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 Słowo wstępne

Historycznie, badania regionalne zawsze stanowiły przejaw  
patriotyzmu i  dojrzałości społecznej na poziomie lokalnym. W  Polsce  
rozkwitły one ponownie po roku 1990, kiedy w  nowym ustroju społeczno- 
ekonomicznym, w  warunkach wolności słowa, możliwe okazało się prowa- 
dzenie badań już bez ograniczeń ideologicznych. Możliwe było także swo-
bodne tworzenie stowarzyszeń lokalnych. Z drugiej strony muzea regionalne 
w tym czasie zostały postawione przed faktem konieczności znalezienia swo-
jego „nowego” miejsca i redefinicji swojego znaczenia w społecznościach loka-
lnych. W nowej rzeczywistości głównym celem działalności zarówno muzeów, 
jak i  stowarzyszeń było i  jest poznawanie i  propagowanie historii lokalnej. 
W  efekcie współcześnie to właśnie stowarzyszenia lokalne, które działają 
głównie w środowiskach nieakademickich, zwykle przy współpracy z muzea-
mi regionalnymi lub innymi ośrodkami kulturalnymi, są głównym motorem 
rozwoju badań regionalnych. 

Należy zwrócić uwagę, że historia regionalna w Wielkopolsce zajmuje 
jednocześnie ważne miejsce w  środowisku akademickim. Na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu badacze podejmują historyczne bada-
nia empiryczne i metodologiczne z tego obszaru. Listy pierwszych nie sposób 
przytoczyć, natomiast przykładem analiz teoretycznych z obszaru badań regio-
nalnych mogą być opracowania Władysława Rusińskiego, Jerzego Topolskiego 
czy w ostatnich latach Krzysztofa Makowskiego. Duży nacisk w publikowanych 
przez nich opiniach kładziony jest na konieczność bazowania w  badaniach             
regionalnych na źródłach historycznych i prowadzenia tych badań, niezależnie 
od ich lokalności, z wykorzystaniem metod naukowych. 
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Warto jednak zadać sobie pytanie, czy w dobie globalizacji i dążenia 
do bycia Europejczykami warto pogłębiać badania nad historią czy histo- 
riami regionalnymi? Aby na nie odpowiedzieć trzeba przede wszystkim zdać 
sobie sprawę, że historia Europy czy świata nie może być konkurencyjna 
względem badań regionalnych. W badaniach z obszaru historii świata i histo-
rii regionalnej podejmowane są zupełnie inne tematy, wykorzystywane są inne  
metody badawcze, innego rodzaju problemy badawcze są wskazywane, inne 
hipotezy i  pytania badawcze są stawiane. Po drugie właśnie tak boleśnie  
dotkliwa świadomość globalności wzmaga potrzebę poszukiwania własnych 
korzeni, własnej tożsamości, osób, miejsc i  wydarzeń z  którymi można się 
w tym globalnym świecie identyfikować. Choć współcześnie potrzeba ta jest 
często komunikowana przede wszystkim przez młodsze pokolenia w  zadzi-
wiający dla starszych sposób, to według mnie to właśnie badania regionalne,  
realizowane z inicjatywy środowisk lokalnych są jedną z najbardziej trafnych 
odpowiedzi na tę sytuację. 

Badania regionalne to także sposób na budowanie dobrych relacji 
sąsiedzkich nie tylko w  ujęciu międzynarodowym, ale i  lokalnym. Publi- 
kacja i  upowszechnianie wyników badań regionalnych, przygotowanych 
w  oparciu o  naukowe metody badawcze, może uchronić od narastających 
czasami przez dziesięciolecia lokalnych mitów i uprzedzeń dotyczących miesz-
kańców sąsiednich miejscowości. Doświadczenia poznańskie przeprowadzone  
na poziomie międzynarodowym we współpracy polsko-niemieckiej i polsko- 
czeskiej dowodzą, że wspólny dialog prowadzony w  oparciu o  dążenie do 
prawdy historycznej (subiektywnej z  definicji), może przynieść pozytywne  
rezultaty w  budowaniu relacji międzyludzkich. Tego typu działalność 
niewątpliwie przyczynia się również do integracji kulturowej społeczności  
lokalnych, która nie zakłada unifikacji lecz ich współistnienie i rozwój.

Co więcej w  ostatnich latach oprócz wspomnianych wyżej funkcji 
społecznych i  kulturowych, podkreślana jest również funkcja dydaktyczna 
badań regionalnych. W  odróżnieniu do historii narodowych i  historii 
powszechnej trudno oczekiwać jednolitego programu nauczania historii  

lokalnych. Historia małej ojczyzny w szkołach może skutecznie być realizo- 
wana jedynie we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury: towarzystwa-
mi, muzeami regionalnymi, izbami pamięci czy bibliotekami. Codziennymi 
efektami pracy tych ośrodków, które można wykorzystać w  pracy dydakty-
cznej z  młodzieżą są wystawy, lekcje muzealne, filmy dydaktyczne, history-
czne ścieżki dydaktyczne czy questy. Jednak najdojrzalszą i najbardziej trwałą 
formą prezentacji efektów pracy wspomnianych ośrodków są właśnie pub-
likacje roczników regionalnych. Co najważniejsze mogą ona być materiałem 
wykorzystywanym przez wszystkie pokolenia mieszkańców danego terenu czy 
regionu. Przykładem tego typu zbioru jest Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej 
im. T. P. Potworowskiego. 

