eksportował ogromne ilości 
skór wołowych, dowodem na to są krakowskie księgi celne, według których 
w samym tylko maju i czerwcu 1555 r. Szembek wywiózł z kraju 1950 skór, za 
które opłacił łącznie 97 zł i 15 groszy cła. 

Działalność kupiecka nie ograniczała się jedynie do Krakowa. We 
Lwowie utrzymywał on stałych faktorów, wśród których wymienić można 
Mateusza Adama, Hanusa Bellera oraz Jakuba Hallenberga, który to w 1560 r. 
pracując w spółce Szembeka i Elbinga, odbierał w ich imieniu należności finan-
sowe u lwowskich dłużników. Stworzył również lwowski dom bankierski, 
który udzielał kredytów kupcom polskim, ruskim i ormiańskim. Szembek 
kredytował nie tylko kupców, ale też rzeźników, z którymi prowadził interesy. 
Dla szlachty handel mięsem był zajęciem hańbiącym, jednak nie przeszkadzało 
to w pożyczaniu od Szembeka pieniędzy.

Zasięg działalności kupieckiej Bartłomieja sięgał znacznie dalej. 
Z zachowanych dokumentów wynika, że prowadził on interesy w Kamieńcu 
Podolskim, utrzymując tam swoich faktorów i sługi oraz działał na jarmarkach 
w Rzeszowie. 
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Bartłomiej miewał nie tylko kredytobiorców, ale i sam bywał 
dłużnikiem, z powodzeniem obracając pożyczonym pieniądzem. Handlujący 
z nim kupcy ormiańscy: Stefan, Jakub i Dawid Lazarowicze upominali się 
w 1560 r. o zaległe 800 złotych polskich, co wówczas było pokaźną sumą. 
Szembek handlował czym się tylko dało, przykładem tego były trzy srebrne, 
pozłacane puchary, jakie dostarczył rajcom Krakowa, którzy wręczyli je jako 
podarunek dla nowego wojewody krakowskiego, Spytka Wawrzyńca Jordana. 
Wiosną 1568 r. Bartłomiej Szembek znacznie osłabł na zdrowiu. W sobotę 10 
maja sporządził testament, który złożono 2 czerwca w kancelarii miejskiej. 
Otwarto go po śmierci Szembeka 12 lutego 1569 r. Nieznana jest dokładna data 
jego zgonu, stąd umieszcza się ją pomiędzy złożeniem przez niego testamentu 
a jego otwarciem1. 

Nie jest prawdą, że Bartłomiej Szembek otrzymał z rąk króla Zygmunta 
Augusta nobilitację, czyli nadanie szlachectwa. Dokument nobilitacyjny, 
noszący datę 25 lipca 1566 r., jest bez wątpienia falsyfikatem. Niemniej rok 1566 
błędnie uznaje się w literaturze historycznej za moment wstąpienia Szembeków 
w poczet szlachty polskiej . Według niektórych źródeł nie była to nobilitacja, 
lecz indygenat, czyli przyznanie cudzoziemskiemu szlachcicowi polskiego 
szlachectwa. Tezę o przyznaniu Szembekom indygenatu podaje XVII-wieczny 
historyk Szymon Okolski, a za nim powtarzają ją Kasper Niesiecki i Stanisław 
Kazimierz Kossakowski2.

Pomiędzy nobilitacją a indygenatem istnieje znaczna różnica, 
w pierwszym przypadku w poczet szlachty przyjmuje się bowiem osobę 
z niższego stanu społecznego, czyli mieszczanina (kupca) lub rzadziej chłopa. 
W drugim przypadku w poczet polskiej szlachty przyjmowany był człowiek 
utytułowany, cieszący się przywilejami szlacheckimi w obcym kraju. Indygenat 

1  Z. Noga, Szembekowie krakowscy w XVI wieku, „Rocznik Krakowski”, t. LXXI, Kraków 2005, 
s. 77-81. 
2  K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. VIII, s. 609; St. K. Kossakowski, Monografie historyczno-
genealogiczne niektórych rodzin polskich, t. III, Warszawa 1872, s. 228.

nie dawał więc awansu społecznego, zrównywał jedynie w prawach obcego 
szlachcica ze szlachcicem polskim. 

Potomkowie Bartłomieja Szembeka bardzo się rozrodzili, pomnażali 
fortunę rodu i jego znaczenie dzięki sukcesom w kupiectwie i bankierstwie. 
Handlowali towarami żelaznymi, eksportowali do Austrii wosk, stamtąd 
sprowadzali wyroby żelazne, noże i kosy. Sprowadzali również turecki 
jedwab, zamsz, tanie sukno, zwane muchajer oraz z odległych regionów 
Rzeczypospolitej skóry turze. Udzielali kredytów, weszli w posiadanie udziałów 
w jednej z olkuskich kopalni, działając w górnictwie wspólnie z tamtejszą, 
znaną rodziną Byliców. Dalsze pokolenia Szembeków handlowały głównie 
zbożem, woskiem i skórami, spławiały Wisłą do Gdańska ołów, glejtę i siarkę, 
importowały wino z Węgier. Jeden z członków rodu pożyczył pieniądze 
samemu Mikołajowi Rejowi z Nagłowic. 

W kolejnych pokoleniach, obfitujących w coraz większą ilość 
potomków, Szembekowie podzielili się na linię prymasowską, która 
z kolei uległa podziałowi na młodszą i starszą, oraz na linię generalską. Linia 
generalska z biegiem lat podzieliła się na gałąź siemianicką i porębską (Poręba 
koło Alwerni w Małopolsce). Kariera rodu nabierała rozmachu – Szembekowie 
dostali się na dwór królewski jako sekretarze królewscy, zaopatrywali również 
dwór w niezbędne towary, w tym wina. Przypuszczać należy, że na przełomie 
XVI i XVII w. uzyskali szlachectwo, odtąd starali się zamazać swe mieszczańskie 
pochodzenie.

W początkach XVII w. szlachectwo Szembeków było bardzo 
„świeże”. Kasztelan lubelski (1618-1630) i następnie wojewoda lubelski 
(1630-1649), Piotr Aleksander Tarło (1580-1649), kwestionował legalność 
ich szlachectwa, naganił je jednemu z Szembeków, który wniósł sprawę 
do Trybunału Lubelskiego. W dniu 2 lipca 1620 r. wydany został wyrok, 
przyznający rację Szembekom. Zdaje się jednak, że Tarło kontynuował swe 
ataki i ponawiał oskarżenia przez następne kilkadziesiąt lat, gdyż w 1633 r. 
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krewki wojewoda pozwany został o krzywdy i zbrojne najeżdżanie dóbr 
Szembeków przed sejmikiem szlachty małopolskiej w Proszowicach. Dla 
potwierdzenia swego szlachectwa Szembekowie przedstawili wspomniany 
wyżej przywilej nobilitacyjny Bartłomieja Szembeka, wydany przez Zygmunta 
Augusta w Warszawie w 1566 r. Autentyczność tego dokumentu jest bardzo 
wątpliwa, ponieważ w czasie jego wystawienia obradował sejm w Lublinie, 
co zaprzecza obecności króla w Warszawie, poza tym ówczesną stolicą był 
Kraków. Wskazywałoby to na późniejszy, XVII-wieczny falsyfikat. Problemy 
z uznaniem szlachectwa przez przedstawicieli tego stanu nie przeszkodziły 
Szembekom w awansowaniu i szybkiej karierze rodu3. Historyk, specjalista 
nauk pomocniczych historii, w tym również heraldyki, Józef Szymański, 
przesądził o fałszywości dokumentu nobilitacyjnego Bartłomieja Szembeka, 
ustalił ponadto, że szczególne zabiegi wokół legalizacji tego dokumentu 
i swego szlachectwa Szembekowie podejmowali w latach 1615–1633. Stąd 
można wysunąć przypuszczenie, że do stanu szlacheckiego w rzeczywistości 
wstąpili około 1615 r. 

Liczne wojny, prowadzone przez Rzeczpospolitą w XVII w., sprawiły, 
że szerzej rzemiosłem żołnierskim zajęli się również przedstawiciele rodu 
Szembeków. Przecław Szembek, kasztelan wojnicki i starosta biecki, zasłynął 
jako dzielny żołnierz, służąc w wojsku koronnym już za panowania Jana 
Kazimierza, następnie walczył w chorągwi husarskiej króla Michała Korybuta 
Wiśniowieckiego, a po jego śmierci w chorągwi Jana III. Wraz z Sobieskim 
wziął udział w bitwie pod Wiedniem w 1683 r., skąd przywiózł pokaźnie łupy 
ze zdobytego przez Polaków obozu tureckiego. Po śmierci Jana III w 1696 r. 
poprowadził w czasie bezkrólewia pod Warszawę pospolite ruszenie szlachty 
województwa krakowskiego, odgrywając, jak się wydaje, niemałą rolę podczas 

3  Z. Noga, Szembekowie krakowscy w XVI wieku, „Rocznik Krakowski”, t. LXXI, Kraków 2005, 
s. 88–89.

elekcji nowego władcy4. Świadczy to o posłuchu i mirze, jakim cieszył się 
wśród braci szlacheckiej.

 
Obok wojny Szembekowie zajęli się również wielką polityką. 

W początkach XVIII w. najzdolniejszym przedstawicielem rodu był Jan 
Sebastian Szembek (zmarł w 1731 r.), korzystając z dorobku swych przodków, 
stał się właściwym twórcą wielkości swego rodu, o czym zgodnie mówi 
większość historyków i badaczy tej epoki. Umiejętnie wykorzystał sytuację 
polityczną, zostając najwierniejszym stronnikiem króla Augusta II Sasa, pilnie 
potrzebującego poparcia. Zajął w otoczeniu władcy jedno z pierwszych miejsc, 
kiedy w 1699 r. otrzymał nominację na referendarza wielkiego koronnego. 
W latach 1702-1711 pełnił funkcję podkanclerzego, a następnie od 1712 r. 
kanclerza wielkiego koronnego, faktycznie kierował polityką królewską. 
Dzierżył od króla bogate starostwa: łomżyńskie, bieckie, grudziądzkie, 
lubaczowskie i kampinoskie. Jako pierwszy spośród swego rodu używał tytułu 
hrabiego5. Wiadomo, że pod koniec życia pobierał pensję od dworu carskiego 
w zamian za dbałość o moskiewskie wpływy w słabnącej Rzeczpospolitej. 
Historycy nie wahają się nazywać go zimnym egoistą, obliczonym na osobistą 
karierę oraz wielkość swego rodu. Ostatecznie los okazał się jednak dla niego 
niełaskawy, ponieważ pomimo olbrzymiej fortuny i wpływów politycznych, 
jakie zdobył, nie doczekał się męskiego potomka, mając jedynie dwie córki. 
Następstwo pokoleń i przedłużenie rodu przypadło innym przedstawicielom 
rodu. 

4  K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. VIII, s. 611; St. K. Kossakowski, Monografie historyczno-
genealogiczne, t. III, Warszawa 1872, s. 245–246; Wikipedia; J. Błeszczyński, Spis senatorów 
i dygnitarzy koronnych (świeckich) z XVIII wieku według źródeł autentycznych (Metryki 
Koronnej, Sigillat Kanclerskich,VoluminówLegum i innych), Warszawa 1862, s. 53; Encyklopedia 
PWN 2000.
5  St. K. Kossakowski, Monografie…, t. III, s. 246–250; K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. VIII,  
s. 612; Wikipedia; W. Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493–1793, Kraków 1948, 
s. 34. 
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Kanclerz wielki koronny Jan Sebastian Szembek (zm. w 1731 r.)
(źródło: według portretu Adama Manyokiego– Wikipedia)

Siemianiccy Szembekowie, których linię nazwano generalską, byli 
potomkami Piotra Szembeka. Dziedziczył on w ówczesnym województwie 
sandomierskim, w okręgu chęcińskim dobra: Ropocice, Przygradów i Podłazie. 
Piotr z małżeństwa z Zofią Ożarowską miał syna Aleksandra, który pisał 
się Szembek na Słupowie, posiadał po ojcu włości w powiecie chęcińskim, 
mianowicie połowę dóbr Wołkanów i Ropocice. Poświęcił się głównie 
zarządzaniu odziedziczonym majątkiem, ale posłował również na szlacheckie 
sejmiki powiatowe. 

W 1700 r. poślubił starościankę wieluńską Konstancję z Kurozwęk 
Męcińską herbu Poraj, córkę Kazimierza, starosty wieluńskiego i Barbary 
Warszyckiej herbu Abdank, wojewodzianki sandomierskiej. Małżonka wniosła 
Aleksandrowi w posagu pokaźny majątek Siemianice z Rakowem. Dobra te aż 
do 1939 r. były główną posiadłością Szembeków. Ponadto w ramach posagu 
żony Aleksander uzyskał klucz Łyskornia pod Wieluniem. Nabyte drogą 
małżeństwa dobra znacznie pomnożyły majętność pierwszego w Siemianicach 
Szembeka, przyczyniając się do wzrostu jego dochodów i windując wysoko 
znaczenie jego osoby. Nie był to jednak koniec pięcia się naszego bohatera 
w szlacheckiej hierarchii.

Małżonka Aleksandra tak po mieczu, jak i kądzieli pochodziła 
z niezwykle możnych i utytułowanych rodów, których dzieje sięgają 
średniowiecza. Kurozwęccy, z których wywodzili się Męcińscy, należeli do 
ścisłej elity władzy za panowania pierwszych Jagiellonów, a ich przedstawiciele 
dzielne walczyli pod Grunwaldem. Dobra Męcińskich w ówczesnym czasie były 
już tylko cieniem dawnej magnackiej fortuny tego rodu, którego posiadłości 
ciągnęły się od Krakowa aż do Siemianic. Wywodzący się z ziemi łęczyckiej 
Warszyccy zaczęli zyskiwać znaczenie pod koniec XVI w., stając u szczytu 
znaczenia w XVII w. Najmożniejszym przedstawicielem rodu był Stanisław 
Warszycki (1599-1681), pan na Secygniowie i Dankowie, senator i wojewoda 
mazowiecki, kasztelan krakowski, miecznik łęczycki, marszałek Trybunału 
Głównego Koronnego, starosta piotrkowski. W 1650 r. ufortyfikował wałami 
i murami bastionowymi Danków, otoczył je fosą wypełnioną wodami Liswarty. 
W czasie najazdu szwedzkiego twierdza ta okazała się dla Szwedów nie do 
zdobycia. W Dankowie gościli król Jan Kazimierz, królowa Maria Ludwika, 
Stefan Czarniecki i wiele znakomitości ówczesnej Rzeczpospolitej. Stanisław 
Warszycki bronił oblężonej Jasnej Góry, którą zdążył zaopatrzyć w dodatkowe 
12 dział i wprowadził do niej stado bydła, powiększając zapas żywności dla 
obrońców.
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Od 1720 r. Aleksander Szembek występuje w aktach jako łowczy 
łęczycki – tak go tytułowano na sejmikach w 1720 i 1725 r. Biorąc pod uwagę 
początkowo skromny majątek Aleksandra, bogaty posag żony podniósł jego 
status, a umocniła go następnie godność łowczego łęczyckiego. Być może 
przyznana ona została dzięki wstawiennictwu możnych i wpływowych 
krewnych. 

Konstancja z Męcińskich urodziła Aleksandrowi syna Józefa, natomiast 
z drugą żoną, nieznaną bliżej wdową po jednym z przedstawicieli rodu 
Wężyków, Aleksander miał drugiego syna Kajetana, który służył w wojsku 
koronnym i po ojcu odziedziczył tytuł łowczego łęczyckiego6.

Portret Aleksandra Szembeka z XVIII w.
Ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

(źródło: Zakupiono do zbiorów Działu Sztuki Dawnej XVIII-wieczny portret 
Aleksandra Szembeka: muzeum.olsztyn.pl)

6  St. K. Kossakowski, Monografie…, t. III, s. 277–278; A. Kwilecki, Szembekowie herbu 
Szembek, s. 440–441, 443; Tygodnik Ilustrowany, nr 22 (2534), 30 V 1908, s. 437. 

W 1984 r. Muzeum w Olsztynie zakupiło za pośrednictwem Desy 
zniszczony – noszący ślady czasu i burzliwych wydarzeń – staropolski 
portret szlachecki. Napis na krosnach, dodany najprawdopodobniej w czasie 
XIX-wiecznej konserwacji, głosił: „Aleksander Szembek Łowczy Łęczyc. 
1-szy dziedzic Siemianic”. Portret o wymiarach 77 x 58 cm ma wyraźnie 
reprezentacyjny charakter. Wkomponowany w owal mężczyzna ujęty jest do 
pasa, w bardzo bogatej i kosztownej zbroi (pancerzu), z narzuconą na ramiona 
czerwoną delią bez rękawów, zwaną delurią, jaką nosili majętni i utytułowani 
żołnierze wywodzący się z wyższych warstw rycerstwa w XVIII w. Dla 
podkreślenia statusu portretowanego mężczyzny delia z szerokim futrzanym 
kołnierzem spięta jest bogatą i bardzo ozdobną broszą, wysadzaną kryształami 
górskimi. Zbroja portretowanego jest typu kirasjerskiego, model tego pancerza 
dominował w latach 1720-1740. Sposób ujęcia postaci wraz z uzbrojeniem 
i ubiorem wpisuje się w kanon ówczesnego portretu wyższych warstw szlachty. 
Podobnie ujęto na jednym z wielu portretów samego króla Jana III Sobieskiego, 
kilku wojewodów i hetmanów.

Po lewej stronie, w górnej części obrazu, umieszczona została tarcza 
herbowa rodu Szembeków. Zgodnie z zasadami blazonowania, czyli opisu 
herbu w myśl zasad heraldyki, tarcza ta dzielona jest skosem białym, na którym 
znajdują się trzy róże złote, na pola błękitne i czerwone, w których znajdują się 
złote kozy, po jednej w każdym polu. Nad tarczą herbową znajdują się inicjały 
A. S. od imienia i nazwiska Aleksander Szembek, a pod herbem litery Ł. Ł., 
skrót od godności łowczy łęczycki. 

https://muzeum.olsztyn.pl/3743,Zakupiono-do-zbiorow-Dzialu-Sztuki-Dawnej-XVIII-wieczny-portret-Aleksandra-Szembeka.html
https://muzeum.olsztyn.pl/3743,Zakupiono-do-zbiorow-Dzialu-Sztuki-Dawnej-XVIII-wieczny-portret-Aleksandra-Szembeka.html
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Portret Jana III Sobieskiego. 
(Muzeum Narodowe w Lublinie – źródło: https://commons.wikimedia.org/

wiki/File:Portret_Jana_III_Sobieskiego.jpg)

Herb z portretu łowczego łęczyckiego odbiega w trzech szczegółach od 
powszechnie znanego i używanego przez członków rodu herbu. Przecinający 
tarczę herbową skos jest złoty, a nie biały, róże umieszczone na skosie są 
czerwone, a nie złote, a kozy w polu niebieskim i czerwonym są białe, a nie 
złote. Trudno wyjaśnić, dlaczego autor portretu wprowadził taką kolorystykę 
w herbie. 

Herb Szembek. 
(źródło: Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Szembek)

Kiedy porównamy portret Aleksandra Szembeka i Jana III Sobieskiego 
z portretem kanclerza Jana Sebastiana Szembeka, na pierwszy rzut oka możemy 
zauważyć dwa odrębne nurty. Wizerunki dwóch pierwszych to typowy portret 
sarmacki – gatunek malarstwa portretowego charakterystyczny dla polskiej 
sztuki baroku, mający swój ścisły kanon. Portret ten musiał prezentować 
szlachcica lub magnata, całą postać lub popiersie, ubranego w reprezentacyjny 
strój bądź zbroję. Obowiązkowo na portrecie tym musiała znajdować się tarcza 
herbowa i napisy informujące o jego stanowiskach i godnościach. W ręku 
portretowany dzierżył często buławę, buzdygan, księgę lub krucyfiks. Cechą 
charakterystyczną portretu sarmackiego był ostry realizm, czyli brak idealizacji 
modela. Istotna była fryzura – koniecznie podgolone boki, natomiast na 
czubku pozostawiano większą czuprynę. Obowiązkowe były również wąsy, 
często sumiaste. 

Portret kanclerza Jana Sebastiana Szembeka przedstawia z kolei 
mężczyznę noszącego się według mody zachodnioeuropejskiej, ogolonego, 
z bujną peruką, w stroju modnym we Francji i krajach niemieckich.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szembek
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Od połowy XVII w. w Rzeczpospolitej strój szlachecki i magnacki był 
nie tylko sprawą mody i estetyki, ale pozwalał manifestować swój światopogląd 
i poglądy polityczne, przywiązanie do konkretnych stronnictw i frakcji.

Łowczy łęczycki Aleksander Szembek ukazany jest jako typowy sarmata, 
w stroju polskim, z wąsem i podgolonymi skroniami. Patrząc na obraz, trudno 
sobie wyobrazić, że jeszcze 150 lat wcześniej jego przodkowie być może nie 
znali dobrze języka polskiego, a w swym rzemiośle kupieckim posługiwali 
się niemieckim i pewnie łaciną. Ukazując postać łowczego, malarz zachował 
typowy dla tego rodzaju portretu realizm – w tym przypadku wysokie czoło, 
wydatny nos, podkrążone oczy. Lekko zaciśnięte usta ujawniają dumę, a twarz 
bez większych śladów emocji symbolicznie oddaje spokój i pewność siebie. 
Porównując dalej portret Aleksandra Szembeka i króla Jana III Sobieskiego, 
odnoszę wrażenie, że ich płaszcze i wysadzane kamieniami spinki płaszcza są 
porównywalne, natomiast zbroja łowczego łęczyckiego wydaje się ozdobniejsza 
i kosztowniejsza. Nasz bohater z pewnością dbał o wizerunek i wywieranie 
wrażenia na swych odbiorcach.

Cenny portret z olsztyńskiego muzeum to nie jedyna podobizna 
Aleksandra Szembeka. W kościele Zwiastowania NMP w Wieluniu przy 
klasztorze franciszkanów, zwanym również kościołem Reformatów, na ścianie 
północnej znajduje się jego epitafium panopliowe. Epitafia to napisy i sentencje 
umieszczane na nagrobku lub pomniku, mające uczcić zmarłego, któremu je 
poświęcono. Łowczy łęczycki został najprawdopodobniej pochowany pod 
posadzką w prezbiterium kościoła Reformatów. Epitafia panopliowe to ozdobne 
tablice, umieszczane zazwyczaj na ścianach i filarach kościołów, zawierające 
poświęcony zmarłemu napis, często zawierające jego portret lub płaskorzeźbę 
oraz jego atrybuty, symbole jego godności i urzędów. Panoplia są motywem 
dekoracyjnym epitafiów, złożonym najczęściej z broni białej i uzbrojenia 
ochronnego – hełmów, pancerzy, mieczy, szabel, tarcz, sztandarów, a nawet 
armat, kul armatnich oraz bębnów i instrumentów wojskowych.

Epitafium panopliowe łowczego łęczyckiego 
Aleksandra Szembeka z 1734 r.

Kościół przyklasztorny Nawiedzenia NMP w Wieluniu.
(fot. autor)

Epitafia panopliowe pojawiły się w Polsce w drugiej połowie XVII w. 
i były modne przez cały XVIII w., sporadycznie pojawiały się jeszcze w XIX, 
a nawet XX w.7. 