Rocznik otwiera artykuł pt. „O  regionalizmie, muzyce i  twórczoś-
ci ludowej oraz potrzebie ich obecności w  edukacji i  wychowaniu. Postać  
Oskara Kolberga – jego dzieło i  współczesna kontynuacja”. To głos Łukasza  
Kamińskiego w dyskusji o znaczeniu regionalizmu w XXI w. Autor w swoim  
artykule podkreśla, że właśnie muzyka ludowa może stanowić dla młodych 
ludzi podstawę budowy tożsamości, a  edukacja muzyczna młodych ludzi  
wcale nie musi odbywać się tylko w  szkole. W  artykule opisane zostały 
dwa projekty realizujące to założenie: Akademia Kolberga i  Mały Kolberg.  
Najciekawszy fragment tekstu stanowi jedno z ostatnich zestawień, w którym 
autor wymienia aktywność muzyczną związaną z  realizacją Roku Kolber-
ga w Wielkopolsce. Wymienione przez Autora publikacje dotyczące muzyki 
ludowej w  Wielkopolsce dobrze uzupełniłoby opracowanie Piotra Kulki  
pt. „Wybrane tańce i  zabawy folkloru Wielkopolskiego” wydane w  2010 r.  
nakładem Wydawnictwa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i  Centrum  
Animacji Kultury. Warto sięgnąć także po książek z  serii pt. „Wielkopolskie  
zeszyty folkloru”. Autor w  tym artykule przypomina postać Oskara  
Kolberga i  jego zasługi w  obszarze etnografii i  folkloru. Kolberg wędru-
jąc po rozbitej na trzy zabory Polsce gromadził dorobek ludowy 
różnych regionów. Właśnie na tej świadomości ogromnej różnorod-
ności kulturowej budował swoje marzenie o  niepodległej ojczyźnie. 
W  odróżnieniu do tezy postawionej w  artykule, uważam jednak  
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że zwrot ku kulturze ludowej wcale nie musi stać w  opozycji do procesów  
globalizacyjnych, ale stanowić jego nieodłączne uzupełnienie. 

Wspomniany wyżej Łukasz Kamiński jest także autorem artykułu 
o powozie generała Piotra Szambeka i jego znajomości z Fryderykiem Chopi-
nem, który może być dobrym punktem wyjścia do poznania historii ziemi 
kępińskiej w  przededniu powstania listopadowego. W  tym czasie Kalisz, 
w którym wydawany był „Dziennik Wielkopolski”, stał się głównym źródłem 
informacji dla Wielkopolan o  działaniach wojennych. W  tę intelektualną  
podróż Autor zabiera nas powozem, nie szczędząc szczegółów dotyczących 
jego funkcjonalności i wyglądu. Z pewnością po jego przeczytaniu sięgniemy 
do biografii generała, zawartej choćby na stronach Internetowego Polskiego 
Słownika Biograficznego i wybierzemy się na prywatną wycieczkę, żeby oso-
biście ten artefakt kultury materialnej zobaczyć.

Kolejny artykuł tegorocznego numeru Rocznika Muzeum Ziemi 
Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego to opowieść Kazimierza Cieplika  
o  rodzinie Górów mieszkającej w  XIX w. w  Kępnie. Autor przypomina  
o  Bernardzie Kazimierzu oraz jego synu Tadeuszu. Jeden zasłużył się jako 
lekarz wojskowy i  cywilny, drugi jako żołnierz poległy w  czasie powstania 
styczniowego. Historia Bernarda Góry może służyć jako świetny przykład 
złożonej ścieżki edukacyjnej Polaków w okresie zaborów. W końcowej części 
artykułu znajdziemy przypomnienie zapomnianej poetki południa Wielko-
polski Friederike Kempner, która w  swoich utworach upamiętniła śmierć 
Tadeusza Góry. Niezwykłość tej poezji polega również na tym, że tworzona 
była w języku niemieckim. Według mnie ten artykuł jest warty przeczytania 
również dlatego, że może on z  pewnością posłużyć jako dobry przewodnik  
do badań genealogicznych.

Dla mnie, ze względu na zainteresowania naukowe, najciekawszym 
artykułem tegorocznego numeru Rocznika Muzeum Ziemi Kępińskiej  
im. T. P. Potworowskiego był ten dotyczący browarów w  Rychtalu,  
autorstwa wymienianego już wyżej Kazimierza Cieplika. To historia browarów  
(miejskiego i  na Zawadach) sięgająca 1788 r. Autor prezentuje nam  

kolejnych właścicieli – browarników, ich powiązania rodzinne, sposoby 
dziedziczenia czy sprzedaży majątków. Kazimierz Cieplik przedstawił 
w  tym artykule bardzo ciekawe spojrzenie na pozycję społeczną  
browarników w  oparciu o  wpływy podatkowe. Na przykładzie tego  
tekstu można przeanalizować wpływ browaru na przedsiębiorczość i rozwój  
kulturalny tej miejscowości. Dużym walorem tego tekstu są również ogło-
szenia prasowe o przekazaniu majątku lub ogłoszonej upadłości, prezentacja  
działań marketingowych w kierunku rozpoznawalności marki czy stosowanych 
narzędzi public relations. Ten artykuł to prawdziwy „smaczek” tegorocznego 
numeru Rocznika Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego.

Wspaniałym przykładem procesu budowy i  rozwoju stowarzysze-
nia plastycznego w  małej miejscowości jest artykuł Krystyny Sumisławskiej  
i  Janiny Gorzendowskiej pt. „Historia powstania i działalności Stowarzysze-
nia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego (SPAPK)”. Ta historia wzbudza 
podziw inwencji i  determinacji działań podejmowanych w  ramach „propa-
gowania rodzimej twórczości artystycznej i  dorobku kultury regionów oraz 
inicjatyw społecznych”. Opisywane plenery w ramach tytułowego Stowarzysze-
nia realizowały zadania marketingowe powiatu kępińskiego, bo odbywały się 
w  różnych pięknych zakątkach, których obraz był utrwalany przez artystów 
amatorów i prezentowany na wystawach w ośrodkach kultury, czy w posta-
ci drukowanych katalogów czy kalendarzy. Mam nadzieję, że Stowarzyszenie 
SPAPK mimo problemów lokalowych będzie kontynuowało swoją działalność 
z sukcesami, a dzięki opisanemu w artykule procesowi budowy tego typu inic-
jatyw, znajdzie swoich naśladowców w innych gminach wielkopolskich. 

Badania w  Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w  Poznaniu stały się 
z  kolei podstawą do przygotowania artykułu Marka Kowalskiego o  Księdzu 
doktorze Franciszku Komorowskim. To artykuł, który wpisuje się w  szersze 
badania autora dotyczące ziemi opatowskiej. Tytułowy bohater był  
proboszczem kościoła parafialnego w  Opatowie w  latach 1933-1946. Autor  
skupił się przede wszystkim na pracy ks. Franciszka Komorowskiego jako  
wizytatora opatowskiego rejonu szkolnego w  okresie międzywojennym.  
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Mam nadzieję na kolejną publikację o  długoletnim proboszczu z  Opatowa, 
w  którym rozwinięty zostanie ten wątek z  uwzględnieniem innych źródeł  
historycznych, np.: kroniki parafialnej czy archiwum kuratorium oświaty. 
Niemniej jednak warto już dziś zapoznać się z historią księdza, który mimo  
że jako zakonnik zdobył wykształcenie na uniwersytetach włoskich, zdecy-
dował się na pracę duszpasterską w swoich rodzinnych stronach.

W  obraz kultury ziemi kępińskiej wpisały się już na trwałe  
coroczne pielgrzymki Parafii pw. Świętego Marcina w  Kępnie do Sanktu- 
arium „Na Pólku” pod Bralinem. Tradycję tę opisał Tomasz Grzeszkowiak. 
Warto zapoznać się z tym tekstem, przede wszystkim dlatego, że wspomniana 
w tytule tradycja sięga początków XVIII wieku, kiedy to ziemie polskie były 
nawiedzane przez epidemie cholery i  są kontynuowane do dziś. Zwykle 
morom towarzyszyły nieurodzaje, drożyzna i  głód, stąd silne emocje  
towarzyszące tym pielgrzymkom, które głęboko zapadły w  ich pamięć.  
Czyż dziś po epidemii Covid-19 nie rozumiemy tego zjawiska lepiej?  
W  artykule Tomasza Grzeszkowiaka znajdziemy szczegółowy opis wspom-
nianej ponad trzystoletniej tradycji wraz z  dokumentacją fotograficzną  
jednego ze współczesnych tego typu wydarzeń. Oprócz aspektów  
tradycyjnych i architektonicznych (Sanktuarium „Na Pólku” zachwyca niespo-
tykaną na ziemiach polskich architekturą), Autor w ostatniej części artykułu 
dokonuje krytycznej (w rozumieniu naukowym wcale nie znaczy negatywnej) 
oceny współczesnego kultu maryjnego w  odniesieniu do nauki doktryny 
kościoła katolickiego. 

Przykład prezentacji efektów badań genealogicznych znajdzie-
my również w  ostatnim artykule tegorocznego numeru Rocznika Muzeum 
Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego. To tekst Marka Makieły pt. „Krąg  
rodzinny szlacheckiego rodu Wężyków z  Osin, osiadłych w  ziemi ostrze- 
szowskiej część 1”. Stanowi on opis rodu Wężyków, osiadłego na krótko na 
ziemi ostrzeszowskiej już w XV w. Artykuł ten z pewnością zainteresuje miesz-
kańców Myjomic, które Stanisław Wężyk sukcesywnie nabywał od 1612 r.  
do 1629 r. i  w  których ostatecznie osiadł. Badania genealogiczne to dobry  

przyczynek do badań społeczno-gospodarczych. Warto by poznać  
w  przyszłości wpływ rodu Wężyków na rozwój ziemi ostrzeszowskiej.  
Takie badania stanowiłyby przedłużenie tych prowadzonych przez Towa- 
rzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, której owocem jest już publikac-
ja wydana kilka lat wcześniej: „Ostrzeszów – miasto znane i nieznane. Szkice 
i obrazy z przeszłości” (Poznań, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, 2011). 