Epitafium Aleksandra Szembeka zostało ufundowane w tym samym 
roku, w którym zmarł łowczy łęczycki, czyli w 1734. Czarna, owalna, 
marmurowa płyta inskrypcyjna otoczona jest ogromną liczbą panopliów, 
wśród których umieszczono portret trumienny zmarłego, wykonany na 

7  R. de Latour, Epitafia panopliowe w Polsce w latach 1675–1796: część I, „Rocznik Muzeum 
Narodowego w Kielcach”, t. XII, Kraków 1982, s. 89–129. 
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blasze. Pomimo że całe epitafium nie jest zbyt bogate, jeśli chodzi o poziom 
artystyczny, liczba zastosowanych panopliów i zdobień decyduje o tym, że jest 
to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów tego typu w Polsce, a dla 
historyków i znawców uzbrojenia zaczepnego i ochronnego stanowi cenne 
źródło wiedzy o ówczesnej wojskowości. 

Łacińska treść napisu tablicy epitafijnej łowczego łęczyckiego Aleksandra 
Szembeka.
(fot. autor)

Józef, syn Aleksandra i Konstancji z Męcińskich, pisał się również ze 
Słupowa. Urodził się około 1710 r., a zmarł 20 stycznia 1765 r. w Krakowie, 
w pałacu swych teściów Czernych, pochowany w kościele OO. Reformatorów 
w Krakowie. Od 27 lipca 1736 r. pełnił tytularną funkcję miecznika 

ostrzeszowskiego8. Posłował na sejm 1758 r. z ziemi wieluńskiej9. Z żoną, 
kasztelanką oświęcimską Marianną Schwarcenberg-Czerny herbu Nowina, 
miał trzech synów: Kazimierza, Aleksandra i Józefa Ignacego.

 

Portret trumienny z tablicy epitafijnej łowczego łęczyckiego Aleksandra 
Szembeka.
(fot. autor)

Kazimierz służył w wojsku koronnym i od 1767 r. pełnił funkcję 
generała – adiutanta przy królu Stanisławie Auguście Poniatowskim. W 1768 
r. zawiązała się konfederacja barska, do której się przyłączył. Wkroczywszy 
na czele swego oddziału do Kępna, za pośrednictwem swych komisarzy, 

8 Teki Dworzaczka, Metrykalia Katolickie (część 6), wypis 43073 (parafia Siemianice); 
Urzędnicy województwa łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku, s. 195. 
9 Diarjusze sejmowe z wieku XVIII, t. III:Diarjusze sejmów z lat 1750, 1752, 1754 i 1758, 
Warszawa 1937, s. 283.
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Kiedrzyńskiego i Janikowskiego, ściągnął okup od kępińskich Żydów 
wynoszący niebagatelną sumę 200 000 zł10. W 1779 r. uzyskał tytuł miecznika 
księstwa zatorskiego i oświęcimskiego. Kazimierz poślubił 15 grudnia 
1771 r. Karolinę Tomicką herbu Dryja, uroczystość weselna odbyła się we 
dworze w Mroczeniu. Małżeństwo to jednak pozostało bezdzietne11. Po ojcu 
dziedziczył Rokitno w olkuskim, w którego okolicach zginął podczas Powstania 
Kościuszkowskiego z rąk rozbójników, szukających bogatych łupów. Majątek 
Kazimierza odziedziczył najmłodszy z braci, Józef Ignacy, spłacając wcześniej 
synów Aleksandra, czyli swych bratanków. 

10  W. Szczygielski, Konfederacja Barska w Wielkopolsce 1768 Marianną Schwarcenberg-Czerny 
herbu Nowina 1770, Warszawa 1970. 
11 Teki Dworzaczka, Metrykalia Katolickie (część 7), wypis 55728 (parafia Baranów).

Akt miecznika ostrzeszowskiego Józefa Szembeka, 
wystawiony w grodzie wieluńskim w 1742 r.

(ze zbiorów autora)
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Józef Ignacy, który odziedziczył Siemianice, i Aleksander, który przejął 
majątki w ziemi krakowskiej i wieluńskiej, dali początek dwóm odrębnym 
gałęziom rodu w ramach tzw. linii generalskiej, pierwszy siemianickiej, a drugi 
porębskiej12. 

Józef Ignacy, syn miecznika ostrzeszowskiego Józefa i Marianny 
z Czernych, wnuk łowczego łęczyckiego Aleksandra i Konstancji z Męcińskich, 
urodził się w 1740 r. Jest on protoplastą siemianickiej linii hrabiowskiej rodu 
Szembeków. W źródłach najczęściej występuje pod swym drugim imieniem. 
Ponieważ jego ojciec zmarł, gdy Józef Ignacy był jeszcze dzieckiem, opiekę 
nad nim sprawował jego starszy brat Kazimierz i kuzyn z młodszej linii 
prymasowskiej Szembeków, biskup płocki Krzysztof Hilary. Józef Ignacy 
dożył bardzo sędziwego wieku, ponieważ zmarł w dniu 18 sierpnia 1835 r. 
we Wrocławiu. W dniu 23 czerwca 1777 r. został łowczym ostrzeszowskim, 
następnie 10 grudnia 1787 r. mianowano go cześnikiem ostrzeszowskim. 
Otrzymał tytuł hrabiowski od króla pruskiego 12 sierpnia 1816 r. Posłował 
z powiatu ostrzeszowskiego na Sejm Wielki (1788-1792), który uchwalił 
Konstytucję 3 Maja. Józef Ignacy Szembek odznaczony został w 1789 r. 
Orderem Świętego Stanisława, natomiast 7 maja 1792 r. uhonorowano go 
Orderem Orła Białego.

12  A. Kwilecki, Szembekowie herbu Szembek, s. 443; St. K. Kossakowski, Monografie…, t. III,  
s. 278–280; M. Łapa, Kępińscy Żydzi, Kępno 2008, s. 27; Encyklopedia Multimedialna Historia, 
PWN 2000. 

Portret Józefa Ignacego Szembeka. 
(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Ignacy_Szembek#/

media/Plik:Ignacy_Szembek.jpg)

Rozbiory ostatecznie przypieczętowały upadek szlacheckiej 
Rzeczypospolitej, co uniemożliwiło Józefowi Ignacemu prowadzenie 
działalności politycznej wzorem przodków. Osiadł on więc w Siemianicach, 
poświęcając się rodzinie i zarządzaniu majątkiem. Z żoną Kunegundą 
z Walewskich herbu Pierzchała (Kolumna), córką Stanisława Józefa i Konstancji 
Urszuli z Jordanów z Myślenic, doczekał się licznego potomstwa – kilku 
córek i jedynego syna Piotra, który odziedziczył Siemianice. Zapobiegliwy 
ojciec zapewnił swym córkom, które przeżyły dzieciństwo i wyszły za mąż, 
godne posagi, obejmując po tragicznie zmarłym bracie Kazimierzu Rokitno 
pod Olkuszem i kupując pobliskie Włodowice od Męcińskich, jak można 
przypuszczać, krewnych swej prababci, Konstancji z Męcińskich Szembekowej.

Pierwszym dzieckiem Józefa Ignacego Szembeka była córka Urszula 
(1783-1824), która odziedziczyła Rokitno, Łazy, Kuźnicę i Kaźmirówkę 



70 71

 Łukasz Kamiński
 Członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej
 Członek Towarzystwa Przyjaciół Lasek „LUKUS”

 Drzeworyty Antoniego Serbeńskiego i dr Jan Wyżykowski  
 w Ostrzeszowie. 
 Przyczynek do geologii południowej Wielkopolski i genezy  
 polskiego Zagłębia Miedziowego

 Południowa Wielkopolska – nasza mała ojczyzna – nie przestanie 
mnie nigdy zaskakiwać swoim bogactwem. Mam tu na myśli nie tylko obecny 
rozwój gospodarczy, ale przede wszystkim historię, kulturę, etnografię, a nawet 
gwarę. Trudno wprost określić, ile jeszcze przed nami kryje się tajemnic 
i ciekawostek. Pewne jest natomiast, że Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. 
Potworowskiego swoimi inicjatywami wspiera lokalnych pasjonatów historii 
i podnosi poziom regionalnej wiedzy poprzez swoje liczne działania, wśród 
których niezwykle cenną poprzez swą wartość popularyzatorską jest inicjatywa 
Rocznika Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego, przybliżającego 
historię i kulturę Kępna i regionu. Mam nadzieję, że przed nami bardzo wiele 
kolejnych numerów Rocznika, jednocześnie liczę, że nakład tego cennego 
wydawnictwa będzie w kolejnych latach wzrastał, tak by każdy zainteresowany 
mógł otrzymać swój egzemplarz.

Poniższy artykuł traktuje o wielkich i zasłużonych ludziach. Jeden 
z nich swą twórczością artystyczną dostarczał i nadal dostarcza widzom 
i koneserom sztuki pozytywnych przeżyć duchowych. Drugi swą uczciwą, 
pełną pasji i oddania pracą naukową dokonał odkrycia, które zmieniło oblicze 

w olkuskim, wyszła za mąż za Bogumiła Teofila Wierzchleyskiego z Gaszyna 
herbu Berszten II. Dwie następne córki, Justyna Anna (1785-?) i Konstancja 
Marianna (1786-1792), zmarły w dzieciństwie. Czwartym w kolejności 
potomkiem miecznika ostrzeszowskiego był syn Piotr. Następnie na świat 
przyszły kolejne córki: Konstancja Emilia Helena (1790-?), Teresa (1790-1859), 
poślubiona przez Stanisława Walentego Męcińskiego z Kurozwęk herbu Poraj, 
Klara Helena (1791-?), Antonina (1793-1794) oraz Ludwika (1797-1874), 
która poślubiła Michała Taszyckiego z Lucławic herbu Strzemię (1786-1832), 
a po jego śmierci wyszła za Józefa Seweryna Walentego Poleskiego herbu Poraj 
(1808-1880).

Dalsze losy kolejnych pokoleń Szembeków z Siemianic są nam już 
dobrze znane i stanowią materiał do dalszych rozważań w kolejnych artykułach. 
Mam nadzieję, że udało mi się w sposób przystępny przybliżyć początki tej 
zasłużonej rodziny w Rzeczpospolitej i na naszej rodzinnej, kępińskiej ziemi. 
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zaniedbanego gospodarczo w trudnych latach powojennych Dolnego Śląska. 
Obu łączyło wspólne pochodzenie z Galicji, czyli zaboru austriackiego.

Niedawno nabyłem „Tekę Ostrzeszowską”, zawierającą drzeworyty 
Antoniego Serbeńskiego, znanego artysty z Ostrzeszowa. Wielkopolska 
południowa ma swych trzech charakterystycznych twórców, z których Tadeusz 
Piotr Potworowski od zawsze kojarzony jest z Kępnem (i Grębaninem), Antoni 
Serbeński z Ostrzeszowem, a Stanisław Szembek z Ostrowem Wielkopolskim 
(i Wysockiem Wielkim). Antoni Serbeński opanował nie tylko trudną dziedzinę 
grafiki, jaką jest drzeworyt, ale malował również akwarele i obrazy olejne. Jego 
drzeworyty ujawniają wysoką artystyczną specjalność, zawierającą pełnię 
malarstwa realistycznego, propagowanego przez Akademię Sztuk Pięknych 
w Krakowie, gdzie kształcił się ostrzeszowski artysta. Jego dzieła znajdują się 
w wielu muzeach, galeriach, a także w rękach prywatnych w Ostrzeszowie, 
Kępnie i Ostrowie Wielkopolskim. 

Nie ma tutaj potrzeby przybliżać bardziej postaci Antoniego 
Serbeńskiego, wspomnieć jednak należy, że urodził się 13 grudnia 1886 r. 
w ówczesnej Galicji, w Złotym Potoku, powiat Buczacz, koło Tarnopola. 
Edukację rozpoczął w stolicy regionu – Lwowie, maturę zdał w Nowym Sączu 
w 1910 r. Po dwóch latach studiów prawniczych we Lwowie, idąc za głosem 
serca, przeniósł się do wspomnianej wcześniej Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie.

W czasie I wojny światowej służył w armii cesarsko-królewskich 
Austro-Węgier, a po jej zakończeniu ochotniczo służył w Wojsku Polskim. 
Następnie podjął pracę pedagogiczną, ucząc rysunku w gimnazjach 
w Rawiczu, Inowrocławiu i w końcu w Ostrowie Wielkopolskim. W 1931 r. 
rozstał się z zawodem nauczyciela i osiadł w Ostrzeszowie, który na stałe 
został jego rodzinnym, ukochanym domem. Wiódł życie spokojne i skromne, 
całkowicie poświęcił się pracy twórczej. W 1943 r. został wywieziony na roboty 
przymusowe do Inowrocławia i Włocławka, podobno za odmowę namalowania 

portretu Adolfa Hitlera. Do Ostrzeszowa powrócił w marcu 1945 r. Lata 
powojenne naznaczone były jego intensywną aktywnością. Zmarł na chorobę 
nowotworową 5 czerwca 1957 r. w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim, 
pochowano go w Ostrzeszowie.

Obok licznych obrazów olejnych, akwarel i szkiców ołówkiem pozostawił 
dwa albumy zbiorów drzeworytów: wydaną w okresie międzywojennym „Tekę 
Kępińską” i „Tekę Ostrzeszowską” wydaną własnym kosztem w nakładzie 
20 sztuk w 1953 r. dla uczczenia 700-lecia miasta Ostrzeszowa. Jeden 
z jej egzemplarzy ofiarował w dniu 30 września 1954 r. Powiatowej Radzie 
Narodowej podczas pierwszej sesji. 

Okładka „Teki Ostrzeszowskiej”.
(fot. Wojciech Lorenz)
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Zakupiona teka okazała się nie tylko zbiorem drzeworytów, ale również 
źródłem wielu ciekawych informacji. Po otwarciu na wewnętrznej stronie 
okładki w lewym górnym rogu znajduje się wklejka, informująca, kto oprawiał 
tekę. 

Wewnętrzna strona okładki. 
(fot. Wojciech Lorenz)

Strona tytułowa. 
(fot. Wojciech Lorenz)

Teka ma wymiary 33,5 x 27,5 cm i zawiera 20 drzeworytów o różnych 
formatach, na cienkim papierze, każdy osłonięty osobno bibułą ochronną. 
Została oprawiona w Kępnie przy ulicy Krótkiej nr 1, przez introligatora 
Jana Wróbla. Oprawa musiała mieć miejsce w latach 50., gdyż później zakład 
przeniósł się na inną ulicę. Ze względu na rozmiar tego artykułu zamieszczę 
jedynie wybrane drzeworyty. 

Baszta w Ostrzeszowie. 
(fot. Wojciech Lorenz)
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Baszta ostrzeszowska z boku. 
(fot. Wojciech Lorenz)

Ratusz w Ostrzeszowie. 
(fot. Wojciech Lorenz)

Robotnik.
(fot. Wojciech Lorenz)
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Cała teka zachowana jest w bardzo dobrym stanie i stanowi doskonały 
przykład polskiej sztuki drzeworytniczej. Antoni Serbeński to uznany artysta 
malarz i grafik, a jego drzeworyty są kolekcjonowane i chętnie kupowane na 
rynku antykwarycznym, najczęściej w pojedynczej formie. Kompletna teka 
jest dziś rzadko spotykana, ale w tym wypadku nie stanowi to jedynego atutu 
tego zabytku. Na pierwszej z bibułek ochronnych, rozdzielających stronę 
tytułową i kolejne drzeworyty, znajduje się bardzo ciekawa dedykacja, zapisana 
starannym charakterem pisma długopisem. Jej treść automatycznie wymusiła 
dalsze poszukiwania tego zagadkowego wpisu.

Widok całej bibułki ochronnej z dedykacją.
(fot. Wojciech Lorenz)

Zbliżenie dedykacji dla dra Jana Wyżykowskiego.
(fot. Wojciech Lorenz)

Dedykacja informuje nas, że w dniu 16 października 1966 r. miał 
miejsce zjazd Towarzystwa Miłośników Ziemi Ostrzeszowskiej. W jego 
trakcie prezentowana teka została podarowana z zasobów miejskich przez 
Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (ówczesny burmistrz), 
Jana Witwickiego, goszczącemu na spotkaniu dr Janowi Wyżykowskiemu. 
W 1966 r. Antoni Serbeński nie żył od 9 lat. Nie wiadomo, jaki był przebieg 
wydarzeń, ale domyśleć się można, że teka została podarowana władzom 
miasta przez artystę przed śmiercią, albo, co bardziej prawdopodobne, władze 
po śmierci autora posłużyły się oryginalnymi matrycami drzeworytniczymi 
Antoniego Serbeńskiego, by odbić zbiór drzeworytów zebrany w album w celu 
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podarowania go wybitnym gościom odwiedzającym miasto. Świadczyć o tym 
może brak podpisów autora pod drzeworytami. 

Wielu spośród starszych mieszkańców Ostrzeszowa, a nawet Kępna, 
wie, kim był Jan Witwicki, natomiast postać tajemniczego naukowca jest 
nieznana. Kim był dr Jan Wyżykowski? Jego nazwisko kojarzy się nieodłącznie 
z polskim Zagłębiem Miedziowym, ponieważ był wybitnym polskim geologiem, 
odkrywcą największych w kraju złóż rud miedzi. Dokonane przez niego 
odkrycie pozwoliło na gwałtowny rozwój polskiego górnictwa miedziowego 
i położyło podwaliny pod powstanie znanej polskiej marki KGHM. Dzisiejsze 
KGHM Polska Miedź S.A. jest światowym liderem w wydobyciu i przetwórstwie 
cennych metali, dawniej było państwowym polskim Kombinatem Górniczo-
Hutniczym Miedzi.

Jan Wyżykowski podczas pracy przy odwiercie Lubin IG-1 w 1957 r.
(fot. Państwowy Instytut Geologiczny. Wiadomości, nr 3 (133), marzec 2002)

Dr Jan Wyżykowski urodził się 31 marca 1917 r. w Haczowie na 
Podkarpaciu. Będąc zdolnym i pilnym uczniem, szkołę podstawową ukończył 
w rodzinnej miejscowości, natomiast szkołę średnią rozpoczął najpierw 
w Rozwadowie (dziś dzielnica Stalowej Woli), ale przeniósł się do Krakowa, 
gdzie w Liceum Jana III Sobieskiego zdał w 1936 r. maturę. Krótkim epizodem 
były podjęte przez niego studia w seminarium duchownym. Uzdolniony 
muzycznie, z powodzeniem uczył się śpiewu operowego. Poważna choroba 
gardła przerwała ten kierunek nauki i kariery. 

Podjął więc studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
przerwane przez II wojnę światową. Po jej zakończeniu studiował na Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, od 1948 r. pracował również w Bytomskim 
Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego na stanowisku asystenta, a następnie 
kierownika ruchu w kopalniach Łagiewniki i Radzionków. W 1950 r. został 
magistrem nauk technicznych z tytułem inżyniera-górnika. Być może nie 
zasłynąłby w żaden sposób, gdyby nie służbowe przeniesienie do Państwowego 
Instytutu Geologicznego, gdzie podjął poszukiwania złóż rud miedzi na 
Dolnym Śląsku. 

Miedź dla PRL była surowcem bardzo ważnym, wręcz strategicznym. Bez 
miedzi nie można było wytwarzać urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 
pocisków artyleryjskich i łusek karabinowych. Pamiętajmy, że był to czas 
zimnej wojny i wyścigu zbrojeń pomiędzy Wschodem a Zachodem. Od 1949 r. 
w krajach zachodnich obowiązywało embargo na eksport do bloku wschodniego 
towarów „podwójnego zastosowania”, takich jak miedź, potrzebna nie tylko 
rozwojowi gospodarczemu, ale również technice wojskowej. 

Na badaniach Jana Wyżykowskiego swoją uwagę skupiał nie tylko 
rząd, ale również wojsko i złowrogi aparat bezpieczeństwa. Badacz musiał się 
zmierzyć z poniemiecką spuścizną i opozycją polskich geologów. W 1939 r. 
wybitny geolog niemiecki, Otto Eisentraut, ogłosił tezę opartą na wynikach 
trzech wierceń w rejonie Wrocławia-Praczy, Muchoboru i Krajkowa, że nie 
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ma złóż rud miedzi w północno-wschodniej części bloku przedsudeckiego. 
Podobne stanowisko w tej sprawie zajęli inni znani niemieccy naukowcy 
– A. Neuhaus i G. Richter. Po wojnie polscy geologowie powielali opinie 
niemieckich poprzedników. Większość z nich podkreślała, że gdyby złoża 
miedzi występowały na terenach na północ od Wrocławia, to jeszcze przed 
wojną zostałyby one odkryte przez Niemców. Tak więc swoje prace Jan 
Wyżykowski rozpoczynał w trudnej sytuacji i niesprzyjającej atmosferze. 
Jedynym, który podzielał jego zapał i okazywał mu wsparcie, był prof. dr inż. 
Józef Zwierzycki, który w latach 1947–1951 jako pierwszy wysuwał postulat 
podjęcia badań, biorąc pod uwagę możliwość występowania rud miedzi 
w głębokich warstwach monokliny przedsudeckiej.

W okresie 1951–1954 przyszły odkrywca prowadził badania w niecce 
śródsudeckiej, w okolicy Kamiennej Góry – Okrzeszyna i Głuszycy – Słupca1. 
Zlokalizował podczas tych badań lokalne niewielkie koncentracje kruszców 
miedzi w łupkach miedzionośnych. Badania te opisał i podsumował 
w kilku publikacjach, otrzymując na mocy uchwały Rady Naukowej Instytutu 
Geologicznego tytuł adiunkta. 

W kolejnych latach Jan Wyżykowski kierował poszukiwaniami rud 
miedzi w monoklinie przedsudeckiej2. Badania oparto na niskiej jakości 

1  Niecka śródsudecka (depresja śródsudecka)  –  jednostka geologiczna  w centralnej 
części  Sudetów. Położona jest między  blokiem karkonosko-izerskim,  metamorfikiem 
kaczawskim, depresją Świebodzic, blokiem sowiogórskim, strukturą bardzką, metamorfikiem 
kłodzkim,  metamorfikiem Lądka i Śnieżnika,  metamorfikiem bystrzycko-orlickim. Od 
południowego zachodu (w  Czechach) ogranicza ją  nasunięcie hronovskie. Rozciąga się 
z północnego zachodu na południowy wschód, gdzie łączy się z Rowem Górnej Nysy. Niecka 
śródsudecka  buduje fragmentarycznie lub w całości podłoże: południowo-wschodniego 
skrawka Gór Kaczawskich, wschodnich fragmentów Rudaw Janowickich, Karkonoszy, Kotliny 
Kamiennogórskiej,  Gór Wałbrzyskich, południowej części  Pogórza Wałbrzyskiego,  Gór 
Kamiennych, południowych skrawków Gór Sowich, Wzgórz Włodzickich, Obniżenia Nowej 
Rudy, Obniżenia Ścinawki, Gór Stołowych oraz Kotliny Kłodzkiej i Rowu Górnej Nysy.
2  Monoklina przedsudecka  −  jednostka geologiczna  w południowo-zachodniej  Polsce. 
Geograficznie obejmuje północne części  Niziny Śląskiej  i  Niziny Śląsko-
Łużyckiej,  Wał Trzebnicki,  Obniżenie Milicko-Głogowskie, zachodnią część  Niziny 
Południowowielkopolskiej,  Pojezierze Leszczyńskie,  Wzniesienia Zielonogórskie  oraz 
południowe części Pojezierza Lubuskiegoi zachodnie części Pojezierza Wielkopolskiego.

badaniach sejsmicznych, stąd pierwsze odwierty zakończyły się fiaskiem. 
W pamiętnym dniu 23 marca 1957 r. nastąpił przełom – podczas wiercenia 
w Sieroszowicach w dolnej (spągowej) warstwie cechsztynu na głębokości  
656 m napotkano rudy miedzi3. Na trzeciej zmianie w ulewnym deszczu 
pracujący przy odwiercie robotnicy wyjęli z odwiertu długi na 5 m rdzeń, 
zawierający dolomit, rudę miedzi i biały piaskowiec. Jan Wyżykowski 
natychmiast wyruszył z drewnianymi skrzyniami do Warszawy, gdzie 
w Państwowym Instytucie Geologicznym potwierdzono w rdzeniu z Siero-
szowic obecność chalkozynu – siarczku miedzi Cu2S.