Widać wyraźnie, że autorzy tego Rocznika bardzo się różnią pod 
względem zainteresowań, poglądów na historię i  kulturę i  ich wpływ na 
współczesność, doświadczenia naukowego i  redakcyjnego. Łączy ich  
jednak fascynacja ziemią kępińską, którą budują oś całego numeru. Zapraszam 
serdecznie do zapoznania się z  całym tegorocznym Rocznikiem Muzeum 
Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego. Myślę, że to właśnie mieszkańcy 
ziemi kępińskiej będą najlepszymi (być może najsurowszymi) recenzentami 
zawartych w  nim tekstów, bo to głównie dla niech ten numer został stwo- 
rzony. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tegorocznego Rocznika wyrobią  
sobie Państwo własne zdanie w  podejmowanych przez Autorów tematach 
i  staną się one punktem wyjścia do dalszych dyskusji. Zapraszam na tę  
wspaniałą podróż od historii do współczesności w  poszukiwaniu ludzi, 
miejsc i  wydarzeń, z  którymi identyfikujemy się już dziś lub będziemy się  
identyfikować po przeczytaniu artykułów. 

Życzę przyjemnej lektury.

 
Prof. UAM, dr hab. Lucyna Błażejczyk-Majka

Zakład Historii Gospodarczej
Wydział Historii UAM w Poznaniu
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Łukasz Kamiński
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej
Towarzystwo Przyjaciół Lasek „Lukus”

O regionalizmie, muzyce i twórczości ludowej 
oraz potrzebie ich obecności w edukacji i wychowaniu. 
Postać Oskara Kolberga – jego dzieło i współczesna kontynuacja

Artykuł ten poświęcam pamięci  
JANA HEŁKI (1946–2022)  

ze Słupi pod Kępnem: 
mojemu Wujowi, a zarazem nauczycielowi, 

społecznikowi i wielkiemu pasjonatowi muzyki,  
twórcy Teatru Amatorskiego i Zespołu Słupianie. 

Razem z Tobą odeszła skarbnica wiedzy  
i umiejętności oraz część historii naszej Małej Ojczyzny.

Spoglądając w przeszłość przez pryzmat kultury, myślimy i mówimy 
o dziedzictwie kulturalnym. Według Jana Pruszyńskiego (1941–2008), eksperta 
w  dziedzinie ochrony zabytków i  dziedzictwa kulturowego, wieloletniego 
pracownika Polskiej Akademii Nauk, „dziedzictwo kulturalne to zasób 
rzeczy nieruchomych i  ruchomych wraz ze związanymi z  nimi wartościami 
duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny 
ochrony prawnej dla dobra społeczeństwa i  jego rozwoju oraz przekazania 
następnym pokoleniom, z  uwagi na zrozumiałe i  akceptowane wartości 
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i  pracy badaczy folkloru, jak Oskar Kolberg, Seweryn Goszczyński, Zorian 
Dołęga-Chodakowski, Jan Karłowicz i Jan Bystroń5.

Wychowanie muzyczne jest procesem organizowania różnego rodzaju 
doświadczeń muzycznych, ukierunkowanych na rozwijanie postrzegania, 
wykonawstwa i  twórczości muzycznej jednostki w  zakresie niezbędnym dla 
właściwego rozwoju osobowości, wyzwalania jej ekspresji oraz funkcjonowania 
tej jednostki w kulturze społeczeństwa6.

Wykorzystanie muzyki ludowej polskiej i obcej jako treści wychowania 
muzycznego bierze się z  założenia, że jest to gatunek najbliższy dziecięcej 
muzykalności, posiada wartość przypominania tradycji i  utrwalania jej 
w  danym kręgu kulturowym. Z  doświadczeń wynika, że nawet najmłodsze 
dzieci mogą słuchać i aktywnie przeżywać muzykę tradycyjną, odpowiednio 
dobraną do ich możliwości koncentrowania się. Zastosowanie muzyki 
regionalnej powinno mieć miejsce na każdej niemal lekcji, ponieważ tylko 
taka muzyka daje szansę prawdziwego przeżycia estetycznego, które stanowi 
warunek zainteresowania się innymi gatunkami muzyki7.

Coraz częściej w  naszym życiu społecznym ujawnia się tęsknota za 
tym, co dawne, tradycyjne. Można wręcz mówić o  zachwycie ludowością, 
o modzie na szeroko rozumianą etnografię. Być może jest to reakcja na coraz 
bardziej postępującą globalizację, zanik autorytetów i ogólny kryzys wartości8. 
Część badaczy i znawców tematu uważa, że współcześnie kultura ludowa już 
nie istnieje, można jedynie mówić o fascynacji elementami tradycji9.

Aby dziecko poprawnie i właściwie zrozumiało muzykę ludową, musi 
ona zaistnieć w jego świadomości w pierwotnej, obrzędowej funkcji. Najczęściej 

5  A. Łobos, Folklor – edukacja…, op. cit., s. 7–8.
6  A. Pytlak, Podstawy wychowania muzycznego, Warszawa 1977, s. 14.
7  R. Ławrowska, Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej, Kraków 2003, s. 27.
8  L. Trojan, Twórcze napięcie. Działania na styku dziedzictwa kulturowego i dizajnu [w:] Twórcy, 
wytwórcy, przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego, red. A.W. Brzezińska,  
S. Kucharska, Kalisz 2018, s. 252.
9  R. Sulima, Kultura ludowa i  polskie kompleksy [w:] Czy zmierzch kultury ludowej?,  
red. A. Dobroński, B. Gołębiowski, S. Zagórski, Łomża 1997, s. 113.

historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne, mające znaczenie 
dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego, 
dowodzenia prawd i  upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania 
piękna i wspólnoty cywilizacyjnej”1.

„Harmonijny i  wszechstronny rozwój człowieka możliwy jest dzięki 
głębokiemu zakorzenieniu w kulturze”. Zanim w złożonym procesie edukacji 
opanujemy kompleksową wiedzę o własnym kraju, narodzie i społeczeństwie, 
a  następnie o  świecie, powinniśmy poznać najbliższe otoczenie, rodzinne 
strony, lokalną kulturę i  twórczość2. Właśnie stąd wywodzi się współczesny 
regionalizm, „rozumiany jako poczucie własnej tożsamości, łączności ze swym 
własnym otoczeniem przy jednoczesnym otwarciu się na inne społeczności 
i  kultury, a  więc postawa zaangażowania się w  problemy i  funkcjonowanie 
rodzinnego środowiska, pełna jednak zrozumienia i  tolerancji dla innych 
grup społecznych, odmiennych kulturowo”3. Regionalizm współcześnie 
umiejscowiony jest pomiędzy dwiema skrajnymi postawami: z  jednej strony 
szybko postępującą globalizacją (unifikacją wszystkich i  wszystkiego) 
a  skrajnymi separatyzmami, dążącymi do samoizolacji całych państw 
i narodów4.

Współcześnie regionalizm i  przywracanie pamięci o  narodowym 
dorobku kulturalnym stanowi skuteczną odpowiedź na zauważalny kryzys 
wartości, jaki dostrzec można w  pokoleniu Polaków, zwłaszcza młodych, 
żyjących na przełomie XX i  XXI wieku. Polska kultura ludowa ma swoje 
bogate tradycje i  nie mniej bogaty dorobek, który już przed wielu laty 
rozsławiali genialni twórcy, jak Adam Mickiewicz, Fryderyk Chopin i Witold 
Lutosławski. Dorobek ten został w wieku XIX i XX spisany dzięki wysiłkom  

1  J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. 1, Kraków 2001, 
 s. 49–50.
2  A. Łobos, Folklor – edukacja, sztuka, terapia. Wprowadzenie do problematyki [w:] Folklor – 
edukacja, sztuka, terapia, red. M. Knapik, A. Łobos, Bielsko-Biała 2009, s. 7–8.
3  M. T. Michalewska, O  tak zwanej edukacji regionalnej [w:] Śląsk jako region pogranicza 
językowo-kulturowego w edukacji, red. I. Nowakowska-Kempna, Katowice 1997, s. 120.
4  Stosunkowo dobrym przykładem jest tutaj Korea Północna i w nieco mniejszym stopniu 
Białoruś.
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Fot. Oskar Kolberg (1814–1890)
Źródło: A. M. Wyrwa, Ginący głos ludu, czyli o potrzebie ochrony dziedzictwa 

kulturowego wsi, „Studia Lednickie” 2013, t. 12, s. 76

Oskar Kolberg przyszedł na świat w  niemiecko-francuskiej rodzinie 
osiadłej na ziemiach polskich. Juliusz Kolberg trafił nad Wisłę jako pruski 
urzędnik – inżynier topograf, zatrudniony przy pomiarach zajętych przez 
Prusy w  czasie rozbiorów ziem upadłej Rzeczypospolitej. Po klęsce zadanej 
Prusom przez Napoleona protoplasta rodziny Kolbergów przeszedł na służbę 
Księstwa Warszawskiego12.

Kolbergowie w  latach 1810–1817 mieszkali w miasteczku Przysucha, 
ojciec zarządzał tam zakładami hutniczymi. W 1817 r. rodzina przeniosła się do 
Warszawy, gdzie otwarto uniwersytet – ojciec powołany został na stanowisko 
profesora geodezji i miernictwa.

W  latach 1823–1830 Oskar Kolberg pobierał naukę w  Liceum 
Warszawskim, którym kierował Samuel Bogumił Linde, polski slawista, 

12  Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku, https://
www.polacyzwyboru.pl/bohaterowie/rody/kolberg--colberg (dostęp: 24.09.2020).

do tego celu wykorzystywane są informacje z  prac etnomuzykologicznych, 
spisanych przez wybitnych historycznych zbieraczy pieśni i  innych utworów 
ludowych, którzy w swych opracowaniach, obok zapisanej muzyki, dodawali 
obszerny komentarz, w przystępny sposób wyjaśniający, w jakiej sytuacji była 
wykonywana i jaki miała pierwotny, tradycyjny sens kulturowy. Komentarze te 
zawierają opisy najważniejszych wydarzeń uroczystych w życiu społeczności 
wiejskiej różnych kultur, takich jak wesele, rytuał przejścia, święta religijne 
czy obrazy codziennego życia ludu, trudu pracy na roli, zadumy nad losem 
indywidualnym, momentów buntu przeciwko niesprawiedliwości społecznej10.

Należy podkreślić, że wychowanie muzyczne w  duchu regionalnej 
tradycji i kultury nie musi zachodzić tylko i wyłącznie w szkole. Proces ten 
równie dobrze odbywać się może w rodzinnym domu, w ośrodkach kultury, 
w świetlicach, pod opieką lokalnych działaczy społecznych i stowarzyszeń.