Rozmiary bogatego złoża potwierdziło odkrycie rudy miedzi 
o podobnej jakości w dniu 8 sierpnia 1957 r. w okolicy Lubina. Jan Wyżykowski 
prowadząc dalsze badania, w 1959 r. sporządził pełną dokumentację jednego 
z największych złóż miedzi Lubin – Sieroszowice.

W 1965 r. Jan Wyżykowski na podstawie pracy  Zagadnienie 
miedzionośności cechsztynu na tle budowy geologicznej strefy przedsudeckiej 
uzyskał stopień  doktora  nauk przyrodniczych i stanowisko samodzielnego 
pracownika naukowego w Instytucie Geologicznym. W  1973 r.  objął 
stanowisko docenta w tym Instytucie. Przygotowywał się do dalszych badań, 
jednak nagła śmierć w wyniku ataku serca w dniu 29 października 1974 r. 
przerwała te plany. Pozostawił cenny i bogaty dorobek naukowy. Pochowany 
został w Alei Zasłużonych na Powązkach w Warszawie. 

Pozostaje pytanie, co łączyło dra Jana Wyżykowskiego z Ostrzeszowem? 
Odpowiedź przyniosła lektura dwóch artykułów z fachowej literatury 
geologicznej. Naukowiec po prostu prowadził badania geologiczne również 
w okolicach Ostrzeszowa. Niektórzy badacze podkreślają, że losy przyszłego 

3  Cechsztyn  – nazwa kompleksu  skał  osadowych  pochodzenia morskiego wytworzonych 
w okresie permu, powstałych w bardzo płytkim i ciepłym akwenie (morza epikontynentalnego) 
obejmującego znaczne obszary Europy Zachodniej i Środkowej (np.  Niż Polski). W Polsce 
utwory cechsztynu występują na powierzchni w  Sudetach  (niecce północnosudeckiej) oraz 
w Górach Świętokrzyskich.
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Zagłębia Miedziowego w latach 1955-1956 dosłownie ważyły się pod 
Ostrzeszowem i Wschową. Poszukujący ropy naftowej nafciarze w Olszynie 
koło Ostrzeszowa (na wschód od strefy przedsudeckiej) i w Wygnańczycach 
pod Wschową (na północ od strefy przedsudeckiej) przewiercili się przez 
łupki miedzionośne w dolnym cechsztynie. W otworze Ostrzeszów na 
głębokości około 1683 m stwierdzono łupek miedzionośny o miąższości 22 cm 
i zawartości 1,07% Cu, natomiast w otworze Wschowa-1 na głębokości około 
1930 m stwierdzono łupek o miąższości 17 cm i zawartości 1,94% Cu. Odkrycie 
to potwierdziło sens podjętych badań i ich intensywnego kontynuowania.

Patrząc przez pryzmat ówczesnej technologii, były to zbyt głębokie 
i nierozpoznane złoża, więc nie rozpoczęto wydobycia, jednak wydarzenie to 
pozwoliło na wyciągnięcie ważnego wniosku – miedź osadowa znajduje się 
również poza wałem przedsudeckim. Wzmożono dalsze poszukiwania, które, 
jak już wiemy, zakończyły się spektakularnym sukcesem.

 Miedzionośne łupki to niejedyne bogactwo naturalne tej ziemi. 
W Parzynowie około 1905 r. rozpoczęto wydobycie kwarcytu, który wywożono 
na Górny Śląsk, a także do Wrocławia i Raciborza. Niemiecką eksploatację 
przerwało Powstanie Wielkopolskie. Po odzyskaniu niepodległości 
wykorzystaniem złóż kwarcytu zajmowały się Zakłady Ceramiczne „Stella” 
z Tarnowskich Gór (od 1931 r. z Chrzanowa), „Polkwarc” i „Skawina”. Obok 
Parzynowa wydobycie prowadzono jeszcze w Olszynie, Marcinkach, Mostkach, 
Bałdowicach i Zmyślonej Parzynowskiej.

Tutejszy kwarcyt wykorzystywany był w przemyśle przede wszystkim 
w hutach żelaza przy budowie pieców ogniotrwałych. Stąd też, podobnie jak 
w początkach XX w., głównym kierunkiem jego wywozu był teren Górnego 
Śląska. Znawcy tej tematyki podkreślali wysoką jakość tutejszych złóż. 

Na polach w Parzynowie wydobywano również białą glinę, dostarczaną 
do kaflarni w Ostrzeszowie, wytwórni garnków i kafli w Sycowie oraz do 
Ludwikowa koło Mosiny.

Plan prac poszukiwawczych Jana Wyżykowskiego z 1955 r.
(fot. W. Kaczmarek, R. Rożek, Historia poszukiwań i rozpoznania złóż rud 

miedzi na monoklinie przedsudeckiej…, s. 116)

W bieżącym roku mija 55 lat od momentu, gdy „Teka Ostrzeszowska” 
Antoniego Serbeńskiego trafiła w ręce dra Jana Wyżykowskiego. Zasłużony 
polski geolog zmarł przedwcześnie w 1974 r., będąc z pewnością u szczytu swej 
kariery naukowej, a być może stojąc przed kolejnymi odkryciami.

Obszar przemysłowy Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, 
zwanego w skrócie Zagłębiem Miedziowym, obejmuje dziś teren 5 powiatów: 
głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego, legnickiego oraz miasta na prawie 
powiatu – Legnicy. Żyje tutaj blisko 500 tys. ludzi, wielu z mieszkańców 
znajduje zatrudnienie w przemyśle miedziowym – jednym z największych 
ośrodków eksploatacji miedzi na świecie. W porównaniu do lat 50. ubiegłego 
wieku Lubin, Polkowice i Głogów rozrosły się kilkukrotnie. KGHM przynosi 
skarbowi państwa setki milionów złotych zysku, a pracownikom zapewnia 
godziwe zarobki. 
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Dziś w okolicy Ostrzeszowa nie prowadzi się żadnego wydobycia 
minerałów. Jedynymi surowcami pozyskiwanymi obecnie na tych terenach jest 
żwir, piasek i glina, ale nie ma w tym nic niezwykłego. Trudno przewidzieć, 
czy tutejsze miedzionośne łupki ponownie zainteresują polskich geologów 
i przemysł. Przemysł wydobywczy charakteryzuje się tym, że często w znacznym 
stopniu zmienia krajobraz i życie mieszkańców terenów, na których prowadzi 
się prace górnicze i kopalniane. Myślę, że wolimy zachować obecne piękno 
i zacisze terenów położonych pomiędzy Kępnem i Ostrzeszowem. 
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 Krystyna Sumisławska
 Członkini Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej

 Ruch ludowy na terenie Kępna i powiatu kępińskiego w okresie   
 międzywojennym

Po pierwszej wojnie światowej istniały na wsi wielkopolskiej różne 
organizacje społeczne i gospodarcze, jak: Kółka Włościanek, Kółka Rolnicze, 
Towarzystwo Młodzieży Katolickiej itd., którym przewodzili przeważnie księża 
lub przedstawiciele ziemiaństwa czy inteligencji wiejskiej, a rzadko chłopi. Nie 
było jednak organizacji politycznej, jaka istniała w Galicji. 

Dopiero w pierwszych latach powojennych na wsi w Wielkopolsce 
powstały pierwsze organizacje polityczne i klasowe oraz związki zawodowe. 
Do powiatu kępińskiego pierwsi organizatorzy ruchu ludowego dotarli 
z Królestwa Polskiego, tzw. Kongresówki. Na przełomie lat 1919-1920 
przyjechał do Doruchowa działacz ludowy z Kuźnicy Starej–Palacz, który 
wraz z Mieczysławem Piątkiem, późniejszym posłem na Sejm, rozpoczął 
organizowanie na terenie powiatu ostrzeszowskiego i kępińskiego 
Zjednoczenia Włościan. Pierwsze koła powstały w Siemianicach, Słupi  
p. Kępnem, Doruchowie, Łęce Mroczeńskiej, Krążkowach i w Laskach. W skład 
pierwszego Zarządu Powiatowego utworzonego w 1920 r. weszli: Walenty 
Kaczor z Rakowa, Jan Cichosz z Krążkowych, Józef Frankowski z Marianki 
Siemieńskiej, Idzi Nawrot z Rakowa i Andrzej Koterba z Kępna.

Na zjeździe w Poznaniu Zjednoczenie Włościan przekształcone zostało 
w Polskie Stronnictwo Ludowe ,,Piast” (PSL). W listopadzie 1922 r. do władz 
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Powiatowego Zarządu PSL wybrano: Józefa Raczyńskiego z Osin, Walentego 
Kaczora z Rakowa, Piotra Januszka ze Szklarki Mielęckiej. Prezesem wybrany 
został Józef Raczyński.

W tym też okresie, dzięki inicjatywie ks. Stefana Jadomskiego z Myjomic, 
znanego wówczas patrioty i działacza z czasów powstania wielkopolskiego, 
jak i staraniem grona ludowców, na czele z Walentym Kaczorem, założono 
w Kępnie w grudniu 1921 r. Spółdzielnię Rolniczo-Handlową, czyli „Rolnika 
Spółdzielczego”. Była to organizacja z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Zapisało się do niej 340 członków, a udział wynosił 5000 marek polskich z tzw. 
dwukrotną odpowiedzialnością (co oznaczało podwójną wartość udziału). 
W skład pierwszego Zarządu weszli: wyżej wspomniany założyciel, a potem 
prezes – Walenty Kaczor, Andrzej Koterba – wiceprezes, Marian Taborski – 
kierownik oraz Józef Frankowski z Marianki Siemieńskiej jako sekretarz.

Do Rady Nadzorczej weszli m.in. członkowie PSL: Józef Raczyński 
z Osin, Piotr Gruszka z Donaborowa, Andrzej Korczak z Wyszanowa, 
Piotr Żłobiński z Trzcinicy i inni. Prezesem został ks. Stefan Jadomski, pod 
kierownictwem którego „Rolnik Spółdzielczy” świetnie się rozwijał. Po 
jego śmierci funkcję tę obejmuje Franciszek Wojtkowiak z Donaborowa, 
współzałożyciel ,,Rolnika”, a później poseł na Sejm. Zmiana kierownictwa, 
dewaluacja pieniądza oraz inne przyczyny wpłynęły ujemnie na dalsze losy 
„Rolnika” i zmniejszyły zaufanie członków do tej instytucji. Liczba członków, 
która w roku 1928 wynosiła 300 osób, spadła do 171 w 1934 r., a udział wynosił 
200 zł (z podwójną odpowiedzialnością, czyli 400 zł).

Pierwsza siedziba ,,Rolnika” mieściła się przy ul. Kościelnej, 
naprzeciwko Domu Katolickiego. Dopiero w latach późniejszych pobudowano 
własne spichrze przy ul. Baranowskiej.

Z powodu nadmiernego obciążenia pracą w „Rolniku Spółdzielczym” 
zaszła konieczność reorganizacji w pracy Zarządu. Zwołano więc w 1922 r. 

Zjazd Powiatowy Stronnictwa, który wybrał nowy Zarząd w następującym 
składzie: Andrzej Koterba – prezes, Józef Raczyński z Osin – wiceprezes, Józef 
Frankowski z Marianki Siemieńskiej – sekretarz, Idzi Nawrot z Rakowa – 
skarbnik, a członkami zostali: Leon Tomalik z Łęki Mroczeńskiej i Piotr Gruszka 
z Donaborowa. Niestety przeprowadzona reorganizacja nie dała pozytywnych 
wyników, gdyż obecny prezes też był działaczem czynnym w „Rolniku 
Spółdzielczym” i nie mógł podołać licznym obowiązkom. Ogrom obowiązków 
zwiększały zbliżające się wybory do Sejmu i Senatu, które miały się odbyć 
w listopadzie 1922 r. Andrzej Koterba złożył więc rezygnację z funkcji prezesa, 
a zwołany ponownie Zjazd Powiatowy Stronnictwa przeorganizował 
zarząd, wybierając ponownie na prezesa Józefa Raczyńskiego. Pierwszym 
wiceprezesem został Walenty Kaczor z Rakowa, drugim wiceprezesem – Piotr 
Januszek ze Szklarki Mielęckiej, a reszta Zarządu pozostała bez zmian. Na tym 
skończyły się zmiany Zarządu Powiatowego, a nowy prezes Józef Raczyński 
prowadził Polskie Stronnictwo Ludowe ,,Piast” aż do wybuchu II wojny 
światowej, co przyczyniło się do umocnienia tej partii.

5 i 12 listopada 1922 r. odbyły się pierwsze na terenie powiatu kępińskiego 
wybory do Sejmu i Senatu. Nadmienić należy, że pierwsze w niepodległej Polsce 
wybory odbyły się już w roku 1919, ale powiat kępiński był wówczas jeszcze 
w rękach niemieckich i nie brał udziału w tych wyborach. Kampania wyborcza 
w 1922 r. nie odbyła się bez walki. O zwycięstwo walczyły trzy polskie listy: nr 1 
– Polskiego Stronnictwa Ludowego, nr 7 – Narodowej Partii Robotniczej i lista 
nr 8 – Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej. Polskie Stronnictwo 
Ludowe ,,Piast” od samego początku uchodziło w oczach władz, części kleru 
i bogatego mieszczaństwa za najbardziej radykalne ugrupowanie w powiecie. 
Musiało więc walczyć o każdy głos dla swoich kandydatów: Wojciecha Sikory 
z Ostrowa, Mieczysława Piątka z Doruchowa i Józefa Raczyńskiego z Osin  
(pow. Kępno). Byli to kandydaci okręgu ostrowskiego, do którego należał 
również powiat kępiński. Głównym tematem zebrań i wieców przedwyborczych 
były hasła demokratyczne, czyli zachowanie zdobytych praw obywatelskich 
i politycznych, przeprowadzenie reform społecznych i utworzenie ludowego 
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państwa polskiego. W tej walce przedwyborczej młody ruch ludowy był 
właściwie osamotniony i miał poważnych przeciwników. Można było ich 
znaleźć wśród inteligencji, właścicieli ziemskich, księży, czynników rządowych 
i mieszczaństwa należącego do Stronnictwa Narodowego i Chrześcijańskiej 
Demokracji. Wszystkie prawie stanowiska przewodniczących obwodów 
wyborczych były obsadzone przez właścicieli ziemskich lub inteligencję wiejską. 
Chłop był w najlepszym przypadku zastępcą przewodniczącego obwodu. 
Elementy prawicowe wywodzące się z ziemiaństwa, kleru, inteligencji wiejskiej 
i bogatego mieszczaństwa, nie chcąc dopuścić do zwycięstwa wyborczego 
ludowców, postanowiły utworzyć na terenie powiatu nowe stronnictwo 
ludowe, które by osłabiło szeregi PSL.

W tym celu zwołano na 17 września 1922 r. zjazd członków i sympatyków 
nowego stronnictwa ludowego, noszącego nazwę Chrześcijańsko-Narodowe 
Stronnictwo Rolnicze (CNSR). Zjazd odbył się w sali Hotelu Centralnego. 
Zebranie to otworzył poseł na sejm i pierwszy prezes tej organizacji, 
Franciszek Wojtkowiak z Donaborowa. Przewodniczył obradom ks. Kubik, 
który jako były członek PSL twierdził, że nowe stronnictwo sprawiedliwie 
bronić będzie interesów włościan i opierać będzie swą działalność na zasadach 
narodowo-chrześcijańskich, zarzucając PSL, że skłania się ku Żydom i zbacza 
z wytkniętego celu.

W dyskusji na tym pierwszym organizacyjnym zebraniu zabrał głos 
m.in. Walenty Kaczor (członek Zarządu Powiatowego PSL), odpierając zarzuty 
ks. Kubika, lecz jego argumenty nie docierały do zebranych uczestników.

W skład nowo utworzonej organizacji do zarządu weszli: Nenski, 
Latusek, Michalczyk, Sikora, Sielski, Kiziarewski, Bytnerowicz z Opatowa, 
Kwieciński z Siemianic oraz Szulc i Stefaniak. Podobne zebrania organizacyjne 
odbyły się w różnych miejscowościach powiatu kępińskiego. CNSR szło do 
wyborów z bloku Chrześcijańskiej Jedności Narodowej razem ze Związkiem 
Ludowo-Narodowym i Narodowo-Chrześcijańskim Stronnictwem Pracy, 

czyli Chrześcijańską Demokracją, głosując na listę nr 8. Wszystkie te wysiłki 
prawicowych ugrupowań politycznych miały na celu zahamowanie rozwoju 
młodego ruchu ludowego i niedopuszczenie do zwycięstwa wyborczego 
ludowców spod znaku Witosa, to im się jednaknie udało. Powiat kępiński 
znalazł się na czwartym miejscu pod względem głosów oddanych na listę nr 1. 
Ogólne wyniki wyborów w powiecie kępińskim przedstawiały się następująco: 

Lista nr 8 – Chrześcijański Związek Jedności Narodowej 7804 głosy,
Lista nr 7 – Narodowa Partia Robotnicza   5284 głosy,
Lista nr 1 – Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”               4331 głosów,
Lista nr 2 – Polska Partia Socjalistyczna   3 głosy,
Lista nr 14 – Centrum Mieszczańskie                 8 głosów,
Lista nr 16 – Blok Mniejszości Narodowej RP  3746 głosów.

 W całym byłym zaborze pruskim ludowcy w 1922 r. uzyskali łącznie 
71729 głosów i zdobyli jeden mandat, i to w województwie poznańskim 
z okręgu ostrowskiego, w którym Wojciech Sikora otrzymał 32218 głosów.

Pod koniec 1922 r. Stronnictwo Ludowe liczyło 46 kół. Szczególnie 
liczne były koła w części śląskiej, które niekiedy miały około 200 członków. 
Do Stronnictwa należeli przeważnie więksi i mniejsi gospodarze rolni, a tylko 
w małym procencie inteligencja wiejska – nauczyciele i urzędnicy pracujący 
w majątkach. Służba folwarczna i rzemieślnicy dworscy byli przeważnie 
członkami istniejącej już wówczas na terenie powiatu Narodowej Partii 
Robotniczej, względnie Związku Robotników Rolnych i Leśnych.

Po pierwszej wojnie światowej wszystkie majątki należące do rodów 
niemieckich, a leżące w granicach Rzeczypospolitej, przeszły na rzecz 
państwa polskiego. Stąd też majątek Henryka Pruskiego (Hohenzollerna), 
brata cesarza Niemiec Wilhelma II, leżący w powiecie kępińskim, przejęło 
państwo i przeznaczyło do parcelacji. Do majątku tego należało m.in. Ustronie 
pod Opatowem (późniejsze sanatorium dla dzieci pracowników Ministerstwa 
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Spraw Wewnętrznych), do którego książę od czasu do czasu przyjeżdżał. 
Do majętności księcia Henryka należały również: Opatów, Trzebień, Łęka 
Opatowska, Biadaszki, Ustronie, Szalonka, folwark Morawina, osada Gołąbek, 
Młyn Grobla, Młyn Moszczeński i Łysy Młyn. Poza majątkiem Księcia 
Henryka przeznaczono częściowo do parcelacji będące w posiadaniu państwa 
tzw. dobra rycerskie: Jankowy, Donaborów i folwark Dobrydział z dawnymi 
posiadłościami w Świbie z folwarkami Schönfeld i Dobrygość.

W wyniku tej parcelacji wielu robotników i pracowników spośród 
służby folwarcznej oraz małych dzierżawców otrzymało ziemię i założyło 
własne gospodarstwa rolne. Wszyscy ci nowi posiadacze ziemi pochodzili ze 
służby folwarcznej. Zrozumiałe było, że dotychczasowe zainteresowania tych 
nowych właścicieli gospodarstw indywidualnych oraz ich sprawy bytowe siłą 
rzeczy spowodowały zmianę ich poglądów społeczno-politycznych. Ci nowi 
gospodarze nie mieli potrzeby walczenia z obszarnikiem o polepszenie swego 
bytu, gdyż byli na swoim i od nich miało teraz w dużej mierze zależeć, w jakich 
warunkach będą żyli ze swoimi rodzinami. Poczuli się nowymi ludźmi 
i uważali, że teraz, gdy znaleźli się w społeczności chłopskiej, powinni należeć 
do chłopskiej partii politycznej. Dlatego wielu z nich występowało z Narodowej 
Partii Robotniczej i wstępowało w szeregi Polskiego Stronnictwa Ludowego 
,,Piast”, na co niezbyt miłym okiem spoglądały władze tej partii i Związek 
Robotników Rolnych i Leśnych. Na tym tle zrodził się między Narodową 
Partią Robotników a PSL ,,Piast” antagonizm, który przybrał na sile i ostrości 
w okresie walki przedwyborczej w roku 1928.

W 1930 r. Skarb Państwa oraz Bank Rolny zakupił z przeznaczeniem 
na parcelację dobra stanowiące własność rodziny książąt Bironów von 
Curland na Zamku Sycowskim, której dzierżawcą był książę Gustaw Biron von 
Curland. Dobra te leżały w zachodniej części powiatu kępińskiego i częściowo 
w powiecie ostrzeszowskim. Są to następujące miejscowości: Bałdowice, 
Bralin, Chojęcin, Marcinki, Miechów, Książęca Nowa Wieś, Perzów, Zbyczyna, 
Trębaczów, Turkowy, Domasłów oraz dobra rycerskie Trębaczów, Pisarzowice 

i Koza Wielka, a w powiecie ostrzeszowskim dobra rycerskie Mąkoszyce 
i Rybin. Pewne areały z tych majętności rozparcelował sam książę Gustaw 
Biron von Curland już przed sprzedażą na rzecz Skarbu Państwa i Banku 
Rolnego. Niebawem przystąpiono do parcelacji nowo nabytych ziem pomiędzy 
małorolnych i bezrolnych na samodzielne gospodarstwa i tzw. resztówki. 
Oczywiście i ta parcelacja przyczyniła się do wzrostu szeregów Polskiego 
Stronnictwa Ludowego „Piast”.