Najsłynniejszym polskim etnografem i folklorystą był Oskar Kolberg, 
urodzony 22 lutego 1814 r. w Przysusze, zmarły 3 czerwca 1890 r. w Krakowie. 
Dziełem jego życia było zebranie i  usystematyzowanie kultury ludowej na 
ziemiach dawnej Rzeczypospolitej według regionów. Jak sam mówił, utrwalał 
i opisywał „zwyczaje, sposób życia, mowę, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, 
zabawy, pieśni, muzykę i tańce” ludności polskiej zamieszkującej tereny trzech 
zaborów11.

10  J. Chaciński, Praktyczne zastosowania teorii pedagogiki międzykulturowej w  edukacji 
muzycznej, „Ars Inter Culturas” 2015, t. 4, s. 21–22.
11  A.M. Wyrwa, Ginący głos ludu, czyli o  potrzebie ochrony dziedzictwa kulturowego wsi, 
„Studia Lednickie” 2013, t. 12, s. 77.
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wieku. Zebrana ilość materiałów etnograficznych i  folklorystycznych przez 
jednego badacza jest tak imponująca, że uznaje się, iż jest jedynym tego 
typu zbiorem na świecie14. Co warte podkreślenia, Oskar Kolberg wędrował 
po ziemiach polskich w  czasach, w  których podróże i  transport były 
mocno utrudnione. Jego wysiłki nabierają jeszcze większego znaczenia, gdy 
porównamy ówczesne warunki z dzisiejszymi, kiedy przejazd z jednego krańca 
Polski na drugi zajmuje kilka godzin, a drogą lotniczą jeszcze mniej. Ponadto 
zasłużony badacz zajmował się dorobkiem etnograficznym i folklorystycznym 
ludności, która nie miała swej państwowości i  rozbita była pomiędzy trzech 
zaborców. Dla wielu współczesnych Kolbergowi ludzi państwowość polska 
i istnienie jednolitego narodu były stracone i stanowiły wręcz mrzonkę. Mając 
tego świadomość, możemy jeszcze bardziej doceniać zasługi i  znaczenie 
wysiłków tego zasłużonego.

W  2014 r. minęło dwieście lat od urodzin Oskara Kolberga. W  celu 
przypomnienia jego osoby oraz jego gigantycznego dorobku naukowego 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło rok 2014 Rokiem 
Kolberga. Podczas specjalnej konferencji w  Muzeum Etnograficznym 
w Warszawie 9 stycznia 2014 r. minister kultury Bogdan Zdrojewski przyznał, 
że: „Dorobek Kolberga był gigantyczny, a tylko 8 proc. badanych Polaków wie, 
kim był. Rok Kolberga ma to zmienić”.

Organizację Biura Obchodów minister powierzył Instytutowi Muzyki 
i  Tańca. Koncerty inauguracyjne odbyły się 21 lutego 2014 r. w  Przysusze 
oraz 24 lutego 2014 r. w  Warszawie15. Obchody Roku Kolberga odbywały 
się w  całej Polsce, a  ich program był rozbudowany, złożony z  koncertów, 
projektów edukacyjnych, promocyjnych i wydawniczych. Takimi projektami 
są Akademia Kolberga i Mały Kolberg.

14  Ł. Smoluch, Oskar Kolberg (1814–1890). Dostępność dzieła, świadomość społeczna, obecność 
w  przestrzeni publicznej i  mediach [w:] Raport o  stanie tradycyjnej kultury muzycznej, red.  
W. Grozdew-Kołacińska, Warszawa 2014, s. 12–13.
15 Rok Kolberga 2014, http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/rok-kolberga-2014-4374.php 
(dostęp: 25.09.2020).

językoznawca, tłumacz, bibliograf, biograf, pedagog i  bibliotekarz, autor 
Słownika języka polskiego. Elitarność szkoły i osoba dyrektora miały wpływ na 
rozwój Oskara. Do tej samej szkoły uczęszczali nie tylko dwaj bracia Kolberga, 
ale również, co warte podkreślenia, sam młody Fryderyk Chopin.

Od 1835 r. do 1836 r. Oskar Kolberg studiował w Berlinie teorię muzyki 
i kompozycję oraz najprawdopodobniej uczęszczał do Akademii Handlowej. 
Po powrocie z Niemiec pracował jako nauczyciel muzyki, urzędnik bankowy 
i księgowy. W 1846 r. podjął pracę w zarządzie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. 
W tym okresie komponował i wydawał liczne utwory muzyczne, co stawia go 
w gronie zasłużonych kompozytorów.

Kolberg jest autorem ponad 1000 haseł z zakresu muzyki, muzykologii, 
etnografii i  etnologii w  28-tomowej Encyklopedii Powszechnej Samuela 
Orgelbranda. W  następnych latach dominującym przedmiotem jego badań 
stała się muzyka i literatura ludowa oraz wiedza o języku. Naukowiec wszystkie 
wyniki swych badań skrupulatnie dokumentował. Pierwszą znaczącą publikacją 
Kolberga były wydane w 1857 r. Pieśni ludu polskiego. Od 1865 r. prowadził 
systematyczny program badań etnograficznych, wydając cykl regionalnych 
monografii „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, 
obrzędy, gusła, zabawy pieśni, muzyka i tańce”. Do 1890 r., czyli do swej śmierci, 
Kolberg wydał 33 tomy, a do 1907 r., na podstawie pozostawionych przez niego 
materiałów, wydano jeszcze 3 tomy. Oskar Kolberg zmarł 3 czerwca 1890 r., 
pochowany został na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W  1960 r. przy Polskim Towarzystwie Ludoznawczym utworzono 
Redakcję Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga, w  której zasiedli wybitni 
specjaliści z dziedziny filologii, muzykologii i etnologii, mający przygotowywać 
publikację dorobku Oskara Kolberga. W 1998 r. Redakcję Dzieł Wszystkich 
przemianowano na samodzielny Instytut im. Oskara Kolberga13.