Jeszcze przed parcelacją majętności księcia Henryka Pruskiego Zarząd 
Powiatowy PSL podjął decyzję zwołania zjazdu chłopów powiatu kępińskiego, 
ostrzeszowskiego, ostrowskiego i wieluńskiego, na którym miano uchwalić 
szereg rezolucji domagających się szybkiego rozparcelowania ziem przejętych 
przez państwo. Kilku chłopów małorolnych, m.in. Józef Napierała i Franciszek 
Dobrygoszcz ze Świby, którym szczególnie zależało na dokupieniu ziemi 
z parcelacji, opracowało memoriał, w którym domagali się przyśpieszenia 
parcelacji. Memoriał podpisali wszyscy zainteresowani i przedłożyli go 
prezesowi Józefowi Raczyńskiemu, który go również podpisał i przyłożył na 
nim pieczęć Zarządu Powiatowego PSL. Następnie memoriał rozesłano do 
wszystkich stronnictw chłopskich w kraju, dołączając do niego zaproszenie 
dla posłów danego stronnictwa na zjazd kępiński. Porządek Zjazdu był bardzo 
ciekawy. Na zjazd przybyli licznie chłopi nie tylko z powiatu kępińskiego, 
ale również z okolicznych powiatów, jak ostrzeszowskiego i wieluńskiego. 
Nie przyjechał natomiast ani jeden przedstawiciel zaproszonych stronnictw 
chłopskich i ani jeden poseł, nawet poseł PSL –Wojciech Sikora z Ostrowa 
Wielkopolskiego. Obradom przewodniczył prezes Józef Raczyński, który 
wygłosił referat programowy. Do głosu w dyskusji zapisało się wielu mówców, 
a wśród nich znany ogółowi Franciszek Dobrogoszcz ze Świby, którego 
przewodniczący nie dopuścił do głosu, obawiając się jego zbyt radykalnych 
wypowiedzi. Na zakończenie zjazdu uchwalono szereg uchwał, m.in. rezolucję 
domagającą się przyśpieszenia parcelacji i obniżenia stawek za dzierżawę ziemi.
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Kilka dni po zjeździe – jako odzew – Józef Raczyński otrzymał 
wezwanie do stawienia się w Zarządzie Wojewódzkim PSL w Poznaniu 
i pismo z Zarządu Centralnego w Warszawie, w którym oficjalnie udzielono 
mu nagany za podejmowanie decyzji bez wiedzy i zgody władz centralnych. 
Na ogół w powiecie kępińskim i powiatach ościennych, z wyjątkiem powiatu 
wieluńskiego, działalność władz powiatowych i kół była raczej umiarkowana, 
ale uchwały i dany zjazd w Kępnie odebrano wówczas jako samowolę.

Władze państwowe i samorządowe uważały większych właścicieli 
ziemskich i inteligencję wiejską za przodującą warstwę społeczną w powiecie 
i bardziej od chłopstwa skłonną do ustępstw na rzecz polityki rządowej. Chłopa 
uważano za nieustępliwego opozycjonistę w stosunku do obozu rządowego 
i stąd niegodnego piastowania poważnych stanowisk społecznych. Toteż 
kiedy dnia 28 marca 1928 r. sejmik powiatowy uchwalił podział powiatu na 8 
wójtostw, większość stanowisk objęli przedstawiciele ziemiaństwa i inteligencji 
wiejskiej. Pięć wójtostw objęła inteligencja wiejska (trzech dyrektorów dóbr, 
jeden właściciel gorzelni i jeden urzędnik), dwa wójtostwa objęli właściciele 
ziemscy, a tylko jedno wójtostwo otrzymał chłop (Paweł Wolko w Bralinie). 
Natomiast stanowiska zastępców wójtów przypadły w większości chłopom.

W dniu 4 marca 1928 r. odbyły się po raz trzeci w niepodległej 
Polsce wybory do Sejmu, a w dniu 11 marca 1928 r. po raz drugi do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory jak zwykle poprzedziła intensywna 
akcja przedwyborcza. Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” i Chrześcijańska 
Demokracja szły do wyborów pod wspólną listą nr 25 i wspólną nazwą Polski 
Blok Katolicki Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” i Chrześcijańskiej 
Demokracji. Akcję wyborczą PSL rozpoczął w styczniu wielkim wiecem 
w Sali Domu Katolickiego w Kępnie, na który przyjechał sam prezes Wincenty 
Witos. Do Kępna zjechało się bardzo dużo ludowców z całego powiatu, 
którzy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali jego przemówienia. Przyjazd 
Wincentego Witosa do powiatu i obecność na wiecu przyczyniły się do większej 
aktywności chłopów w propagandzie przedwyborczej na rzecz listy nr 25.

Walka pomiędzy poszczególnymi stronnictwami nie zawsze była prosta 
i uczciwa. Świadczy o tym m.in. incydent spowodowany przez starostę Feliksa 
Kasprzaka w redakcji „Nowego Przyjaciela Ludu” (NPL), który domagał się 
umieszczenia na pierwszej stronie tego czasopisma prorządowej odezwy 
wyborczej. Gdy otrzymał odpowiedź negatywną redaktora Mieczysława 
Depczyńskiego (ze względu na bezpartyjny charakter czasopisma), zagroził 
zerwaniem dotychczasowej współpracy Starostwa z redakcją NPL. Wówczas 
to na listę nr 25 z okręgu ostrowskiego typowane były dwie kandydatury, 
a mianowicie: Wojciecha Korfantego i redaktora Mieczysława Depczyńskiego 
z Kępna. Przewidywano wtedy, że Wojciech Korfanty wejdzie do Sejmu z listy 
śląskiej, gdyż kandydował również na Śląsku, a z okręgu ostrowskiego wejdzie 
na jego miejsce drugi kandydat, czyli redaktor Mieczysław Depczyński. 
Ale zajście ze starostą Feliksem Kasprzakiem spowodowało, że Mieczysław 
Depczyński chcąc załagodzić konflikt, wycofał swoją kandydaturę do Sejmu, 
a wyżej wymienioną odezwę (za zgodą Starosty) wydrukował w formie 
oddzielnej ulotki zamiast naczelnego artykułu na pierwszej stronie NPL. 
Mimo całego szeregu trudności lista nr 25 odniosła w wyborach zwycięstwo, 
otrzymując trzy mandaty. Wybrani zostali dwaj ludowcy: Mieczysław Piątek 
z Doruchowa i Piotr Szyszka z Kotlina pow. Jarocin oraz jeden przedstawiciel 
Chrześcijańskiej Demokracji – Stefan Szlachciński z Ostrowa, który wszedł 
na miejsce Mieczysława Depczyńskiego. Szczegółowe wyniki wyborów 
w powiecie kępińskim przedstawiały się następująco: 

Lista nr 25 Polski Blok Katolicki PSL „Piast” 
i Chrześcijańska Demokracja    8410 głosów,
Lista nr 7 Narodowa Partia Robotnicza   8553 głosy,
Lista nr 24 Lista Katolicko-Narodowa                1495 głosów,
Lista nr 2 PPS       87 głosów,
Lista nr 18 Blok Mniejszości Narodowych w Polsce              3031głosów,
Lista nr 21 Narodowo-Państwowy Blok Pracy                          1378 głosów,
Lista nr 30 Katolicka Unia Ziem Zachodnich               802 głosy.
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Porównując powyższe wyniki do sejmu w 1928 r. z wynikami 1922 r., 
należy stwierdzić poważny wzrost głosów oddanych na PSL i Narodową 
Partię Robotniczą. Pomimo że Polskie Stronnictwo Ludowe szło do wyborów 
wspólnie z Chrześcijańską Demokracją, to wpływy tej partii w powiecie 
kępińskim były duże. Zwycięstwo Narodowej Partii Robotniczej dowodzi, 
że służba folwarczna, bezrobotni i małorolni głosowali na listę nr 7, a nie 
głosowali tak jak w roku 1922 na listę reprezentantów warstw posiadających. 
Jest to widoczna zmiana orientacji politycznej biedoty wiejskiej. Podobny był 
wynik wyborów w powiecie ostrzeszowskim. Lista nr 25 (PSL i Chrześcijańska 
Demokracja) otrzymała w 1928 r. 8076 głosów, a w roku 1922 – 5736 głosów. 
Poza tym poważny wzrost liczebny głosów dowodził, że chłop i robotnik 
dojrzał do współdecydowania o losach społeczeństwa zamieszkującego wieś 
i małe miasteczka o charakterze rolniczym, jakim było Kępno czy Ostrzeszów.

Działalność nowo wybranego Sejmu trwała zaledwie dwa lata. Cała 
kadencja minęła na walce z dyktaturą Piłsudskiego. W lecie 1930 r. Sejm 
został rozwiązany. Nowe wybory odbyły się jeszcze tego samego roku. PSL 
„Piast” szło do wyborów w szeregach listy nr 7, tj. Centrolewu, czyli Związku 
Chłopsko-Robotniczego, w skład którego wchodziły następujące stronnictwa: 
PPS ,,,Stronnictwo Chłopskie”, PSL „Wyzwolenie”, PSL „Piast”, Narodowa 
Partia Robotnicza i Chrześcijańska Demokracja. Zbliżenie PSL „Piast” i PSL 
„Wyzwolenie” oraz Stronnictwa Chłopskiego, do którego przyczyniła się 
w dużej mierze wspólna walka wyborcza i głosowanie w wyborach 1930 r. 
na wspólną listę nr 7, doprowadziło do połączenia 15.03.1931 r. tych trzech 
stronnictw w jedno Stronnictwo Ludowe o wspólnym programie. Zakres 
zagadnień społecznych tej połączonej organizacji zbliżony był do programu 
PSL „Piast”. Znikły bowiem z niego niektóre radykalne postulaty występujące 
dotychczas w programach PSL ,,Wyzwolenie” i Stronnictwa Chłopskiego, 
czyli reforma rolna bez odszkodowania oraz uspołecznienie niektórych gałęzi 
gospodarki narodowej. Dopiero program Stronnictwa Ludowego uchwalony 
na Kongresie 7 i 8 listopada 1935 r. wysunął bardziej radykalne postulaty. 
Mimo stosunkowo umiarkowanego programu polityczno-społecznego nowo 

utworzone Stronnictwo Ludowe było nadal śledzone przez organy porządkowe. 
Jeszcze pod koniec 1932 r. policja przeprowadzała rewizje w domach działaczy 
Stronnictwa Ludowego, szukając pism i ulotek antyrządowych.

Pierwszego kwietnia 1932 r. nastąpiło przyłączenie powiatu 
ostrzeszowskiego do powiatu kępińskiego. Miejsce ustępującego starosty 
Feliksa Kasprzaka zajął starosta Nicefor Dąbrowiecki. Likwidacja powiatu 
ostrzeszowskiego pociągnęła za sobą likwidację władz powiatowych Stronnictwa 
Ludowego w Ostrzeszowie, z czym nie bardzo mogli pogodzić się chłopi – 
ludowcy powiatu ostrzeszowskiego. Ostatnim prezesem Zarządu Powiatowego 
na powiat ostrzeszowski Stronnictwa Ludowego był były poseł Mieczysław 
Piątek z Doruchowa, a wiceprezesem Stanisław Drzazga ze Skarydzewa. 
W połowie 1935 r. nasiliła swą działalność na terenie powiatu powołana do 
życia przez działaczy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR) 
grupa ludowców, której celem było zjednoczenie chłopów bezpartyjnych oraz 
członków Stronnictwa Ludowego dla swoich celów politycznych. 

W pierwszym rzędzie starano się zjednoczyć tych chłopów i osadników, 
którzy otrzymali ziemię z parcelacji i którzy chcąc się budować, zmuszeni byli 
zaciągnąć pożyczki w Banku Rolnym. A Bank Rolny w swej polityce finansowej 
kierował się przesłankami otrzymanymi od swoich władz centralnych, 
tj. udzielał pożyczki prawie wyłącznie tym chłopom i osadnikom, którzy 
mogli okazać legitymację sanacyjnego ugrupowania chłopskiego. Ci nowi 
ludowcy spod znaku BBWR byli na terenie powiatu kępińskiego nieliczni. 
W Zarządzie Powiatowym tego ugrupowania byli: Józef Napierała ze Świby 
jako prezes, Franciszek Dobrogoszcz ze Świby, Mościński ze Świby i Ludwik 
Nawrot z Kuźnicy Słupskiej. Ugrupowanie to cieszyło się dużym i stałym 
poparciem starosty Dąbrowieckiego, ale nie zdobyło większego zaufania wśród 
szerokich rzesz chłopskich. Od czasu do czasu zdarzało się, że sanacyjni chłopi 
występowali agresywnie wobec Stronnictwa Ludowego. Mogło się to dziać 
tylko tam, gdzie prorządowi ludowcy mieli większość, jak np. w Świbie, w której 
to wiosce Stronnictwo Ludowe postanowiło zorganizować jedno ze swoich 
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zebrań. Nie mogło jednak otrzymać salki, gdyż właściciel lokalu, uprzedzony 
przez policję i miejscowych działaczy ludowych spod znaku BBWR, tłumaczył, 
że salki nie może dać, gdyż zostały zarezerwowane na zabawę. Postanowiono 
wobec tego zorganizować zebranie na podwórzu karczmy. Podobnie burzliwe 
zebranie odbyło się w Trębaczowie, gdzie robotnicy drogowi, członkowie 
BBWR, usiłowali rozbić zebranie tamtego koła SL. Jednak wobec stanowczej 
postawy członków Stronnictwa Ludowego musieli w końcu zebranie 
opuścić. Działalność prosanacyjnych zwolenników, mimo że nie wyrządziła 
Stronnictwu Ludowemu większych szkód, to jednak oddziaływała ujemnie na 
dotychczasową postawę niektórych członków.

Trudna sytuacja chłopów, którzy byli obciążeni licznymi podatkami, 
karłowatość gospodarstw wiejskich i duża liczba bezrobotnych oraz wyzysk 
najemnej siły roboczej przez obszarników pchała chłopów w kierunku 
ruchów radykalnych. Słynne strajki chłopskie w latach 1932–1933 i w roku 
1937 były przejawem samoobrony przed wyzyskiem oraz walką o swobody 
demokratyczne. Strajki w latach 1932–1933 zrodziły się w Małopolsce, 
a następnie objęły swym zasięgiem województwa centralne, opierały się na 
żądaniach chłopów, by obniżyć opłaty targowe i podatki. W powiecie kępińskim 
i w innych powiatach wielkopolskich strajki te nie przybrały większego zasięgu 
i znaczenia. Na czele komitetu strajkowego stał prezes Stronnictwa Ludowego 
Józef Raczyński, który przywiózł odezwy z Poznania dla powiatu kępińskiego, 
radomskiego oraz wieluńskiego i dzięki ukryciu ich w zbożu przy drodze do 
Osin nie wpadły w ręce policji, która go stale śledziła. Następnie członkowie 
komitetu strajkowego dostarczyli je do poszczególnych kół, a Józef Raczyński 
zawiózł ich część do Wielunia i przekazał je posłowi Chwalińskiemu, który miał 
resztę dostarczyć do Radomia. Odezwa strajkowa pomimo konfiskaty krążyła 
po wsiach powiatu kępińskiego. Większość chłopów nie chcąc wejść w konflikt 
z policją, wstrzymywała się od jakichkolwiek akcji strajkowych. Ostatecznie 
strajk na skutek ostrych działań policji oraz podjętych kroków przez naczelne 
władze Stronnictwa Ludowego w celu uspokojenia ludności wiejskiej wygasł 
25 sierpnia 1932 r. i nie osiągnął zamierzonych celów.

Ostatnie lata przed II wojną światową były trudne dla ruchu ludowego 
w Polsce. Sanacyjne władze administracyjne i policyjne bacznie śledziły 
ich działalność. Na publiczne zebrania i wiece wysyłali swoich agentów 
i funkcjonariuszy policji w celu zebrania materiałów obciążających ludowców, 
by mieć podstawy do ich aresztowania. Gdy np. na Święcie Ludowym 
w Słupi pod Kępnem prezes Józef Raczyński wspomniał o Wincencie Witosie, 
komendant powiatowej policji, Stefaniak, przerwał wypowiedź, twierdząc, 
że o Witosie nie wolno publicznie mówić, gdyż jest on wrogo nastawiony 
do obozu rządowego. Podobnie było również w Słupi pod Kępnem, gdy na 
zebraniu Stronnictwa Ludowego prezes Józef Raczyński podczas dyskusji 
wypowiadał się negatywnie o premierze Felicjanie Składkowskim, który 
ma dom w Paryżu o podejrzanym przeznaczeniu. Za tę wypowiedź został 
skazany na 9 miesięcy więzienia. Jedną z masowych manifestacji ludowych, 
świadczących o ówczesnych nastrojach społeczno-politycznych nurtujących 
polską wieś, były Święta Ludowe odbywające się co roku w innej miejscowości.

Święta Ludowe w Ostrzeszowie i w Laskach, które odbywały się 
w ostatnich przedwojennych latach, cieszyły się dużą frekwencją członków 
Stronnictwa Ludowego i miały spokojny przebieg. W Laskach przemawiał 
adwokat Radke z Ostrzeszowa. Natomiast w Bukownicy natrafiono na 
przeszkody ze strony tamtejszego proboszcza ks. Ciszaka, który oświadczył 
przedstawicielom SL, że nie uznaje świąt ludowych, i odmówił odprawienia 
nabożeństwa. Jednak cały program uroczystości (bez mszy) odbył się bez 
przeszkód wogrodzie jednego z tamtejszych gospodarzy. Byli również 
w powiecie księża popierający ruch ludowy, ale większość księży nie popierała 
ludowców, uważając ich program za zbyt radykalny. W tamtych latach ruch 
ludowy skłaniał się ku prawicy, szczególnie od roku 1937, kiedy Stanisław 
Mikołajczyk przejął naczelne kierownictwo Stronnictwa Ludowego. W marcu 
1939 r. Zarząd Powiatowy SL podjął (podobnie jak uczyniły to inne powiaty) 
akcję zbierania podpisów pod petycją do Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polski celem uzyskania amnestii dla byłego prezesa Wincentego Witosa 
i jego towarzyszy przebywających na emigracji w Czechosłowacji z powodów 
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politycznych. Listy z podpisami przesłał Zarząd Powiatowy poprzez Zarząd 
Wojewódzki w Poznaniu władzom centralnym w Warszawie, które miały je 
przedłożyć marszałkowi na posiedzeniu Sejmu 1 kwietnia 1939 r. O tej akcji 
Stronnictwa Ludowego była dokładnie poinformowana Komenda Powiatowa 
Policji Państwowej w Kępnie, która poleciła wszystkim swoim posterunkom 
w powiecie ścisłą obserwację działaczy ludowych, a szczególnie prezesów kół 
SL. 

Nacisk czynników rządowych na jednostki zajmujące poważne 
stanowiska rządowe w administracji państwowej i komunalnej rósł z każdym 
rokiem. Nie ominął on również wsi kępińskiej. I tak w roku 1937 na 24 
wójtów i podwójtów (w tym 8 ludowców) był wówczas tylko jeden członek 
SL – Stanisław Grzesiak. Reszta, poza 4 bezpartyjnymi, była członkami BBWR. 
Mimo to SL rosło w siłę i umacniało się w swej działalności. W ostatnich 
latach przed II wojną światową nie było w powiecie wioski, w której by nie 
działało koło SL. Ogółem w 53 kołach działało 3800 członków (bez byłego 
powiatu ostrzeszowskiego). Zebrania kół odbywały się raz w miesiącu (i to 
w niedzielę). Również raz w miesiącu spotykały się w Kępnie w Hotelu 
Centralnym zarządy kół, na których omawiano sprawy administracyjne 
i wytyczne do pracy na następny miesiąc. 

W mieście Kępnie nie było samodzielnego koła ze względu na małą 
liczbę członków, ale ci, którzy byli, uczestniczyli w zebraniach Zarządu 
Powiatowego. Pomimo prześladowań, jakich doznawali ludowcy ze strony 
władz miejscowych, gdy rząd polski rozpisał Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej, 
to Zarząd Powiatowy SL ogłosił apel, na który odpowiedziały wszystkie wioski 
i miasta, tworząc komitety, w których ludowcy byli licznie reprezentowani, 
np. w Parzynowie na zebraniu organizacyjnym zadeklarowano 2000 
złotych, a w Rychtalu w pierwszym dniu 6000 złotych. Wybuch II wojny 
światowej położył kres działalności Stronnictwa Ludowego. W pierwszych 
dniach wojny akta i protokoły Zarządu Powiatowego i większości kół zostały 
spalone, by nie wpadły w ręce okupanta, który na podstawie tych materiałów 

mógłby stosować represje wobec ludowców. Mimo to członków Stronnictwa 
nie ominął los, jaki okupant zgotował narodowi polskiemu. 

Źródło: w oparciu o maszynopis Mieczysława Depczyńskiego „Z dziejów wsi 
kępińskiej do roku 1945” w posiadaniu Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. 
Potworowskiego w Kępnie od 1919 r.
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 Marian Kucharzak

 100. rocznica powrotu ziemi bralińskiej do Macierzy, 
 18 stycznia 2020 r.

Działania wojenne 1914 r. nie dotknęły bezpośrednio ludności 
zamieszkującej ziemię bralińską. W I wojnie światowej poległo 49 młodych 
mieszkańców na obcej ziemi. Tym ofiarom „krwawego zmagania narodów” 
wystawiono pomnik, uroczyście odsłonięty w dniu 15 czerwca 1928 r. Autorem 
projektu pomnika był ks. Tomasz Gabriel, proboszcz braliński. Pomnik został 
rozebrany w 1941 r. przez okupanta hitlerowskiego.

Wydarzenia pierwszych lat wojny pilnie śledzili polscy działacze 
narodowi na tym terenie, wśród których można wymienić: rodzinę Przykutów 
w Międzyborzu, ks. Wincentego Rudę w Marcinkach czy ks. Tomasza Gabriela 
z Bralina. Działały tu polskie kółka oświatowe i kościelne, które stanowiły 
forum przekazywania informacji i wymianę myśli na aktualne tematy. Bieg 
wypadków sprawił, iż na porządku dziennym stanęła sprawa odrodzenia 
rzeczywiście niepodległej Polski w etnicznych granicach tak, że natychmiast 
znalazła ona na miejscu gotowych do działania rzeczników przyłączenia do 
Macierzy powiatu sycowskiego, a tym samym ziemi bralińskiej.

W listopadzie 1918 r. odbył się we Wrocławiu wiec ludności polskiej 
Śląska, na którym wybrano Polską Radę Ludową oraz delegatów na Sejm 
Dzielnicowy ziem byłego zaboru pruskiego, który odbył się w dniach 3–5 
grudnia 1918 r. w Poznaniu. Delegatami na Sejm Dzielnicowy byli między 
innymi: Edward Dyrbach i Władysław Szułczyński z Bralina, Józef Stencel 
z Nowej Wsi Książęcej, Jan Cegła z Drożek, Franciszek Hazubski z Mąkoszyc.
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W grudniu 1918 r. odbywały się zebrania i wiece ludności polskiej, 
organizowane najczęściej przez patriotycznie usposobionych księży. 
Wymuszano na nich zadania przywrócenia języka polskiego w szkołach 
i kościołach od zaraz, a w najbliższej przyszłości przyłączenia terenów do 
Polski. Podstawą zadań był fakt zamieszkiwania tych ziem w dużej części przez 
ludność polską. Niemcy wypowiedzieli przeciwko miejscowej ludności polskiej 
kampanię terroru, aby stłumić w zarodku wszelkie działania zmierzające do 
przyłączenia tych ziem do Polski. Ofiarą terroru i prześladowań padali aktywni 
działacze polscy. W opolskim ,,Katoliku” nr 12 z 28 stycznia 1919 r. w artykule pt. 
,,Gwałty Grentschutzu w powiecie sycowskim” pisze się o aresztowaniu w nocy 
rodziny Przykutów-Badurów w Międzyborzu i wypędzeniu ich w przeciągu  
3 godzin ze Śląska. W drugim artykule jest wiadomość o zamordowaniu  
księdza polskiego, proboszcza Wincentego Rudy z Marcinek, w lesie koło 
Mąkoszyc, bez żadnych podstaw i sądu przez Grentschutz, tylko dlatego, że był 
polskim patriotą.

W trakcie debaty nad zachodnimi granicami Polski na konferencji 
pokojowej w Paryżu poruszana była także sprawa przynależności państwowej 
powiatu sycowskiego i namysłowskiego. Strona polska żądała włączenia tych 
powiatów do państwa polskiego. O to zabiegała też specjalna delegacja ludności 
polskiej tych powiatów, w której brali udział Franciszek Przykuta, Kazimierz 
Badura, syn znanego pastora Jerzego Badury, ks. Paweł Polednia z Krzyżownik 
i Seweryn Szulc z Drożek.

Głównym działaczem niepodległościowym i inspiratorem wielu 
tajnych akcji był w tym czasie ks. radca Tomasz Gabriel (1865–1930), dziekan 
braliński, proboszcz parafii od 1896 r., niestrudzony bojownik o polskość 
Bralina w okresie zaborów. On też w okresie plebiscytu opracował wespół 
z Janem Rybarkiem i Benedyktem Jańskim memorandum o polskość powiatu 
sycowskiego dla Komisji Alianckiej działającej na Górnym Śląsku. Zbierał 
podpisy pod nim, agitował i przemawiał. Niemcy wydali na niego wyrok 
śmierci. Znalazł się na czarnej liście Grentschutzu. I tylko przez pomyłkę 

uniknął śmierci. Za opiekę narodowościową i działalność wśród ludności 
na Śląsku odznaczony został przez Niepodległą Polskę orderem ,,Polonia 
Restituta”.

Czynnym działaczem niepodległościowym był w tym czasie Jan 
Rybark (1884–1939). Zbierał w czasie plebiscytu śląskiego podpisy ludności 
za przyłączeniem bralińskiego do Polski. U niego – prostego rolnika – bardzo 
widoczne było umiłowanie ziemi ojczystej, zabytków przeszłości. On to 
gromadził skrzętnie przez lata dokumenty o polskości Śląska i naszego regionu, 
zabytki sztuki i folkloru bralińskiego, które były zbierane w tworzącym się 
Regionalnym Muzeum Śląskim w Bralinie, którego był współtwórcą. Rzadko 
się zdarza, by rolnik pisał dzieje swojej rodzinnej miejscowości, jak uczynił 
to Jan Rybark, wydając je w Kępnie w 1936 roku pt. ,,Bralin”, jako pierwszą 
monografię miejscowości. Pisał liczne artykuły historyczne do „Nowego 
Przyjaciela Ludu” oraz „Przewodnika Katolickiego”. Prezesował Towarzystwa 
Czytelni Ludowych. Ponadto był członkiem sejmiku powiatowego oraz 
współzałożycielem Straży Pożarnej w Bralinie w 1927 r. Nienawiść do 
jego osoby i działalności była tak wielka, że stał się pierwszą ofiarą zbrodni 
hitlerowskiej. Został zastrzelony 1 września 1939 r. we własnym domu.

Przedstawiając sylwetki działaczy niepodległościowych, należy 
również wspomnieć o ks. infułacie Michale Lewku (1878–1967), działaczu 
plebiscytowym urodzonym w Bralinie. Był on członkiem Polskiej Rady 
Ludowej i Komitetu Narodowego, wydawał ,,Tygodnik Górnośląski” – organ 
prasowy Polskich Placówek Plebiscytowych w Berlinie. Od l października  
1920 r. kierował Sekcją Teologiczną Śląskiego Związku Akademickiego 
oraz objął stanowisko szefa Wydziału Kościelnego Polskiego Komitetu 
Plebiscytowego przy Wojciechu Korfantym. Celem działalności tej instytucji 
było odpieranie agitacji niemieckiej, uświadamianie ludności górnośląskiej,  
że katolicka Polska stworzy lepsze warunki rozwoju życia religijnego 
i społecznego. W pracy ,,Górnośląski Plebiscyt z roku 1921 oraz udział 
w nim duchowieństwa katolickiego” pisał: „(...) Nie mógłbym przysiąc,  
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czy sam urobiłbym się na prawdziwego Polaka bez pomocy swego miejscowego 
proboszcza, ks. Tomasza Gabriela i najbliższego jego sąsiada, ks. Michała 
Przywary. Byli to znani Polacy, członkowie dawnego, za moich czasów już 
rozwiązanego Akademickiego Związku Górnoślązaków (...)”.

Innym znanym działaczem niepodległościowym był ks. Robert Josiński 
(1888–1945), urodzony w Bralinie, który w 1919 r. w Berlinie prowadził misje 
wśród kolonii polskiej, werbował do uczestnictwa w plebiscycie górnośląskim. 
Nauczał wówczas także języka polskiego oraz nauki religii w języku polskim 
dla dzieci polskich robotników sezonowych. W 1920 r. został zaangażowany 
przez ks. Michała Lewka do prac plebiscytowych.

Odnotować należy również działalność ks. Michała Przywary (1867-
1906), proboszcza z Nowej Wsi Książęcej, znanego dialektologa i folklorystę. 
Był on założycielem Towarzystwa Naukowego Akademików Górnośląskich. 
Zebrany przez ks. Michała Przywarę bogaty materiał leksykalny i folklorystyczny 
stanowi ważne źródło do badań lingwistycznych i kulturoznawczych. Naczelną 
ideą jego życia było udowodnienie, że gwara śląska jest dialektem języka 
polskiego.

Wstępny projekt postanowień terytorialnych konferencji pokojowej, 
tzw. projekt komisji J. Cambona z 12.03.1919 r., przewidywał, że powiaty 
sycowski i namysłowski, w tym Bralin, pozostaną w granicach państwa 
niemieckiego. Wzbudziło to zadowolenie części niemieckiej, natomiast 
wywołało wielkie niezadowolenie ludności polskiej tych terenów. Franciszek 
Przykuta sporządził obszerny memoriał dla rządu polskiego, zatytułowany 
,,Polskość w powiatach sycowskim i namysłowskim”, w którym m.in. zapytuje 
„(...) czy nie byłoby dróg do naprawienia krzywdy, jaka spotyka ludność z krwi 
i kości polską ze strony Ententy, z powodu, że ją wydano na żer germanizacji. 
(...) Kto zna pojedyncze miejscowości w tych powiatach, a nie mają one tak 
wielkiej liczby mieszkańców, żeby można stracić orientację, ten musi nazwać 
statystykę niemiecką potworną. Każdy znający te strony postawi regułę 
inną, i to taką, ze po wsiach Niemcami są tylko żandarmi i nauczyciele, 

a w miasteczkach kilku kupców. Pokost germanizacji pokrywa zresztą tylko 
zachodnie kresy obu powiatów. Wschodnim, przyznać musi nawet biurokracja 
pruska niezaprzeczony charakter polski. Polska powinna zbrojnie wziąć ten 
kraj, albo spowodować, żeby Ententa uznała linię graniczną tam, gdzie procent 
ludności polskiej jest większy od niemieckiej oraz spowodowała wymianę 
ludności lub doprowadziła do plebiscytu (...)”.

 Ludność tych powiatów to „(...) ten sam typ Polski, co w Poznańskim i na 
Górnym Śląsku i nie tylko w mowie, ale i w sposobie myślenia, w zwyczajach, 
obyczajach, pieśniach ludowych itd. (...)”.

Memoriał ten odbił się echem w Sejmie RP. Ignacy Paderewski na 
posiedzeniu w dniu 23 maja 1919 r. powiedział: „Ludności naszego powiatu 
sycowskiego i namysłowskiego stała się wyraźna krzywda. Ale cóż robić. 
Dzieła ludzkie, choćby najlepsze i najsprawiedliwsze, nie mogą być doskonałe. 
Zresztą pragnę zapewnić Wysoki Sejm, że delegacja pokojowa o Syców i jego 
okręg, jako też o okręg namysłowski, usilnie będzie dopominać się”.

Prasa polska znów wszczęła alarm. Opolski „Katolik” z dnia 
 22.05.1919 r. cytował m.in. jeden z alarmujących listów nadesłanych przez 
czytelnika z Sycowskiego, który pisał: „Jak grom z jasnego nieba uderzyła 
nas wiadomość, że naszych czysto polskich okolic powiatów sycowskiego 
i namysłowskiego nie przyznano Polsce (...). Pomimo strasznego prześladowania 
ludności polskiej i germanizacji, uprawianej przez osoby z nauczycieli, księży 
i pastorów, którzy za prace te grube pobierali dokładki, nie zniemczył się lud 
tutejszy. W ewangelickich zborach przyjmowano w tym roku do konfirmacji 
75% dzieci polskich, a 25 niemieckich; w kościele katolickim jest 90% Polaków. 
Na jarmarku w polskim Sycowie, Bralinie i Międzyborzu nie słyszy się słowa 
niemieckiego. Starsi ludzie nie umieją nawet po niemiecku, więc w sądach, 
policji itd. posługiwać się muszą tłumaczami (...). Protestujemy przeciw 
pozostawieniu przy Niemczech; żądamy przyłączenia nas do Polski (...). Opolski 
,,Katolik” nr 63 z 27.05.1919 r. pisze, że: ,,nie może się pomieścić, jak można tę 
naszą wschodnią połać powiatu sycowskiego zaliczyć do niemczyzny. Przecież 
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to nasz Bralin, Mnichowice, Książęca Nowa Wieś, Trębaczów, Turkowy, Ślizów, 
Dziadowa Kłoda i wiele innych wsi są czysto polskie i katolickie”.

W Muzeum Ziemi Kępińskiej znajduje się własnoręcznie napisane 
zaświadczenie z lutego 1921 r. przez ks. Tomasza Gabriela z Bralina, które 
rzuca światło na pełne napięcia dni: „zaświadczam, że Pan Benedykt Jański 
(1873–1947) jest jednym z najzasłużeńszych dla sprawy polskiej. Jeszcze 
przed obsadzeniem Bralina przez wojska polskie, na wiecu zwołanym przez 
Niemców w Bralinie, zbijał wywody Niemców i utracił już zakupioną rolę 
od niemieckiego nauczyciela Uty. Między innymi miał Pan Jański tę zasługę, 
iż na poufne mi doniesienie z Górnego Śląska, że odcinek sycowskiego 
i rychtalskiego jest zagrożony, samorzutnie pojechali w czterech mężów do 
Komisji Alianckiej do Katowic, a gdy Komisja już była wyjechała, za naradą  
p. mecenasa Wolnego udali się już tylko we dwóch (drugim był p. Józef Nowak 
z Buczku) do Włodzisławic i tam konferowali z Komisją Aliancką. Pan gen.  
Le Rond przyrzekł im, że odcinek ten będzie przydzielony Polsce. Ten  
p. Benedykt Jański był głównym mówcą”.

Protesty polskie odniosły pewien sukces. Ostatecznie traktat podpisany 
28 czerwca 1919 r. przyznał Polsce bez plebiscytu 80 wsi powiatu sycowskiego 
i namysłowskiego. Na około 26 tys. ludności zamieszkałej w tych wsiach Polacy 
stanowili 16 tys. mieszkańców. Termin objęcia przez Polskę przyznanych 
jej terenów wyznaczono na styczeń 1920 r. Decyzja konferencji pokojowej 
wywołała zdecydowaną i nieprzebierającą w środkach kontrreakcję strony 
niemieckiej. Niemcy podjęli gwałtowną kampanię rewizjonistyczną. Usiłowali 
za wszelką cenę odzyskać jeszcze prawo do plebiscytu, licząc na swoje w nim 
zwycięstwo. Wobec nieprzyjęcia tego zadania w sierpniu 1919 r., dla zdobycia 
argumentów propagandowych, sami przeprowadzili w przyznanej Polsce części 
powiatu tzw. ,,plebiscyt próbny”. Władze oficjalnie w nim nie uczestniczyły.

Żadne zabiegi nie mogły już jednak zmienić zapadłych postanowień. Dla 
wytyczenia granicy przybyła do Sycowa międzynarodowa komisja Aliancka, 
złożona z oficerów reprezentujących Anglię, Francję, Włochy, Japonię. W tej 

czynności uczestniczyli również delegaci Polski i Niemiec. Te kilka miesięcy 
dzielących postanowienia konferencji pokojowej od ostatecznego włączenia 
gmin Bralina i Rychtala w skład państwa polskiego stanowią w dziejach 
ludzkości tej ziemi bodajże najtragiczniejszy okres. Po uprawomocnieniu się 
Traktatu Wersalskiego, w styczniu 1920 r., Wojsko Polskie, pod dowództwem 
powstańca wielkopolskiego ppłk. Stanisława Thiela z Doruchowa, rozpoczęło 
wyzwolenie zakątka bralińskiego po 700-letniej niewoli. Samo przyłączenie 
Bralina i okolic odbyło się bardzo uroczyście. Ignacy Wierusz, adiutant 11 p. 
Strzelców Wlkp., tak relacjonował te dzień:

„(...) Miłą niespodziankę wbrew przypuszczeniom zgotował Bralin 
oddziałom I baonu, wkraczającym w jego mury z orkiestrą i sztandarem 
pułkowym na czele. Mimo siedmiowiekowej rozłąki z Macierzą, w dniu  
18 stycznia 1920 r., okazuje miasteczko to, że nie przestało ono czuć po polsku 
i być polskim, a obce nad sobą panowanie uważało za objaw przemijający. 
Zasługa to niewątpliwie kapłana polskiego, który w ludzie utrzymać zdołał 
tlejący przez wieki znicz poczucia polskości i znicz ten rozpalił do płomienia, 
gdy do Bralina wkraczał żołnierz polski. Z tego miejsca cześć oddać należy 
temu kapłanowi w osobie ówczesnego proboszcza Bralina, księdza dziekana 
Tomasza Gabriela. 

W dniu 19 stycznia 1920 r. dopełnia biegu marsz wojska polskiego ku 
nowym granicom Polski. Na ostatnich krańcach ziemi wyzwolonej powiewa 
sztandar wolności. Choć nastrój tego dnia zmącił incydent przy wkroczeniu 
wojska do Rychtala, który odmiennie od siostrzanego Bralina przez swego 
burmistrza dał wyraz niezadowolenia ze zmiany swego politycznego położenia, 
to niezrażony żołnierz polski silną stanął stopą w granicy, by odtąd czujną 
pełnić na niej straż, by strzec całości ziem Rzeczypospolitej, zawsze gotów do 
odparcia zakusów wroga na ich całość (...)”.

Nawet daleka od życzliwości prasa niemiecka nie mogła zaprzeczyć 
tym gorzkim dla jej propagandy faktom. O wkroczeniu polskich żołnierzy do 
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Bralina tak wówczas pisała gazeta sycowska: „18 stycznia 1920 r. niemieckie 
oddziały wycofały się do Sycowa. Wkrótce potem nasza miejscowość była 
już uroczyście przystrojona przez przyjaciół Polski wieńcami i bramami 
tryumfalnymi. Komitet powitalny, na którego czele stał proboszcz (Gabriel) 
w kapłańskim ornacie wszystkim kierował i zarządzał. Około godziny 11 
przybył z Kępna batalion w sile 800 żołnierzy, który ustawił się z sztandarem 
na rynku. W mowie powitalnej duchowny podkreślił, ze od dawna oczekiwał 
na polskie wojsko i wzniósł toast na cześć żołnierzy i ich dowódcy Stanisława 
Thiela (...)”.

Szanowni zebrani, swoje wystąpienie pozwolę sobie zakończyć 
fragmentem pieśni z 1936 r.:

Osiem wieków już minęło 
Jak nasz Bralin znany 
Był świętemu Wojciechowi 
W Gnieźnie zapisany.

Stąd powszechna radość 
Czyni Jemu zadość, 
I trąbią fanfary 
Wiwat Bralin stary.

Długie czasy oderwany 
Od Ojczyzny łona 
Żył pod obcym panowaniem 
I nie miał patrona.

Dzielił Śląska losy, 
Znosił ciężkie ciosy
Lecz swej polskości 
Dotrzymał wierności.
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 Renata Adamska

 Kępińskie Koło Literatów.
 W pokłonie kulturze słowa

 Kępińskie Koło Literatów działa od października 2016 r. Założycielką 
grupy była Anna Niesobska, ówczesna Dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury. 
KKL zrzesza twórców z powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego. Przez pierwsze 
lata swojego istnienia grupa literatów spotykała się w Klubie Kreatywnych 
Kępnian – Poczekalnia. Aktualnie spotkania te mają miejsce w kępińskim pubie 
Gramophone. W kolejnych latach funkcję przewodniczącego pełnili Krzysztof 
Rębowski i Piotr Wieczorek, a wiceprzewodniczącą były Danuta Zofia Buks 
i Monika Banaś. Obecnie przewodniczącą Kępińskiego Koła Literatów jest 
Jadwiga Miesiąc, wiceprzewodniczącą – Renata Adamska. 

Do grona miłośników pięknego słowa w chwili obecnej należą: Danuta 
Zofia Buks, Jadwiga Miesiąc, Monika Banaś, Renata Adamska, Kinga Szczupak, 
Ewa Walentyna Maciejewska, Beata Szymoniak, Anna Niesobska, Marek 
Paprocki, Marek Kowalski, Jerzy Subalski, Józef Frąckowiak, Piotr Wieczorek 
oraz Andrzej Jakub Mularczyk.

Literaci zrzeszeni w KKL aktywnie angażują się w różnorodne 
przedsięwzięcia kulturalne o szerokim znaczeniu. Podejmują także 
indywidualnie oraz wspólnie działania w ramach wielu projektów poetyckich. 
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Ta kilkunastoosobowa grupa, w czterech minionych latach swojej 
działalności, zaistniała na terenie naszego powiatu poprzez wydarzenia 
kulturalne oraz szereg innych inicjatyw:
– Antologia literacka (Kępno – październik 2017),
– Artystyczne Zaduszki (Kępno – listopad 2017),
– Noc Poetów (Kępno – listopad 2017),
– kępińskie obchody Światowego Dnia Poezji „Poezja bez granic” (Kępno – 
marzec 2018),
– udział w projekcie „Zaczytane Kępno” (Kępno – sierpień 2018),
– wydanie publikacji „Melodią swoich liści nuci pieśń o niepodległości” we 
współpracy z Towarzystwem Społecznym „Tilia” oraz udział w obchodach 
upamiętnienia 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego (Wodziczna – 
październik 2018),
– kępińskie obchody Światowego Dnia Poezji „Poezja, która leczy słowa” 
(Kępno – marzec 2018),

– Literackie Zaduszki (Kępno – listopad 2019),
– poetyckie uczczenie Narodowego Święta Niepodległości (Bolesławiec – 
listopad 2019),
– udział w XVI Międzynarodowym Festiwalu Poezji im. Andrzeja Bartyńskiego 
„Poeci bez granic” (Polanica Zdrój – listopad 2019),
– wydanie Antologii Kępińskiego Koła Literatów (Kępno – grudzień 2019),
– udział w obchodach 100-lecia powrotu terenów Gminy Trzcinica do Macierzy 
(Wodziczna – styczeń 2020),
– poetyckie strofy w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Hanulinie 
(Hanulin – styczeń 2020),
– promocja Antologii Kępińskiego Koła Literatów w pubie Gramophone 
(Kępno – styczeń 2020),
– „Zimowe czytanie poezji” na zaproszenie Prezesa Dolnośląskiego Oddziału 
Związku Literatów Polskich – Kazimierza Burnata (Wrocław – luty 2020),
– obchody Światowego Dnia Poezji – artykuł w „Tygodniku Kępińskim” 
(Kępno – marzec 2020),
– udział i współorganizacja Narodowego Czytania „Balladyny” w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Bolesławcu (Bolesławiec – wrzesień 2020),
– „Jesienne czytanie poezji” na zaproszenie Prezesa DOZLP – Kazimierza 
Burnata (Wrocław – wrzesień 2020),
– udział w Kołobrzeskiej Nocy Poetów (Kołobrzeg – wrzesień 2020),
– udział w projekcie KGW w Chojęcinie – „Z kulturą przez całe życie” (Chojęcin 
– październik 2020),
– udział w projekcie Towarzystwa Społecznego „Tilia” – „Senior w wielkim 
świecie kultury i sztuki” (Antonin – wrzesień 2020),
– udział w projekcie KGW w Chojęcinie – „Powiat kępiński na fotografii 
i w wierszu” (Chojęcin – grudzień 2020),
– poetyckie, świąteczno-noworoczne przesłanie w kościele pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Hanulinie – (Hanulin – styczeń 2021),
– walentynki w ewangeliczno-poetyckim ujęciu w kościele pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Hanulinie (Hanulin – luty 2021),
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– wydanie Drogi Krzyżowej oczami Kępińskich Literatów pt. „Bosymi stopami 
drogą za Miłością nieutraconą” – (Kępno – luty 2021),
– „Zimowe czytanie poezji” na zaproszenie Prezesa DOZLP – Kazimierza 
Burnata – (Wrocław – marzec 2021),
– uczczenie Światowego Dnia Poezji przez wydanie pamiątkowych zakładek 
do książek. W Roku Norwidowskim to właśnie temu poecie zostały one 
dedykowane (Kępno – marzec 2021),
– zorganizowanie konkursu literackiego dla młodzieży powiatu kępińskiego na 
wiersz inspirowany twórczością Cypriana Kamila Norwida (Kępno – kwiecień 
2021)

Ponadto corocznie literaci angażują się w WOŚP, organizując kiermasz 
literacki. Wydali również dwie Antologie charytatywne „Serduszkowa 
Antologia dla Wojtusia” oraz „Z nadzieją dla Marcina”, z których całkowity 
dochód został przeznaczony dla osób potrzebujących pomocy. 

Od momentu powstania KKL poszczególni literaci zapraszali 
miłośników poezji na wieczory literackie (najczęściej w miejscach 
zamieszkania), połączone z promocją wydawanych przez nich tomików poezji:

wieczór autorski Moniki Banaś i Kingi Szczupak, 
podczas którego poetki zaprezentowały wspólny 
tomik poezji „Spowiedź czarownic”

Kępno 
– 4 kwietnia 2017 r.

wieczór autorski Jadwigi Miesiąc z poetycką 
promocją tomiku „Miłość jak motyle”, 
wydanego wspólnie z Januszem Strugałą

Kępno 
– 6 października 2017 r.
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wieczór autorski Renaty Adamskiej, promujący 
tomik „…cicho, jeszcze ciszej...”

Trzcinica 
– 18 maja 2018 r.

wieczór autorski Danuty Zofii Buks, połączony 
z promocją tomiku „Jestem puchem na wietrze 
niesionym”

Kępno 
– 26 października 2018 r.

promocja tomiku poetyckiego Andrzeja 
Mularczyka „Twarda okładka”

Ostrzeszów 
– 16 listopada 2018 r.

prezentacja podczas wieczoru autorskiego 
Piotra Wieczorka tomiku poezji „Nie-Myśl!”

Kępno 
– 17 maja 2019 r.

wieczór autorski Aleksandry Jokiel, promujący 
poezję autorki zawartą w tomiku „Chabry 
i maki”

Chojęcin 
– 19 czerwca 2019 r.

wieczór autorski Ewy Walentyny Maciejewskiej, 
prezentujący tomik „Stopami latawców”

Kępno 
– 11 października 2019 r.

wieczór autorski Renaty Adamskiej, promujący 
tomik autorki „Porozmawiajmy w ciszy...”

Trzcinica 
– 16 listopada 2019 r.

wieczór poświęcony twórczości kompozytorskiej 
i muzycznej „Nigdy nie jest za późno”, podczas 
którego w świat poezji śpiewanej zabrał 
zgromadzonych Marek Kowalski

Łęka Opatowska 
– 9 grudnia 2019 r.