Analizując dorobek i  spuściznę Oskara Kolberga, trudno czasem 
uwierzyć, że takiego ogromu pracy dokonał jeden człowiek w ciągu połowy 

13  Oskar Kolberg, Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Oskar_Kolberg (dostęp: 24.09.2020).



22 23

Muzyki Tradycyjnej i Fundacji „Wszystkie Mazurki Świata”. Dzięki Instytutowi 
Muzyki i Tańca projekt wszedł w życie jeszcze w Roku Kolberga (2014).

Głównym celem projektu było łączenie pokoleń – spotkanie dzieci 
z osobami dorosłymi, które pielęgnują lokalne tradycje i kulturę. Dzieci miały 
doświadczyć i przekonać się, że rodzima, regionalna twórczość to znakomita 
przestrzeń do aktywnej zabawy. Artyści i  animatorzy związani ze swymi 
regionami przeprowadzili warsztaty wprowadzające i doskonalące w siedmiu 
częściach Polski:

– zespół Duet z  Wiwatem, czyli Katarzyna Hełpa-Liszkowska i  Romuald 
Jędraszek w Wielkopolsce;

– Ania Broda z Iwoną Sojką na Warmii i Mazurach;
– Kapela Gęsty Kożuch Kurzu w Łódzkiem;
– Kapela Niwińskich przekazująca tradycje ze wschodniego Mazowsza;
– Zespół Czarne Motyle i Tańcograjka na Mazowszu;
– Elżbieta Mikociak, Brygida Sordyl, Karolina Barańczuk i Przemysław Ficek 

w Beskidzie Żywieckim;
– Kapela Bosa Nóżka działająca przy Szkole Suki Biłgorajskiej, czyli Rodzina 

Butrynów z Przyjaciółmi na Lubelszczyźnie.

Warsztaty przygotowywały uczestniczki i  uczestników do pracy                       
„w  terenie”, w  swoich miejscowościach. Obejmowały one tańce, śpiewy, 
melodie, zabawy, gry, wyliczanki oraz wiedzę o gwarze i tradycjach regionu.

Warsztaty wprowadzające przeprowadzono w maju i czerwcu 2014 r. 
W ich skład wchodziła 1 godzina zabawy dla dzieci pod kierunkiem lokalnego 
zespołu muzycznego, 3 godziny warsztatów praktycznych – śpiewu, tańca oraz 
4 godziny seminarium metodycznego i warsztatów.

Warsztaty doskonalące trwały dwa dni i  utrwalały oraz pogłębiały 
zdobyte kwalifikacje. W  ciągu 9 miesięcy projektów i  20 edycji warsztatów 
przeszkolono 130 osób, a w całym projekcie udział wzięło 1500 dzieci18.

18  Kim jest Mały Kolberg? O  projekcie, http://www.akademiakolberga.pl/project/maly-kol-
berg-o-projekcie/ (dostęp: 23.09.2020).

Akademia Kolberga to projekt oparty na kontakcie i  przeżywaniu 
spotkania z  tradycjami muzycznymi i  tanecznymi polskiej wsi. Jego celem 
jest stworzenie nowatorskiego programu przywracania tradycyjnej muzyki do 
społecznej i kulturowej praktyki społeczności wiejskich i nie tylko.

Cały program opiera się na pracy artystów, animatorów kultury, 
naukowców i  badaczy oraz tych wszystkich, którzy dokumentowali i  doku-
mentują ludowe tradycje muzyczne. Wszyscy uczestnicy projektu Akademia 
Kolberga nie mówią o muzycznym dorobku polskiej wsi jako o muzealnym 
obiekcie, czymś, co funkcjonowało tylko i wyłącznie w przeszłości. Dla nich ta 
muzyka żyje nadal, jest stale obecna we współczesnej polskiej kulturze. Każda 
pieśń i taniec pochodzące z ludowego repertuaru wykonywane są na nowo, nie 
na podstawie dokumentów i publikacji opisowych na wzór tych opracowanych 
przez Oskara Kolberga, lecz na podstawie życia – obserwacji wiejskich 
wykonawców. Przoduje w tym Stowarzyszenie „Tratwa”, które zapoczątkowało 
specjalny program „Szkoła Tradycji”. „Tratwa” jest jak arka Noego, gromadząca 
i  podtrzymująca przy życiu ludowe pieśni. Akademia Kolberga promuje 
i propaguje starą, aczkolwiek ciągle aktualną kulturę ludową16.

Projekt „Akademia Kolberga” był prowadzony przez Stowarzyszenie 
„Tratwa” w latach 2014–2019. Od tego czasu kontynuowany jest przez Forum 
Muzyki Tradycyjnej we współpracy z Pracownią Muzyki Tradycyjnej Instytutu 
Muzyki i Tańca17.