Wieczór autorski Renaty Adamskiej, wraz 
z promocją kolejnej pozycji literackiej autorki 
„Przyłóż ucho i słuchaj, a ziemia przemówi”

Trzcinica 
– 31 stycznia 2020 r.

Od wiosny 2020 r., we współpracy w Radiem SUD, Kępińskie Koło 
Literatów realizuje projekt „Słowo w kulturze”, w ramach którego przygotowuje 
comiesięczne, kulturalno-poetyckie audycje. 

W okresie przynależności do KKL poszczególni członkowie wydali 
kilkanaście tomików poezji i kilka antologii. Ich wiersze ukazywały się 
w lokalnej prasie. Niejednokrotnie pracowali w komisjach konkursów 
literackich. Ponadto KKL współpracuje z lokalną prasą, radiem SUD, władzami 

samorządowymi powiatu kępińskiego, bibliotekami, stowarzyszeniami, 
domami kultury, szkołami i wieloma innymi instytucjami.

Kępińscy literaci charakteryzują się indywidualnym podejściem do 
tematu poezji, a mimo to potrafią razem podejmować inicjatywy na rzecz 
rozwoju KKL oraz promocji naszego powiatu. Swoją działalność zaznaczyli już 
w wielu miejscach w Polsce, dzięki czemu są rozpoznawalni w ogólnopolskim 
środowisku literackim. W swoich wierszach poeci pochylają się nad każdą 
istniejącą rzeczywistością otaczającego nas świata, chcąc odnieść się do 
niej i zatrzymać w pamięci czytelników, czasem sprowokować do myślenia 
czy też poddać osobistej refleksji. Utwory ich charakteryzuje szeroko 
pojęty indywidualizm literacki, który lokalnej twórczości dodaje kolorytu 
i wielobarwności. 

Grupa działa dość prężnie i rozwija się zarówno w kwestii warsztatu 
literackiego, jak i samej działalności, mającej na celu promocję poezji.
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 Krzysztof Rębowski

 Polski poeta, dziennikarz, animatorkultury, aktor w  serialach 
paradokumentalnych. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Debiut poetycki w 1995 roku w czasopiśmie „Cogito”. Autor 
tomików poetyckich: „Wiersze” Kraków 2004, „Dokąd zmierzam... skąd 
przychodzę” Wodziczna 2013. Współautor wielu antologii oraz publikacje  
m.in. w „Tygodniku Kępińskim”, „Cogito”, „Pro Formie”, „Kurierze 
Czytelniczym”, „Pro Art” , „W kręgu literatury”, „Kwartalniku”, „RobbMaggazin”, 
„Akancie”, „Impresjach Literackich”. Pierwszy Przewodniczący Kępińskiego 
Koła Literatów, członek Dolnośląskiej Grupy Literackiej NURT.

 Wiersze do malarstwa Tadeusza Piotra Potworowskiego
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Fot. Kwiaty i motyle, gwasz na kartonie 1932, T. P. Potworowski
 ze zbiorów Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

 Kwiaty i motyle 

 Zabierz mnie na łąkę 
 ukochana kobieto
 tam, gdzie roje motyli
 krążą nad kolorowymi kwiatami 

 Podaj mi rękę 
 namalujemy letni świat 
 zakodowany w pamięci 

 Czas płynie 
 i trzecie oko
 zerka zalotnie 
 na miłosny wiersz
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Fot. Zachód słońca w Toskanii, T. P. Potworowski, olej na płótnie 
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu

 Zachód słońca w Toskanii

 Nie wiedziałem jak opisać piękno 
 wylewające się z mojej wyobraźni
 barwne ptaki zawieszone w powietrzu 
 kreski nałożone jedna na drugą 
 widok zapierający dech w piersiach
 i owacje mew!
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Fot. Krajobraz z Łagowa, T. P. Potworowski, olej na płótnie ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Poznaniu

 Krajobraz z Łagowa 

 Zieleń przecinająca kres artystycznych poszukiwań 
 koniec nitki przymocowanej do teraźniejszości 
 przeszłości i przyszłości istnieje jedynie w nas 
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Fot. Port w Rewie, T. P. Potworowski, olej na płótnie 
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu

 Port w Rewie

 Dotarłem do miejsca
 gdzie nadmorski piasek 
 przesypuje wspomnienia 
 które trwają 
 aż do dzisiaj 
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 Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. 
 Potworowskiego 2019 roku

1. Działalność naukowo-badawcza
1.1 Wydawnictwa

1.1.1 Katalog z wystawy Kto tych aktorów ubierał?

Katalog uzupełniający do wystawy „Kto tych aktorów ubierał?”. Publikacja 
ukazała się w  wersji tradycyjnej (papierowej) w nakładzie 300 egzemplarzy 
oraz w wersji elektronicznej. 

1.1.2 W pracowni artysty. Szkice T. P. Potworowskiego w Muzeum Ziemi 
Kępińskiej.

Katalog uzupełniający do wystawy stałej „Kolory Potworowskiego”. Publikacja 
ukazała się w  wersji tradycyjnej (papierowej) w nakładzie 500 egzemplarzy 
oraz w wersji elektronicznej. 

2. Zbiory i dokumentacja
2.1 Dary

Muzeum wzbogaciło swoje zbiory o następujące przedmioty przekazane 
w darze: 

1. Drzeworyt winiety „Nowego Przyjaciela Ludu” projekt Tadeusza Piotra  
Potworowskiego – 1 szt.

2. Mapa: Schul-Wandkarte der Preussischen Provinz Schlesien autor  
F. Handtke – 1 szt.

3. Książeczka A. Gierut „Zjednoczenie mieszczaństwa Polskiego” – 1 szt.
4. Krucyfiks – 1 szt.
5. Apel III dokument z Kalisza dn. 13.12.1981r. podpisał Jacek Jakubowski  

– 1 szt.
6. Obraz Matki Bożej z podpisem kardynała Stefana Wyszyńskiego – 1 szt.
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7. Obieg materii/ Justyna Mędrala. Dokumentacja z powstania dzieła:  
Wytopienie wozu z płyty gipsowej – 1 szt.

8. Fragmenty denarów rzymskich II w.n.e. – 6 szt.
9. Patera – 1 szt.
10. Podstawki platerowe – 4 szt.
11. Waga zbożowa – 1 szt.
12. Fibula, kultura przeworska – 1 szt.
13. Kodeks małego rowerzysty, XXXV lat Milicji Obywatelskiej 7.X.1994-

7.X.1979 – 1 szt.
14. Ustawa z dnia 1 lutego 1983r. Prawo o ruchu drogowym – 1 szt.
15. Książka „Barbara Tryźniaka” Powieść Marja Rodziewiczówna wydanie 

czwarte – 1 szt.
16. Książka „Wilk z Winnipeg” Ernest Setor Thompson, Wydawnictwo M. 

Acta w Warszawie – 1 szt.
17. Książka „Bolesław Chrobry Puszcza” autorstwa Antoni Gołubiew 1947 r. 

– 1 szt.
18. „Z dnia na dzień” –  serwis informacyjny, Wrocław 28.VIII.1981 r. Nr 17/89 

 – 1 szt.
19. „Z dnia na dzień” –  serwis informacyjny, Wrocław 2.IX.1981 r. Nr 19/91 

– 1 szt.
20. „Z dnia na dzień” –  serwis informacyjny, Wrocław 9.IX.1981r. Nr 23/95 

– 1 szt.
21. Fragment „Solidarność” str. 5 i 6 – 1 szt.
22. Oświadczenie KKP w sprawie wolnych sobót z dnia 09.01.1981 r. – 1 szt.
23. Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu, 10 stycznia 1981 – 1 szt.
24. Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu, 12 stycznia 1981 – 1 szt.
25. Komunikat Komisji Strajkowej NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu, 

14.02.1981 – 1 szt.
26. Uchwala KKP NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 12.II.1981 – 1 szt.
27. Serwis informacyjny Solidarności Dolnośląskiej, Wrocław dnia 12.02.1981 

Nr 4 – 1 szt.
28. Serwis informacyjny Solidarności Dolnośląskiej, Wrocław dnia 16.02.1981 

Nr 5 – 1 szt.
29. Serwis informacyjny Solidarności Dolnośląskiej, Wrocław dnia 20.02.1981 

Nr 7 – 1 szt.
30. Serwis informacyjny Solidarności Dolnośląskiej, Wrocław dnia 23.02.1981 

Nr 8 – 1 szt.
31. Serwis informacyjny Solidarności Dolnośląskiej, Wrocław dnia 18.02.1981 

Nr 6 – 2 szt.
32. Biuro informacyjne MKZ Wrocław, serwis informacyjny, 27.02.1981 Nr 10 

– 1 szt.

33. Biuro informacyjne MKZ Wrocław, serwis informacyjny, 6.03.1981 Nr 13 
– 1 szt.

34. Biuro informacyjne MKZ Wrocław, serwis informacyjny, 11.03.1981 Nr 15 
– 1 szt.

35. Biuro informacyjne MKZ Wrocław, serwis informacyjny, 20.03.1981 Nr 19 
– 1 szt.

36. Biuro informacyjne MKZ Wrocław, serwis informacyjny, 23.03.1981 Nr 22  
– 1 szt.

37. Biuro informacyjne MKZ Wrocław, serwis informacyjny, 27.03.1981 Nr 26  
– 2 szt.

38. Biuro informacyjne MKZ Wrocław, serwis informacyjny, 26.03.1981 Nr 25  
– 2 szt.

39. Biuro informacyjne MKZ Wrocław, serwis informacyjny, 31.03.1981 Nr 30  
– 1 szt.

40. Biuro informacyjne MKZ Wrocław, serwis informacyjny, 9.04.1981 Nr 32 
– 2 szt.

41. Biuro informacyjne MKZ Wrocław, serwis informacyjny, 11.04.1981 Nr 33  
– 1 szt.

42. Biuro informacyjne MKZ Wrocław, serwis informacyjny, 12.05. 1981 Nr 43  
– 1 szt.

43. Biuro informacyjne MKZ Wrocław, serwis informacyjny, 14.05. 1981 Nr 44  
– 1 szt.

44. Biuro informacyjne MKZ Wrocław, serwis informacyjny, 6.06.2981 Nr 54 
– 1 szt.

45. Solidarność Dolnośląska Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” 9.01.1981  
Nr 1/15 – 1 szt.

46. Solidarność Dolnośląska Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” 29.02.1981  
Nr 4/18 – 1 szt.

47. Solidarność Dolnośląska Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” 15.01.1981  
Nr 2/16 – 2 szt.

48. Solidarność Dolnośląska Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” 5.02.1981  
Nr 5/19 – 1 szt.

49. Solidarność Dolnośląska Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” 13.02.1981  
Nr 6/20 – 1 szt.

50. Solidarność Dolnośląska Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” 19.02.1981  
Nr 7/21 – 1 szt.

51. Solidarność Dolnośląska Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” 5.03.1981  
Nr 9/23 – 1 szt.

52. Solidarność Dolnośląska Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” 19.03.1981  
Nr 11/25 – 1 szt.
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53. Solidarność Dolnośląska Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” 11.12.1981  
Nr 12 – 1 szt.

54. Solidarność Dolnośląska Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” 27.03.1981  
Nr 13/27 – 1 szt.

55. Solidarność Dolnośląska Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” 2.04.1981  
Nr 14/28 – 1 szt.

56. Solidarność Dolnośląska Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” 10.04.1981  
Nr 15/29 – 1 szt.

57. Solidarność Dolnośląska Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” 30.04.1981  
Nr 18/32 – 1 szt.

58. Solidarność Dolnośląska Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” 24.04.1981  
Nr 17/31 – 1 szt.

59. Solidarność Dolnośląska Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” 7.05.1981  
Nr Nr 19/33 – 1 szt.

60. Solidarność Dolnośląska Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” 07.09.1981  
Nr 37/51 – 1 szt.

61. NSZZ Solidarność Kalisz Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” 1.06.1981  
Nr 20 – 1 szt.

62. Solidarność Dolnośląska Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” 28.05.1981  
Nr 22/36 – 1 szt.

63. Solidarność Dolnośląska Tygodnik NSZZ „Solidarność” 30.07.1981  
Nr 32/46 – 1 szt.

64. Plan miasta Kępna (na kalce technicznej) – 1 szt.
65. Mapa: Carte du Diocefe de Breslav – 1751 r. – 1 szt.
66. Mapa Europy Środkowej – 1 szt.
67. Mapa Mikorzyn 4674 – 1 szt.
68. Mapa Reinersdorf 4874 – 1 szt.
69. Mapa Kempen 4773 – 1 szt.
70. Mapa Bolesławiec 4775 – 1 szt.
71. Mapa Reichthal 4873 – 1 szt.
72. Mapa Pitschen 4875 – 1 szt.
73. Mapa Baranow 4774 – 1 szt.
74. Mapa Powiatu Kępińskiego – 1 szt.
75. Pozwolenie na prowadzenie wojskowych pojazdów mechanicznych – 1 szt.
76. Fotografia jedenastu mężczyzn na wsi – 1 szt.
77. Fotografia orkiestry z dnia 26.VII.1939 r. – 1 szt.
78. Fotografia orkiestry, Pocztowa 16 – 1 szt.
79. Fotografia orkiestry w pierwszym rzędzie najmłodszy chłopak – 1 szt.
80. Fotografia orkiestry w Wilnie – 1 szt.
81. Fotografia oddziału wojskowego przy posiłku – 1 szt.

82. Fotografia żołnierzy 5 osób grających w karty – 1szt.
83. Fotografia czterech żołnierzy w Koloseum, Rzym – 1 szt.
84. Fotografia żołnierzy w Egipcie przed piramidami –  1 szt.
85. Dyplom sportowy Igrzyska 23 Jana Kowalczyka z zawodach pływania 

1924r. – 1 szt.
86. Przypinka 100 Rocznica Urodzin Gen. Wł. Sikorskiego 1981r. – 1 szt.
87. Order Odrodzenia Polski Polonia 1944 r. – 1 szt.
88. Medal za udział w Wojnie Obronnej Ojczyzna 1939 r. Jana Kowalczyka –  

1 szt.
89. Śląski Krzyż Powstańczy Jana Kowalczyka – 1 szt.
90. Przypinka VI Kongres ZBoWiD maj 1979 r. Jana Kowalczyka – 1 szt.
91. Odznaczenie RP Zwycięstwo i Wolność 9.V.1945 Jana Kowalczyka – 1 szt.
92. Odznaczenie Polska Swemu Obrońcy Jana Kowalczyka – 1 szt.
93. Przypinka Krzyż Kawalerski Jana Kowalczyka – 1 szt.
94. Odznaka Grunwald Berlin 1410-1945, Jana Kowalczyka – 3 szt.
95. Odznaczenie Na Polu Chwały 1944, Jana Kowalczyka – 1 szt.
96. Wstążka barwy: niebieski, czerwony, granatowy – 1 szt.
97. Monte Casino 9 odznaczeń Jana Kowalczyka – 9 szt.
98. Naszywka z napisem POLAND – 1 szt.
99. Przypinka Zasłużony na Polu Chwały Jana Kowalczyka – 1 szt.
100. Kawałek Beretki – 1 szt.
101. Przypinka KOP Za służbę graniczną Rzeczpospolita Polska Jana Kowal-

czyka – 1 szt.
102. Przypinka F.M. Lorioli, Rome, Milano Jana Kowalczyka – 1 szt.
103. Naklejka XIII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dzieci, Kępno 1989 r. 

– 1 szt.
104. Broszura Program X Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dzieci, 

Kępno 5 czerwca 1986-8czerwca 1986 – 1 szt.
105. Broszura XIII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dzieci, V masowy 

turniej szkół kępińskich, Kępno, 8-11 czerwca 1989 r. – 1 szt.
106. Koperta XIII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dzieci w Kępnie – 1 szt.
107. Zaproszenie XIII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dzieci w Kępnie,  

8 czerwca 1989-11 czerwca 1989 r. – 1 szt.
108. Plakietka I Publiczny Pokaz Harcerskiego Balonu SP-BYŁ „ZUCH”, Kęp-

no 1 maja 1988 r. – 1 szt.
109. Fotografia ZHP na rynku w Kępnie – 1 szt.
110. Fotografia Jana Potworowskiego oraz Bożena Szal – red. Ziemi Kaliskiej 

– 1szt.
111. Fotografia Piotra Potworowskiego, Grębanin 1936 r. – 1 szt.
112. Fotografia lapidarium w Grębaninie na zdjęciu Jan Potworowski i Leszek 

Żebrowski – 1 szt.
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113. Fotografia spotkania Jana Potworowskiego i Bożeny Szal – red. Ziemi Ka-
liskiej oraz dwóch mężczyzn – 1 szt.

114. Fotografia spotkania Jana Potworowskiego i Bożeny Szal – red. Ziemi na 
balkonie – 1 szt.

115. Fotografia Jana Potworowskiego w sali rehabilitacyjnej – 1 szt.
116. Fotografia Jana Potworowskiego z Anną Żebrowską pod pałacem 

w Grębaninie – 1 szt.
117. Koperta XXX lat Koła PZF przy KDK w Kępnie – 1 szt.
118. Karta ksero kartki pocztowej XXX lat koła PZF przy KDK w Kępnie 1958-

1988 r. – 1 szt.
119. Broszura Program VIII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dzieci, 

Kępno 24-27 maja 1984 r. – 1 szt.
120. Album Ponar Remo Kępno – 1 szt.
121. Tablica Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PTTK Oddział 

w Kępnie – 1 szt.
122. Świadectwo nauki i złożenia egzaminu – 1 szt.
123. Książka kwitowa Nr 880 listy głównej Związku Górników Zjednoczenia 

Zawodowego Polskiego w Katowicach – 1 szt.
124. Poświadczenie Kępno dnia 1 lutego 1923 r. o uczęszczaniu na praktyczny 

kurs podwójnej włoskiej i amerykańskiej książkowości oraz korespon-
dencji handlowej – 1 szt.

125. Certyfikat uczestnictwa w sympozjum rekomendowanym przez Kolegi-
um Lekarzy Rodzinnych w Polsce Jerzego Tomalik – 1 szt.

126. Fotografia Stanisława Tomalik – 1 szt.
127. Odręcznie napisany życiorys Stanisława Tomalik – 1 szt.
128. Fotografia Jerzego Tomalik – 1 szt.
129. Odręcznie napisany życiorys Jerzego Tomalik – 1 szt.
130. Świadectwo zdrowia z Zakładu Chorób Tropikalnych Jerzego Tomalik –  

1 szt.
131. Świadectwo odejścia, bieżący nr 1285 Katarzyny Frantzke, Baranów  

12 kwietnia 1920 r. – 1 szt.
132. Pocztówka Kempen-Wartheland – 1 szt.
133. Legitymacja Nr 0706 Odznaczenia za zasługi dla wielkopolskiej organi-

zacji ZMW Jerzy Tomalik, Poznań – 1 szt.
134. Legitymacja Nr 15898 Odznaki „za wzorową pracę w służbie zdrowia” 

Tomalik Jerzy – 1 szt.
135. Książeczka służbowa Instruktorska Seria A L7170 Tomalik Jerzy – 1 szt.
136. Legitymacja Nr 11049 Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Czerwone-

go Krzyża Jerzego Tomalik – 1 szt.
137. Legitymacja Nr 670 Uchwałą Zarządu Miejskiego w Chodzieży Jerzego 

Tomalik – 1 szt.

138. Legitymacja Nr 4574 przyznano kol. Jerzemu Tomalikowi złotą odznakę 
Związku Młodzieży Wiejskiej – 1 szt.

139. Legitymacja Nr 37517 Jerzego Tomalik Uchwałą Zarządu Głównego 
PZER I został wyróżniony Odznaką Honorową „za zasługi w rozwoju wo-
jewództwa poznańskiego” – 1 szt.

140. Legitymacja Nr 3721 przyznano Jerzemu Tomalik złotą Honorową 
Odznakę Związku Młodzieży Wiejskiej – 1 szt.

141. Dokument tłumaczony z polskiego na angielski dotyczący: Profesion-
al Qualifying Characterizing Opinion Jerzego Tomalik przez dr Stefana 
Pieczara – 1 szt.

142. Lampa naftowa bez szklanej osłonki na knot – 1 szt.
143. Certyfikat uczestnictwa w: Onkologia w praktyce lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej otrzymany przez Jerzy Tomalik – 1 szt.
144. Certificate od Merit awarded to dr Jerzy Tomalik for The School of Pheu-

matology – 1 szt.
145. Meldefarte fur Tomalik Katharine 30.05.06 – 1szt.
146. Deutsches Reich Kennkarte Katarzyna Tomalik 1994 – 1 szt.
147. Deutsches Reich Arbeitsbuch fur Auslander Stanisław Tomalik – 1 szt.
148. Arbeitsamt Tomalik Katharina – 1 szt.
149. Frei durch Ablogunf Reich Tomalik Katharina Kempen – 1 szt.
150. Moneta NBP moneta kolekcjonerska 100. Rocznica wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego – 1 szt.
151. Skrzynia magazynowa Tomasza Godziny – 1 szt.
152. Potwierdzenie nadania przesyłki nr 019688 do Fundacji „Polsko-Nie-

mieckie Pojednanie” – 1 szt.
153. Potwierdzenie nadania przesyłki nr 014415 do Urzędu Spraw Kom-

batantów i Osób Represjonowanych – 1 szt.
154. Potwierdzenie nadania przesyłki nr 008851 do Fundacji ”Polsko-Nie-

mieckie Pojednanie” – 1 szt.
155.  Dowód nadania przesyłki nr 004223 Do Urzędu Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych – 1 szt.
156. Potwierdzenie odbioru listu poleconego nadanego Do Urzędu Do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych – 1 szt.
157. Zaświadczenie Nr 222115 o uprawnieniach kombatantów i osób repres-

jonowanych, Józef Gandecki – 1 szt.
158. Zaświadczenie Nr 409338 o uprawnieniach kombatantów i osób repres-

jonowanych, Józef Gandecki – 1 szt.
159. List do Józefa Gandeckiego od Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych – 1 szt.
160. Polski Związek Więźniów Politycznych Hitlerowskich więzień i obozów 

koncentracyjnych, Deklaracja członkowska Józefa Gandeckiego – 1 szt.
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161. List polecony Józefa Gandeckiego do Dyrekcji Państwowego Muzeum 
w Oświęcimiu – 1 szt.

162. List Józefa Gandeckiego do Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” 
dot. Odwołania Komisji Weryfikacyjnej FPNP – 1 szt.

163. List Józefa Gandeckiego An den Regierungsprasidenten – Koln – 1 szt.
164. Der Regierungsprasident Koln – 1 szt.
165. Arztliche – RewirKommission fur Invaliditat Und Beschaftigug Nr. 2 – 1 

szt.
166. Comite International Geneve, Gandecki Josef – 1 szt.
167. Decyzja 2305/12 Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, Józef Gandecki – 1 szt.
168. Zaświadczenie Nr 44934 Zarządu Związku Bojowników o Wolność 

i Demokrację – 1 szt.
169. Internationaler Suchdienst – 1 szt.
170. Decyzja Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Repres-

jonowanych z dnoa 28.gru.1999 Nr WU-1/KO514/0540791/001 Józef 
Gandecki – 1 szt.

171. Wniosek Komisji Weryfikacyjnej przy Kole Pol. Zwą. B, Więźniów Pol. 
Hitlerowskich Więzień i Obozów koncentracyjnych w Kępnie – 2 szt.

172. Prośba Komisji Weryfikacyjnej do Ob. Gandeckiego Józefa o podanie ży-
ciorysu – 1 szt.

173. Informacja Państwowego Muzeum w Oświęcimiu o negatywnym wyniku 
poszukiwań – 1 szt.

174. „Okólnik” – 1 szt.
175. Hern Josef Gandecki – 1 szt.
176. List do Odwoławczej Komisji Weryfikacyjnej Fundacji „Polsko-Nieieck-

ie” Pojednanie do Józefa Gandeckiego – 1 szt.
177. List-rękopis Józefa Gandeckiego do Internationaler Suchdienst 3548 Ar-

olsen – 1 szt.
178. List Józefa Gandeckiego do do Internationaler Suchdienst – 1 szt.
179. Wniosek do Komisji Weryfikacyjnej przy Zarządzie Wojewódzkim 

w Poznaniu 31.01.1947 r. – 1 szt.
180. Broszura „Bóg Honor Ojczyzna” wyjątki z homilii ks. Jerzego Popiełuszki 

– 1 szt.
181. Grafika „Maryjo Prowadź w Drugie Tysiąclecie Wiary 1967” Grota w Kęp-

nie – 2 szt.
182. „300 lat Parafii św. Marcina w Kępnie 1684” program stałych czynności 

duszpasterskich – 1 szt.
183. Fotografia błogosławionej M. Siedliskiej na łożu śmierci 21.11.1902 r. 

w Rzymie – 1 szt.
184. Grafika Ambony w Kościele św. Marcina w Kępnie – 2 szt.

185. Pamiątka z Kolędy w Kępnie Roku Pańskiego 1986; Najważniejsze fakty 
z życia Parafii św. Marcina w Kępnie – 1 szt.

186. „Historia Związku Młodzieży Socjalistycznej działającego na terenie Kęp-
na w latach 1957-1976” – praca zbiorowa, Kępno wrzesień 1987 – 1 szt.

187. „Biografie” – Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej – praca 
zbiorowa, Kępno 1991 – 1 szt.

188. „Rzeźba”- Józef Owczarek, Stefan Matysiak – praca zbiorowa w ramach 
TMZK, Kępno 1992 – 1 szt.

189. „Walki narodowo-wyzwoleńcze na terytorium ostrzeszowsko-kępińskim 
podczas Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” opracowane przez Zyg-
munta Piaseckiego w ramach TMZK, Kępno 8 grudnia 1979 r. – 1 szt.

190. Ilustrowana wkładka do zeszytu szkolnego – Leszek Czarny (1279-1288) 
najazd tatarów – 1 szt.

191. „700 lat układu kępińskiego” materiały na sesję naukową w dniach 11-12 
grudnia 1982r., Gdańsk 1982r. – 1 szt.

192. Fotografia figurki z Kościoła św. Marcina w Kępnie – 1 szt.
193. Grafika części malowidła przedstawiające Królową Niebios, której hołd 

składają błogosławieni i święci – 1 szt.
194. Pocztówka Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina Biskupa A1364 – 

2 szt.
195. Pocztówka Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina Biskupa A1366 – 

2 szt.
196. Pocztówka Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina Biskupa A1367 – 

1 szt.
197. Pocztówka Kępno i okolice – 1 szt.
198. Pocztówka Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina Biskupa A1365 – 

2 szt.
199. Artykuły pt. „Spotkania z czasem i pamięcią”, Tygodnik Kępiński 24-30 

listopada 2000r., 10-16 listopada 2000 r., 17-23 listopada 2000 r. – 3 szt.
200. Artykuł z Tygodnika Kępińskiego pt. „Testament Mestwina” autorstwa 

Feliksa Gruszki – 1 szt.
201. Artykuł pt. „Miłości, miłości…” z gazety Nasz Dziennik, sobota-niedzie-

la, 15-16 czerwca 2002 r., str.23-24 – 1szt.
202. Fragment czasopisma „Nowego Przyjaciela Ludu” artykuły na stronach 5 

i 6 – 1 szt.
203. Regionalna Wystawa Rolniczo-Przemysłowa Powiatu kępińskiego w Os-

trzeszowie 12-15 VIII 1934 r. – 1 szt.
204. „Świat i Kobieta” – bezpłatny dodatek do Nowego Przyjaciela Ludu, Kęp-

no listopad 1932, Nr. 11 – 1 szt.
205. „Nowy Przyjaciel Ludu” Nr 36 z dnia 23.Marca 1918 r. – 1 szt.
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206. „Nowy Przyjaciel Ludu” z dnia 13. Maja 1913 r. – 1 szt.
207. „Nowy Przyjaciel Ludu” Nr 96 z dnia 14. Sierpnia 1915 r. – 1 szt.
208. „Tygodnik Kępiński” – nr 11 z dnia 13.06.1990 r. – 1 szt.
209. „Tygodnik Kępiński” – nr 9 z dnia 14.05.1990 r. – 1 szt.
210. „Wspomnienia okupacyjne” Józef Ślęk, Kępno 1997 r. – 1 szt.
211. „Związki historyczne ziem nas górną Prosną. Stan i potrzeby badań”  

dr. Ryszard Rosin, maszynopis, listopad 1962 r. – 1 szt.
212. „Źródła historyczne do dziejów ziemi kępińskiej” praca magisterska Mag-

daleny Nawrockiej, Poznań 1977 r. – 1 szt.
213. Teczka z dokumentacją korespondencji Feliksa Gruszki dot. tzw. „Kamie-

ni mikorzyńskich” od roku 1984-1994 – 1 szt.
214. Życiorys Jana Wyderkowskiego – rękopis z okresu okupacji – 1 szt.
215. Wspomnienia Jana Wyderkowskiego – rękopis z okresu okupacji – 1 szt.
216. Maszynopis „W partyzantce na południu Wielkopolski” – Witold Byton-

ski ps. „Sfinks” – 1 szt.
217. List do Feliksa Gruszki, Warszawa 22.02.1996 r. – 1 szt.
218. „Dawne Kępno” (piosenki, wiersze, fotografie) Kępno 1999 r. – 1 szt.
219. Maszynopis „Powiat Kępiński za czasów Grenzschutzki 1918-1920”  

opracował Mieczysław Depczyński, Kępno 1969 r. – 1 szt.
220. Sprawozdanie mgr Augustyniaka z prac wykopaliskowych na grodzisku 

w  Kępnie, czerwiec 1978 r. – 1 szt.
221. Maszynopis „Wspomnienia” dr Aleksander Całosiński, Kępno w styczniu 

1975r. – 2 szt.
222. Grafika „Regionalna Wystawa Rolniczo-Przemysłowa Powiatu 

Kępińskiego w Ostrzeszowie” – 1 szt.
223. Grafika części malowidła przedstawiające Królową Niebios, której hołd 

składają błogosławieni i święci – 1 szt.
224. Program X Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dzieci, Kępno 5 czer-

wca 1986r. – 8 czerwca 1986 r. – 1 szt.
225. Program VIII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dzieci, Kępno 24-

27  maja 1984 r. – 1 szt.
226. Program XIII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dzieci, V Masowy 

Turniej Szkół Kępińskich, Kępno 8-11 czerwca 1989 r. – 1 szt.
227. Kopia dyplomu uznania dla Orkiestry Dętej pod dyrekcją Antoniego Ida-

siaka – 1 szt.
228. Kopia dyplomu za  dowód uznania zasług, Klub Motorowy w Ostrowie 

(Wlkp.), Kępno dnia 20 grudnia 1948 r. – 1 szt.
229. Fotografia orkiestry na ul. Sienkiewicza przy szkole Nr 1 w Kępnie, którą 

prowadzi Antoni Idasiak – 1 szt.
230. Fotografia orkiestry, którą dyryguje Antoni Idasiak – 1 szt.
231. Fotografia grupowa orkiestry pod Urzędem, Kępno 1992 r. – 1 szt.

232. Fotografia Kombinatu Gospodarki Parkiem Obrabiarkowym „Ponar- 
Remo”, Kępno – 1 szt.

233. Fotografia Ośrodka Zdrowia – 1 szt.
234. Fotografia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Kępnie, 

Dzieje Kępna 64. – 1 szt.
235. Fotografia Chóru LO, 4.IV.81 r. – 1 szt.
236. Fotografia Dworca PKS Kępno – 1 szt.
237. Fotografia zespołu wokalnego, Rynek, wejście od ul. Kościelnej przy 

aptece – 1 szt.
238. Fotografia z Odzieżowej Spółdzielni Pracy „Medo” – 1 szt.
239. Fotografia budynku Odzieżowej Spółdzielni Pracy „Medo” – 1 szt.
240. Fotografia stadionu sportowego w Kępnie, wykonana przez S.  Hanisze-

wskiego, Kępno ul. Wolności 2 – 1 szt.
241. Fotografia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej – Kępno, ul. Poznańska – 

1 szt.
242. Fotografia Zakładów Drobiarskich w Kępnie, Dzieje Kępna – 1 szt.
243. Fotografia chóru szkolnego LO z Janem Kurzawą, Kępno 1971 r. – 1 szt.
244. Fotografia Osiedla „Targowisko”, 14.XII.1988 r. – 2 szt.
245. Fotografia pawilonu przy ul. Wrocławskiej, os. 700-lecia od strony 

wschodniej – 1 szt.
246. Fotografia budowy szkoły Nr 3 przy ul. 1000-lecia w Kępnie – 1 szt.
247. Fotografia pawilonu przy ul. Wrocławskiej, os. 700-lecia – 1 szt.
248. Fotografia pogotowia ratunkowego w mieszkań lekarzy – 1 szt.
249. Fotografia występów artystycznych na Akademii 1 Majowej w LO Kępno, 

28.04.1988; młodzież ze szkoły nr 2 – 1 szt.
250. Fotografia Ośrodka Zdrowia – I i II etap, 14.XII. 1988 r. – 1 szt.
251. Fotografia Osiedla 700-lecia widok od strony Przychodni Zdrowia,  

1988 r. – 1 szt.
252. Fotografia Osiedla Odrodzenia, Blok nr 4, 14.XII.1988 r. – 1 szt.
253. Fotografia bloków na 700-lecia z nowym pawilonem, 14.XII.1988 r.  

– 1 szt.
254. Fotografia Osiedla 700-lecia od ul. Wrocławskiej, Kępno 1988 r. – 1 szt.
255. Fotografia budowy Osiedla 700-lecia (widok od strony Przychodni Zdro-

wia), 1982 r. – 1 szt.
256. Fotografia Osiedla Odrodzenia (widok między blokami 1 i 2, a w pers-

pektywie nr 3), 14.XII.1988 r. – 1 szt.
257. Fotografia chóru LO, 5.IV.1980 r. – 1 szt.
258. Fotografia budowy Szkoły Nr 3 przy ul. 1000-lecia w Kępnie(widok od 

obecnej ul. Sportowej) – 1 szt.
259. Fotografia budowy Szkoły Nr 3 przy ul. 1000-lecia w Kępnie(widok od 

obecnych Alei Marcinkowskiego) – 1 szt.
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260. Fotografia budowy Szkoły Nr 3 przy ul. 1000-lecia w Kępnie(widok od 
wejścia budynku) – 1 szt.

261. Fotografia z pierwszego publicznego pokazu, „Balon ZUCH”, stadion 
miejski dnia 1.V.1988 r. – 1 szt.

262. Zbiór fotografii „II etap budowy realizowany w 1977-78 r. odcinek dłu-
gości” łącznie 6 fotografii – 1 szt.

263. Kopia fotografii „Letnia Kwiaciarnia” – ul. Sikorskiego 2 – 1 szt.
264. Kopia fotografii starych łazienek z okresu międzywojennego zafun-

dowanych miastu przed I wojną światową przez Adolfa Stahla – 1 szt.
265. Kopia fotografii – Chojęcin szum – zdjęcie z lat dwudziestych  

1917-18 r. – 1 szt.
266. Fotografia z dnia 1.V.88r. Zabytkowy „Magirus” – samochód straży 

pożarnej z początków XX wieku – 1 szt.
267. Fotografia pana Adamskiego na tle wyremontowanej sikawki OSP Kępno 

– 1 szt.
268. Fotografia St. Haniszewskiego przedstawiająca budynek PKO  

przed 1982 r. – 1szt.
269. Fotografia Sali Urzędu Stanu Cywilnego Kępno przekazana do użytku 

1988 r. – 1 szt.
270. Fotografia Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kępnie – 1 szt.
271. Fotografia – Ratusz w Kępnie przed remontem wieży – 1 szt.
272. Fotografie Ratusza w Kępnie w trakcie remontu, styczeń 2005 – 3 szt.
273. Fotografia ul. Łąkowej w Kępnie – 1 szt.
274. Pismo „Solidarność Walcząca” 19-26 grudnia 1982 r. – Manifest Solidar-

ności – 1 szt.
275. Bezpłatny dodatek do Nowego Przyjaciela Ludu „Powiat Kępiński” z map-

ką  powiatu – opracowany przez ks. J. Janiszewskiego – 1 szt.
276. Dowód osobisty – Personalausweis Przybylski Roman, Kempen 28 Mai 

1941 – 1 szt.
277. Zahntechniker – Ausweis Nr. 26. (Gruppe I) Der polonische Zahntechni-

ker Roman Przybylski, 19 November 1941 – 1 szt.
278. Świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej szereg. Przybylskiego Ro-

mana ur. 9 lipca 1913r., Poznań dnia 28 lutego 1935 – 1 szt.
279. Pismo Młodzieży Harcerskiej i szkolnej „Czuwaj”; Świat Młodych Nr 22 

Rok V Warszawa, 31.V.1953 – 1 szt.

2.2 Zakup muzealiów

Zakupiono następujące eksponaty: 

2.2.1. Zaproszenie na 50-lecie Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Kępnie

2.2.2. Akwarele T. P. Potworowskiego:
1. Akt, pióro, czarny tusz, akwarela na niebieskim papierze, Nude, pen, black 
Ink, watercolour on blue paper 253x201 mm, Dep. 3803
2. Kobieta przy kominku, pędzel, czarny tusz, ołówek, akwarela na 
papierzeWoman by the Fireplace, brush, black ink, pencil, watercolour on pa-
per, 252 x 201 mm, Dep. 3656
3. Kobieta szyjąca, czerwona kredka, akwarela na bibule żeberkowej, A Woman 
Sewing, red crayon, watercolur on ribbed tissue paper, 201 x 258 mm, Dep. 
3781
4. Wnętrze pracowni, ołówek,  czarna kredka, akwarela na niebieskim papierze
The Artist’s Studio, pencil, black crayon, watercolour on blue paper, 202x253 
mm, Dep. 3791
5. Pejzaż, ołówek, akwarela na papierze, Landscape, pencil, watercolour on pa-
per, 202x252 mm, Dep. 3789
6. Kobieta siedząca na tarasie, pióro, czarny tusz, akwarela na bibule żeberkowej, 
Woman on the Terrace, pen, black ink, watercolour on ribbed tissue paper, 
200x255 mm, Dep. 3796
7. Maszty, ołówek, akwarela na niebieskim papierze, Masts, pencil, watercolour 
on blue paper, 253x202 mm, Dep. 3652
8. Zaułek, akwarela na papierze, Backstreet, watercolour on paper, 252x200 
mm, Dep. 3652
9. Ulica, pióro, czarny tusz, akwarela na żółtym papierze, Street, pen, black ink, 
watercolour on yellow paper, 253x203 mm, Dep. 3650
10. Plaża, czarny flamaster, gwasz na papierze, Beach, black felt-tip pen, 
gouache on paper, 201x258 mm, Dep. 3674
11. Autoportret z nagim torsem, akwarela na papierze, 255x190 mm., 
Balustrada w parku, czarna kredka, akwarela na papierze
12. Balustrade in the Park, black crayon, watercolour on paper, 200x251 
mmDep. 3767
13. Statek na morzu, pióro, czarny tusz, akwarela na bibule, Ship at Sea, pen, 
black ink, watercolour on tissue paper, 185x252 mm, Dep. 3646
14. Piazza del Campo, szkic do obrazu Siena, ok. 1955, ołówek, kredki na 
papierze, Piazza del Campo, study for Siena, ca. 1955, pencil, crayons on paper
129x216 mm, Dep. 3693

http://en.bab.la/dictionary/english-polish/felt-tip-pen
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2.3 Depozyty:

2.3.1 Komplet pocztówek:
18 zapisanych, 17 pustych (ze zdjęciami obrazów z różnych muzeów na świe-
cie) 
4 od Piotra Potworowskiego (1 do Doreen, 2 do Teresy Pągorskiej, 1 do Rze-
pińskich) 
13 do Piotra Potworowskiego 
1 do prof. Kępińskiego z Wenecji, nadawca nieznany 

2.3.2 Listy: 
15.07.1959 – od I. Prawickiej do prof. Kępińskiego w sprawie zakupu i do-
starczenia obrazów Piotra Potworowskiego 
17.07.1959 – od Maryli do Tadeusza 
13.05.1961 – do Piotra Potworowskiego z przeprosinami za nieprzybycie na 
wystawę Doreen + tematy prywatne, podpis nadawcy nieczytelny
24.05.1961 – do Piotra Potworowskiego od Lotty D., z przeprosinami za 
nieprzybycie w odwiedziny 
26.06.1961 – od Piotra Potworowskiego do Zosi, krótka prośba o spotkanie 
w Warszawie 
1975 – list do Muzeum Narodowego w Poznaniu do Magdaleny P. 
1915-16 Plik listów podpisany: Listy Piotra, Moskwa, 1915-16
08.03.1944 – Przyjęcie Piotra Potworowskiego na członka Artists International 
Association 
24.08.1957 – list od Keele Picture Loan collection z prośbą o pożyczenie obrazu
11.1957 – list z prośbą do Piotra Potworowskiego o contribution obrazu do 
105th Annual Exhibition 
List do Piotra Potworowskiego od dyrektora Art Gallery and Museums, Brad-
ford w sprawie contributing a painting do wystawy 
08.1958 – list Piotra Potworowskiego do Clifforda 
20.10.1958 – list Piotra Potworowskiego do Władysławy Jaworskiej 
Grupa listów od Piotra Potworowskiego do Zdzicha i Teresy 
29.06.1961 – List od Maryli do Piotra Potworowskiego 
14.07.1961 – Kazimierz Dolny, list od Piotra Potworowskiego do Józia – prze-
myślenia na temat twórczości malarza
05.11.1961 – list z Warszawy, od Piotra Potworowskiego do Czesława, w spraw-
ie realizacji Dziadów w Katowicach. 
05,07,26.12.1961 – listy Piotra Potworowskiego do Ireny Moderskiej z listą 
rzeczy do załatwienia i ważnymi informacjami. 
List od Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku z prośbą 
o przesłanie zaświadczenia, że pogrzeb Piotra Potworowskiego odbył się 
na koszt skarbu państwa – potrzebne do wypłaty zasiłku pogrzebowego dla  
Doreen 

30.11.1969 – List od Marka Żuławskiego do Ireny Moderskiej, na temat jego 
znajomości z Piotrem Potworowskim i krótką opinia o nim. 
1967-1995 – seria listów od Magi do Ireny Moderskiej 
Pół listu od Piotra Potworowskiego, odbiorca niezidentyfikowany. Przemyśle-
nia na temat sztuki/ 
Połowa listu do Piotra potworowskiego od Kennetha
1962 – list do Anny od Kennetha
List do pani Potworowskiej od Fredericka Zimmermanna, w sprawie obrazów 
Piotra Potworowskiego w swoim posiadaniu 
List do Anny Potworowskiej od A. Heath – po śmierci Piotra Potworowskiego
 
2.3.3 Notatnik: 
Przepisane listy: 
od Piotra Potworowskiego do Magi 
listy opatrzone nagłówkiem „po śmierci Piotra”, większość do Anny Pot-
worowskiej 

2.3.4 LUŹNE KARTKI Z ZAPISKAMI:
Kartka zapisana przez Piotra Potworowskiego z 18.07.1946 pt: A very  
import ant statement issued by me in a deep cave.
Sopot, notatki Piotra Potworowskiego do odczytu przemowy o malarstwie 
Plik luźnych kartek z przemyśleniami Piotra Potworowskiego 
Zestaw krótkich notatek Piotra Potworowskiego na temat siebie i malarstwa 
Kartka do Piotra Potworowskiego od Marii Wituskiej 
Kartka od Wandy Kamińskiej do Marii Wituskiej 

2.3.5 NOTATKI: 
Kartka z przemyśleniami Piotra Potworowskiego
Notatnik z cytatami Cezannea i przemyśleniami
Notatnik zapisany tylko częściowo, krótkie refleksje, spostrzeżenia, kilka  
szkiców. 
Notatnik Piotra Potworowskiego z instructory notes co do wypowiedzi o swo-
jej sztuce 

2.3.6 INNE:
Voting list Piotra Potworowskiego – 40 painters to be represented in the Inter-
national Section of A. I.A exhibition 
Odręcznie namalowana mapka z Kornwalii, z krótkimi opisami miejsc 
2 ręcznie namalowane obrazki, motywy ułańskie na jednej oraz bukiet  
kwiatów na drugiej 



146 147

Spisany na maszynie, na podstawie listów i pamiętników życiorys Piotra Pot-
worowskiego + plik notatek i haseł, prawdopodobnie draft maszynopisu 
List do rektoratu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z Ackers Stychebruk 
z prośbą o dokładne info na temat Piotra Potworowskiego 
Program przedstawienia Wesele w eatrze Polskim z sezonu 1958-1959, którego 
Piotr potworowski był współtwórcą 
Kartoteka obrazów przedwojennych, plik TEKTUREK 
List od Davida Cobba do Zachęta Gallery of C.A w sprawie wystawy prac  
Piotra Potworowskiego 
Notatka do Piotra Potworowskiego od Ireny Moderskiej w sprawie kierunku 
w którym cała akcja pójdzie – istotna wartość człowieka.
List do Ireny Moderskiej od dr. Horsta Richtera
1900-1961 – chronologiczny opis wydarzeń artystycznych w świeci 
2 wizytówki hoteli paryskich 
Czek Lloydsa na 20 funtów 
Wpłata od Piotra Potworowskiego dla The Automobile Association 
Ulotka Dols’ Impregnated Flannel, na reumatyzm 

2.4 Konserwacja

Zlecono przeprowadzenie konserwacji: fragmentów monet rzymskich 
o numerach – MZK7025, MZK 7026, MZK 7027/1-2, MZK 7028/1-2; Mapa 
Schul-wandkarte der Preussichen Provinz Schlesien MZK8288.

3. Działalność wystawiennicza
3.1 Wystawa stała „Z historii Kępna”

Wystawa podzielona jest na pięć modułów odpowiadających takim tematom 
jak: archeologia, etnografia, rzemiosło, sport i kultura oraz miasto. W każdym 
z modułów odnaleźć można kluczowe elementy konstruujące tkankę miejską 
Kępna. W archeologii przypominamy o dziejach najdawniejszych ziemi 
kępińskiej a w etnografii o wiejskich korzeniach kępińskiej osady. Moduł miasto 
prezentuje cały wachlarz źródeł do historii miasta: od działalności Strzeleckiego 
Bractwa Kurkowego, poprzez kępińską prasę, aktywność związaną z handlem, 
przemysłem i wyszynkiem do kwestii wyznaniowych. Bogata aktywność 
sportowa mieszkańców Kępna podkreślona została w sporcie i kulturze, w której 
znajdziemy również eksponaty świadczące o ożywionym życiu kulturalnym 
w mieście jak: pamiątki związane z działalnością Chóru Męskiego „Echo” czy 
też egzemplarz pierwszego, paryskiego wydania Pana Tadeusza z 1834 roku 
pochodzący ze szkolnej biblioteki w Kępnie. Zwieńczenie kępińskiej opowieści 
stanowi rzemiosło – będące obszerną prezentacją eksponatów symbolizujących 
działalność kępińskich cechów.

3.2 Wystawa czasowa „Z gliny stworzone”. Wystawa ze zbiorów Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu

Wystawa „Z gliny stworzone” przygotowana ze zbiorów Muzeum Ceramiki 
w Bolesławcu prezentowała przekrojowo dzieje bolesławieckiej ceramiki. 
Na ekspozycji można było zobaczyć kilkadziesiąt wyrobów. Najstarsze 
spośród nich były bolesławieckie naczynia, pozyskane na drodze badań 
archeologicznych pochodzące z XVI i 1 poł. XVII w. oraz XVIII-wieczne 
dzbany o żeberkowanych brzuścach pokryte brązowym szkliwem ziemnym               
z cynowymi okuciami. Z 2. poł. XVIII i z XIX w. pochodzą naczynia zdobione 
plastycznymi nakładkami przedstawiającymi motywy heraldyczne, postaci 
biblijne, sceny łowieckie oraz motywy roślinne i zwierzęce. Na ekspozycji 
nie zabrakło również, typowych dla współczesnej produkcji bolesławieckiej, 
wyrobów zdobionych gąbkowymi stempelkami. Ten rodzaj dekoracji pojawił 
się w Bolesławcu około 1882 r., a naczynia o jasnych czerepach, pokryte 
kobaltową dekoracją,  najczęściej w formie kółek, kropek, pawich oczek, rybiej 
łuski oraz listków koniczynki szybko zyskały ogromną popularność.

3.3 Wystawa czasowa „Kto tych aktorów ubierał?”

Wystawa Kto tych aktorów ubierał? prezentowała  kostiumy z kultowych 
polskich filmów i seriali. Stroje z kolekcji CeTA. Prezentowane kostiumy 
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przypominały bohaterów filmowych, którzy z  czasem odeszli w cień, 
przypomniała świat dawnych aktorów i reżyserów, a przede wszystkim – świat 
dawnych mistrzów polskiej kostiumografii. Wydarzeniu towarzyszył wykłady 
Marii Duffek-Bartoszewskiej na temat Jak powstaje kostium filmowy? oraz 
Magdaleny Stawniak o fanowskim tworzeniu kostiumów amerykańskiego 
kina science fiction oraz fantasy.

3.4 Wystawa czasowa „Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja”

Wystawa planszowa prezentowała historię ustanowienia Konstytucji 3 Maja.

3.5 Wystawa czasowa „Pixelowe wspomnienia”

Wystawa Pixelowe Wspomnienia stworzona ze zbiorów Muzeum Gier  
i Komputerów Minionej Ery we Wrocławiu przedstawia skromny wycinek 
tysięcy godzin spędzonych z padem. Namacalnie wizualizuje miłość do grania, 
poznawania cyfrowych światów.

3.6 Wystawa plenerowa „Wtedy się działo!”

Wystawa prezentuje wybrane artykuły miesięcznika „Południowa Wielko-
polska”, które opisują historie życia codziennego mieszkańców ziemi kępińskiej 
na tle Wielkopolan. 

3.7 Otwarcie wystawy „W pracowni artysty. Szkice T. P. Potworowskiego 
w Muzeum Ziemi Kępińskiej” stanowiącej uzupełnienie wystawy stałej 
„Kolory Potworowskiego”

Ekspozycja wzbogacona została o kilkanaście prac studyjnych oraz szkiców 
przygotowawczych, pochodzących z różnych okresów twórczości malarza. 
Zespół zakupionych grafik to kolejny krok w uzupełnianiu, a więc budowaniu 
regionalnej kolekcji sztuki współczesnej, przez instytucję związaną od początku 
swojego istnienia z osobą Tadeusza Piotra Potworowskiego – jej pierwszego 
dyrektora oraz kustosza. Muzeum Ziemi Kępińskiej pragnie w ten sposób 
stworzyć miejsce stałej ekspozycji dzieł oraz pamiątek związanych z artystą, czyli 
muzealnego archiwum. Zyska ono charakter atelier malarza poprzez ukazanie 
procesu twórczego, począwszy od prezentacji luźnych szkiców przygotowawczych 
oraz szkicownika, a skończywszy na gotowych już obrazach na płótnie. 
W przyszłości wystawa ta zostanie również uzupełniona o materiały źródłowe 
i archiwalne, które dopełnią wrażenia przebywania w pracowni artysty.

3.8 Wystawa czasowa „Świat toruńskiego piernika”

To wystawa, która prezentowała tradycje toruńskiego piernikarstwa, dawne 
rzemiosło, a także świat XIX-wiecznego przemysłu i handlu.

3.9 Wystawa czasowa „Czekam kiedy ktoś w końcu ukradnie mój obraz...”

Na wernisażu zostały zaprezentowane obrazy Szymona Chwalisza.

3.10 Wystawa plenerowa „Atak radziecki na Polskę”

Ekspozycja prezentowała artykuł na temat paktu Ribbentrop-Mołotow oraz 
pamiątki po Sybirakach.
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4. Popularyzacja 
4.1 Noc Muzeów

W 2019 roku odbyła się szósta edycja Nocy Muzeów. W tym roku wydarzenie 
odbyło się pod hasłem: Gotujemy w Muzeum. Na uczestników czekało mnóstwo 
atrakcji od warsztatów kulinarnych, degustacji, wykładu na temat kuchni 
staropolskiej po zajęcie plastyczne czy konkurs z przyprawami. Partnerem 
wydarzenia było Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Edukatorzy 
opowiadali o savoir-vivre, czyli kulturze przy stole i jej historii. Które miejsce 
przy stole zająć? Kiedy i jakimi sztućcami zacząć jeść? O czym rozmawiać, 
a jakich tematów absolutnie podczas jedzenia nie poruszać? Jak elegancko 
poradzić sobie z trudnymi potrawami? I jak to wreszcie jest z łokciami na 
stole – można oprzeć czy nie? Uczono się zasad dobrego zachowania się przy 
stole. Rozszyfrowywano układ sztućców i nauczymy się prawidłowo z nich 
korzystać. Zapoznano się z zasadami procedencji i spróbujemy odnaleźć się 
w roli zarówno gości, jak i gospodarzy. 

Harmonogram Nocy Muzeów 2019:
16:30 – 18:00 Warsztaty z kultury stołu z degustacją.
16:30 – 20:00 Warsztaty kulinarne z wykorzystaniem produktów regionalnych 
poprowadzi szef kuchni Paweł Powroźnik z restauracji „P jak Pysznie”.
17:00 – 20:00 Warsztaty kolorowych warzyw dla najmłodszych i konkurs 
„Zgadnij jaka to przyprawa?”.
17:30 – 18:15 Wykład na temat kuchni staropolskiej oraz historycznej 
rekonstrukcji kulinarnej wraz z prezentacją.
17:30 – 20:00 Warsztaty z historycznej rekonstrukcji kulinarnej z degustacją.
18:20 – 20:00 Zajęcia plastyczne „Poczuj się jak artysta Potworowski” i stwórz 
własną martwą naturę.

4.2 Ferie zimowe w muzeum 2019

– 4 i 24 stycznia odbyły się warsztaty z tworzenia komiksu.
– 18 i 25 stycznia odbyły się warsztaty z linorytu.
Zajęcia dla przedszkolaków: w czasie ferii zimowych przedszkolaki  pracowały 
nad zadaniami z Elementarza Małego Muzealnika.
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4.3 Warsztaty ceramiczne

5 marca odbyły się warsztaty ceramiczne na których dzieci mogły poznawać 
nowe techniki modelowania i zdobienia gliny, doskonalić swoje umiejętności 
i realizować własne projekty. 

Na warsztatach można było wykonać tradycyjną stempelkową dekorację 
według własnego pomysłu oraz poznać tajniki pracy malarki ceramiki oraz 
zasiąść przy elektrycznym kole garncarskim i pod okiem doświadczonego 
instruktora wykonać swój własny kubek ceramiczny. Wszyscy uczestnicy 
dowiedzieli się z czego słynie Bolesławiec i jakim niełatwym zadaniem jest 
stworzenie od postaw naczyń z gliny, które można obejrzeć na wystawie 
czasowej pt. „Z gliny stworzone”

4.4 Warsztaty „Szafa prababci. Wprowadzenie do zagadnień historii 
ubioru”

Z okazji Dnia Dziecka odbyły się warsztaty pt. „Szafa Prababci. Wprowadzenie 
do zagadnień historii ubioru”. Wydarzenie odbyło się 7 czerwca 2019 dla grup 
zorganizowanych: 
I grupa (7-11 lat) od 11:30 do 13:00,
II grupa (12-16 lat) od 13:00 do 14:30.
 
Zajęcia obejmowały tematykę higieny i kultury ubioru w tym swoboda ruchu, 
funkcjonalność oraz wygoda dawnych ubiorów. Zostały zaprezentowane 
elementy garderoby, których obecnie nie używamy i te których nie było dawniej. 
Omawiane były szkolne mundurki i ubiory stosowne do wieku, a także stroje 
podkreślające wejście w dorosłość. W czasie wykładu można było zapoznać się 
z oryginalnymi i rekonstruowanymi elementami ubioru, a także akcesoriami 
toaletowymi. 

4.5 Spotkanie Darczyńców w Muzeum

Spotkanie zorganizowane w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potwo-
rowskiego dla Darczyńców Muzeum. Podczas spotkania złożono 
podziękowania za zaufanie jakim obdarzono muzeum, postaramy  W trakcie 
spotkanie zostały wręczone dyplomy przez Panią Dyrektor Karolinę Różewską 
oraz Burmistrza Miasta i Gminy Kępno Piotra Psikusa. Wydarzeniu towarzyszył 
występ uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra 
Tansmana w Kępnie.

4.6 Warsztaty pieczenia toruńskiego piernika

Każdy z uczestników pracował z ciastem piernikowym, wałkował je i odciskał 
w ręcznie rzeźbionych, drewnianych formach piernikarskich.

4.7 Warsztaty rejestrowania historii mówionej „Trzy wielkie kultury...jedno 
małe miasto”

Przy współpracy z Fundacją ICAD zostały przeprowadzone warsztaty, 
w trakcie których można było się dowiedzieć, jak i o co pytać, żeby odkryć 
najciekawsze karty lokalnej przeszłości. Uczestnicy poznali sposoby, jak 
przekonać odbiorców, że mikrohistorie własnej rodziny, czy te z najbliższego 
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sąsiedztwa, mogą być nie tylko interesujące, ale także angażować odbiorców 
swoją narracją.

4.8 Warsztaty tworzenia kokard narodowych

Na uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie czekały przygotowane 
wcześniej materiały, z których miały powstać kokardy. Młodzież dowiedziała 
się, że 7 lutego 1831 r. Sejm wprowadził kokardę dwubarwną odwołującą się 
do przyjętego powstańczego herbu Królestwa Polskiego.

4.9 Akcja „Rowerem do muzeum!”

W tym roku zachęcaliśmy wszystkich mieszkańców z okolic Kępna do wyprawy 
jednośladem. Nie wszyscy wiedzą, że spora część zbiorów Muzeum to dary 
mieszkańców Kępna i okolic. Na zaprezentowanych plakatach można było 
zobaczyć jakie zabytki pochodzą z poszczególnych sołectw i osiedli Gminy 
Kępno.

4.10 Warsztaty Bożonarodzeniowe

We współpracy z Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie przeprowadzone 
zostały warsztaty zdobienia pierników. Jedną z atrakcji było również 
przedstawienie teatralne pt. „Dziadek do orzechów” oraz tworzenie kartek 
świątecznych „Dziadek do orzechów”.

4.11 Wykład na temat dyskursu artystycznego wokół sztuki komercyjnej

Kurator wystawy spotkał się z uczniami jednego z kępińskich liceów. Głównym 
tematem była szeroko rozumiana przez młodzież i artystę sztuka. Rozmówcy 
skupili się jednak na sztuce komercyjnej, wychodzącej z ram i kanonów,  
na sztuce do kupienia i sprzedania, a nie tylko do pokazania i oglądania.

4.12 Lekcje muzealne

Bogata oferta lekcji muzealnych cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.
Program lekcji muzealnych 2019/2020:

1. Cień Wielkiej Wojny - siła żywa i sprzęt wojskowy w latach 1914-1918 
(zarys i prezentacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego używanego przez główne 
strony konfliktu I WŚ, nowinki techniczne oraz ciekawostki związane z wojną). 
Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

2. Odzyskanie Niepodległości 11 listopada 1918 rok
Orientacje polityczne w czasie zaborów, wybuch I wojny światowej, 
Konferencja Paryska i traktat wersalski, Liga Narodów - cele, kształtowanie 
się granic Polski). Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych  
i  ponadpodstawowych.

3. Powstanie wielkopolskie 1918-1919 r.. Lekcja przeznaczona dla uczniów 
szkół podstawowych.

https://www.facebook.com/Samorz�dowa-Biblioteka-Publiczna-w-K�pnie-1622800708030361/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBfaVmB7IjNQwwVWwJ16d3kdmB4X7092pUH0LLbHfxyNXzXjGt4F8lM1m2v6Njuz7dg6FPkMb8QrB8IUXqG8q8lAYZQKngTAodeuP7wOQzqUOLrjAmtpEzhx-Bs_ekGPn7D3KTz9pif8BHz64XwkB3kGYIAks6iZB2bR0FTcDysGUrBDsVIVQg20ho4jd41a-7Q1lAOX9SnvC3IlJ6TX0Q7TpzJfQ5PGcR7LmBhm8jK_PT_lAAMovMOj-J7f85uN5IEYOUFjFTCuU83vsfXU-P61yCfa7BezpeBtTogwc5zJIveEjP7oCmog4G1IHGsyArbUrHWKnUf4uVNJ0ZoS5Dq8Q&__tn__=K-R
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4. Pierwsza wizyta w muzeum. Elementarz Małego Muzealnika. Lekcja 
przeznaczona dla przedszkolaków.

5. Wielokulturowe Kępno. Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół 
podstawowych i  ponadpodstawowych.

7. Japonia – Daleka i bliska. Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół 
podstawowych i  ponadpodstawowych.

8. Jakie życie wiedli dawni mieszkańcy Kępna.
Rys historyczny miasta, dawniej i dziś. Tworzenie się życia kulturalno-
społecznego Kępna, znani mieszkańcy miasta. Lekcja przeznaczona dla 
uczniów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych.

Warsztaty artystyczne:

W ramach działań edukacyjnych przeprowadzone zostały również cykl 
warsztatów artystycznych pt. Warsztaty dla Dużych i Małych... wokół 
twórczości Tadeusza Piotra Potworowskiego. Podczas zajęć uczestnicy odkryli 
postać słynnego artysty, poznali jego życie oraz sztukę, w ramach części 
warsztatowych zamienili  się w prawdziwych artystów i stworzyli wyjątkowe 
dzieła w różnych technikach artystycznych, używanych przez twórcę. Cykle 
warsztatów artystycznych towarzyszył realizacji projektu dofinansowanego 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzącego 
z Funduszu Promocji Kultury „Regionalne Kolekcji Sztuki Współczesnej”, 
a jego głównym celem była szeroko zakrojona popularyzacja oraz edukacja 
artystyczna w ramach zakupu nowej kolekcji prac malarza oraz reorganizacji 
wystawy stałej „Kolory Potworowskiego”. W ramach cyklu przeprowadzone 
zostały zajęcia:

1. „Potwory i ZwierzoStwory w pracowni Artysty” - malarskie zabawy wokół 
twórczości Tadeusza Piotra Potworowskiego. Bezpłatne warsztaty dla grup 
przedszkolnych i uczniów klas I-III. 
Zajęcia te poprzez dostosowanie materiałów do potrzeb oraz wymagań osób 
z niepełnosprawnością zostały również przeprowadzane dla tejże grupy 
odbiorców. 

2. „Wszyscy zebrani mieli wygląd ludzi wytwornych i dobrze wychowanych” - 
warsztaty grafiki artystycznej na podstawie twórczości T. P. Potworowskiego.

Bezpłatne warsztaty artystyczne dla uczniów klas IV-VIII. Zajęcia te poprzez 
dostosowanie materiałów do potrzeb oraz wymagań seniorów zostały również 
przeprowadzane dla tejże grupy odbiorców. 

4.13 Warsztaty „Poznać i oswoić Potworowskiego”

W dniu 9 września ramach reorganizację wystawy stałej „Kolory 
Potworowskiego” – przedstawiony został wykład pt Kolor – Płaszczyzna – 
Rewolucja – czyli jak patrzeć, by zrozumieć sztukę nowoczesną! Oswajamy 
twórczość T. P. Potworowskiego. Wykład przeprowadzony przez Joannę Kuźnik 
miał na celu przybliżenie postaci artysty oraz zwrócenie uwagi na sposoby 
interpretacji sztuki współczesnej na podstawie zaprezentowanych nowo 
zakupionych prac artysty. 

4.14 Warsztaty „Spotkanie z Artystą”

Czekam kiedy ktoś w końcu ukradnie mój obraz – oprowadzanie kuratorskie 
z Szymonem Chwaliszem. W spotkaniu z artystą wzięli udział przedstawiciele 
grupy z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 14.11.2019 r.

4.15 Warsztaty „Pogadajmy o kępińskim folklorze”

Józef Majchrzak, gawęda o folklorze z terenów wielkopolski – wykład 
przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych poruszał zagadnienie 
muzyki, tradycji ludowych oraz dialektu z terenów powiatu kępińskiego oraz 
jego okolic. Wśród uczestników wykładu pojawili się uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Dąbrowskiego. Spotkanie odbyło się 
27.11.2019 r.

4.16 Mikołajki w Muzeum 

6 grudnia podczas międzynarodowego Dnia Świętego Mikołaja mieliśmy 
przyjemność gościć dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Przemysła II 
w Kępnie. Podczas wizyty zwiedzającym została zaprezentowana wystawa 
czasowa oraz wystawy stałe znajdujące się w Muzeum. Po obejrzeniu 
ekspozycji i krótkich filmików zmontowanych podczas warsztatów w ramach 
projektu „Trzy wielkie kultury i... jedno małe miasto” uczniowie zagrali w grę 
muzealną. Wizytę w Muzeum zakończyło szukanie paczek zostawionych przez 
św. Mikołaja w różnych zakamarkach Kępińskiego Muzeum.
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4.17 Sztuka wysoka czy sztuka komercyjna? 

Nędzny Malarzyna – Art by Szymon Chwalisz z licealistami o dyskursie 
artystycznym wokół sztuki komercyjnej – spotkanie z artystą w ramach wystawy 
czasowej – 16.12.2019 r. 

5. Organizacja i współpraca
5.1 Granty

Muzeum otrzymało grant na projekt „Kolory Potworowskiego. Rozbudowanie 
kolekcji”. Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie 
otrzymało dofinansowanie na zakup dzieł sztuki służący rozbudowie 
i uzupełnieniu regionalnej kolekcji sztuki współczesnej dla stworzenia 
powiązanych z nimi programów edukacyjnych i promocyjnych. Kolekcja 
Muzeum wzbogaci się o 14 prac Tadeusza Piotra Potworowskiego. 
Dzięki dofinansowaniu odbędzie się wernisaż, wydany zostanie katalog 
zawierający opis zakupionych dzieł oraz przeprowadzone zostaną warsztaty 
o tematyce malarskiej.
Całkowity koszt projektu to 68 000 zł, kwota dofinansowania 50 000 zł. Dotacja 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Regionalne 
kolekcje sztuki współczesnej”.

W ramach programu grantowego „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam” Muzeum 
otrzymało dofinansowanie na realizację zadnia pt. „Muzeum wykreowane”. 
Kwota dofinansowania 7 tys. zł.

5.2 Doskonalenie zawodowe

Dyrektor – Karolina Różewska wzięła udział w szkoleniu „Ewidencja zbiorów 
muzealnej” oraz „Psychologia kierowania ludźmi”.
Zastępca dyrektora – Tomasz Tajnert wziął udział w warsztatach numizmatyki 
antycznej w Toruniu.
Adiunkt muzealny – Martyna Wycisk wzięła udział w szkoleniu „Odwzorowanie 
w digitalizacji muzealiów – fotografia cyfrowa”, „Komunikacja w muzeum 
z odbiorcami”, „Zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków 
zewnętrznych”.
Adiunkt muzealny – Joanna Kuźnik wzięła udział w konferencji naukowej 
„Kultura dla wszystkich. Konferencja o dostępności”.
Asystent muzealny – Marcin Wiatrak wziął udział w szkoleniu „Kreatywność 
w edukacji muzealnej”.

5.3 Współpraca

5.3.1 „Trzy wielkie kultury i... jedno małe miasto”.

Fundacja ICAD wspólnie z  Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego 
przygotowało oraz przeprowadziło warsztaty metody „Oral History” w ramach 
realizacji projektu „Trzy wielkie kultury i... jedno małe miasto”. Do udziału 
w weekendowych warsztatach odbywających się od 12 i 13 października 
została zaproszona młodzież kępińska ze Szkoły Podstawowa nr 1 im 
Bohaterów Westerplatte w Kępnie oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 im Przemysła 
II w Kępnie. Gośćmi specjalnym warsztatów byli seniorzy,  którzy podzieli się 
uczniami historiami rodzinnymi i lokalnymi, dotyczącymi przedwojennego 
miasta oraz jego powojennych losów. W trakcie zajęć praktycznych  uczestnicy 
nie tylko zapoznani zostali również ze sposobami przeprowadzania wywiadów 
w ramach przygotowania materiału filmowego metodą Oral History, lecz także 
nabyli umiejętność  przygotowania, przeprowadzania nagrania oraz montażu 
materiałów filmowych przy użyciu specjalistycznego sprzętu pod okiem 
profesjonalistów. Podsumowanie projektu oraz pokaz filmowy zrealizowanych 
w ramach warsztatów odbył się 27 października 2019 r. Do udziału 
w wydarzeniu zaproszeni wszyscy uczestnicy warsztatów, którym wręczone 
zostały certyfikaty, a także seniorzy biorący udział w nagraniu i goście. 

5.3.2 „Spotkanie na styku kultur”

 24 września 2019 r. w Muzeum Ziemi Kępińskiej odbyło się spotkanie w ramach 
X edycji „Spotkań na styku kultur” przygotowanego przez Stowarzyszenie 
Socjum Kępno i Okolice. W ramach spotkania Muzeum Ziemi Kępińskiej 
gościło w swoich murach przedstawicieli Fundacji ANNA z Gostkowa, 
Stowarzyszenia MAGURYCZ oraz stowarzyszenia FRYDHOF, którzy 
przygotowali prelekcje poświęcone akcji ratowania zabytków cmentarnych, 
prowadzonych przez wspomniane wyżej organizację.

5.3.3 Niech żyje 11 listopada!

Warsztaty tworzenia kokard narodowych - Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. 
Potworowskiego we współpracy z Samorządową Biblioteką Publiczną im. Marii 
z Fredrów Szembekowej w Kępnie zorganizowało warsztaty tworzenia kokard 
narodowych z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości. 
W ramach warsztatów poruszona została tematyka emblematów narodowych 
oraz tradycja i historia ich tworzenia – 8.11.2019 r.
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5.4 Nagrody

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego otrzymało III nagrodę 
Muzeum Widzialne 2019 w kategorii kampanie promocyjno-marketingowe. 
Nagrodzony został projekt „Rowerem do muzeum!”.
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