Projekt „Mały Kolberg” przeprowadzany był od marca do listopada 
2014 r. Stanowił część obchodów Roku Kolberga. Opracowali i  realizowali 
go dorośli dla dzieci, zgodnie z tradycyjną kulturą. Uczestnicy tego projektu 
pochodzili z  całej Polski, z  różnych regionów i  miejscowości, z  ponad 100 
instytucji i organizacji. Dzieci uczestniczące w projekcie mogły dzięki niemu 
poznać tradycje i zwyczaje ze swego miejsca pochodzenia, jak również lokalną 
historię, i  czerpać z  prezentowanej wiedzy inspiracje do działań. „Mały 
Kolberg” powstał z  inicjatywy Janusza Prusinowskiego – prezesa Forum 

16  Akademia Kolberga, http://www.akademiakolberga.pl/ (dostęp: 22.09.2020).
17  Pracownia Muzyki Tradycyjnej Instytutu Muzyki i  Tańca, https://muzykatradycyjna.pl/ 
(dostęp: 25.09.2020).



24 25

goszczą corocznie na licznych festiwalach i spotkaniach z muzyką tradycyjną, 
takich jak Tabor Wielkopolski czy Festiwal Wszystkie Mazurki Świata22.

Fot. Kapela Przodki w czasie jednej z potańcówek ludowych
Źródło: http://cotucotam.pl/kalisz/muzyka/piesni-kaliskie

22  Festiwal Wszystkie Mazurki Świata 2019, http://folk.pl/folk/Zespoly/Zespol.php?Wszystkie 
MazurkiSwiata2019 (dostęp: 20.09.2020).

Wobec wzrostu świadomości wychowawczych walorów muzyki, w tym 
pieśni ludowych, szkoły, organizacje i stowarzyszenia starają się rozwijać wśród 
młodzieży szkolnej zainteresowanie muzyką. Pieśni regionalne i historyczne 
stanowią cenne źródło wiedzy o  dziejach i  kulturze ojczystej, są cennym 
elementem wychowania patriotycznego. Do aktywnej pracy z muzyką ludową 
zachęcają liczne publikacje ogólnopolskie i  regionalne, zawierające teksty 
i  nuty oraz komentarze, przybliżające powstanie danego utworu, znaczenie 
słów itp. Wśród ogólnopolskich śpiewników wymienić należy zbiór Jana 
Prosnaka19. Z publikacji o znaczeniu regionalnym, w tym przypadku naszej 
rodzimej Wielkopolski, niezwykłą wagę posiadają prace Jadwigi Sobieskiej, 
w  których autorka podjęła szerokie studia, podając czytelnikom nie tylko 
słowa i  nuty konkretnych pieśni, ale również miejscowości i  nazwiska 
śpiewających, od których zasłyszała te utwory. Większość pieśni osadzona 
jest ponadto w  kontekście konkretnych pór roku, świąt i  obrzędów20. Do 
mniejszego regionu, jakim jest południowa Wielkopolska, a konkretnie powiat 
kępiński i pogranicze wielkopolsko-śląskie, odnoszą się, niezwykle bogate pod 
względem opracowanego materiału, prace Józefa Majchrzaka21.

Przykładowym i  niekwestionowanym owocem Roku Kolberga jest 
kapela Przodki z  Poznania, odkrywająca i  ożywiająca tradycyjne brzmienia 
polskiej muzyki ludowej, która po prostu nie istnieje bez mniejszego lub 
większego spotkania ludzi. Przodki grają muzykę tradycyjną z  regionu 
sieradzkiego i kaliskiego. Nazwa grupy nawiązuje do przeszłości, do tradycji 
naszych przodków jak i  bycia na „przodku”, bycia w  czołówce tych, którzy 
współcześnie pracują na rzecz świadomości lokalnej kultury i sztuki.

Repertuar grupy powstał na podstawie licznych wizyt u  wiejskich 
muzykantów oraz nagrań archiwalnych ludowych śpiewników. Przodki 

19  J. Prosnak, Siedem wieków pieśni polskiej. Śpiewnik dla młodzieży z  komentarzem histo-
rycznym, Warszawa 1979.
20  J. Sobieska, Ze studiów nad folklorem muzycznym Wielkopolski, Kraków 1972; J. Sobieska, 
Wielkopolskie śpiewki ludowe, Kraków 1957.
21  J. Majchrzak, Folklor ziemi kępińskiej, Kępno 2014; J. Majchrzak, Polska pieśń ludowa na 
Dolnym Śląska, Warszawa–Wrocław 1983.



26 27

Łukasz Kamiński
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej
Towarzystwo Przyjaciół Lasek „Lukus”

O  powozie generała Piotra Szembeka i  jego znajomości z  Fryderykiem 
Chopinem

Postacie historyczne, osoby mniej lub bardziej zasłużone – władcy, 
politycy, wojskowi, dostojnicy świeccy i  kościelni, naukowcy, badacze 
i odkrywcy zostawiają po sobie liczne pamiątki i artefakty. Najczęściej są to 
elementy odzieży, uzbrojenia, biżuteria, insygnia, pieczęcie, dokumenty, 
portrety i  inne. Zabytki te, wobec obfitującej w  dramatyczne wydarzenia 
i niszczycielskie wojny polskiej historii, przechodziły często liczne peregrynacje 
po całym świecie i wielokrotnie ocierały się o unicestwienie i zagładę. Jednak 
dzięki szczęśliwym zbiegom okoliczności liczne cenne pamiątki historyczne 
dotrwały do naszych czasów i w wyniku drobiazgowych oraz pieczołowitych 
zabiegów konserwatorskich cieszą dziś oczy podziwiających je widzów 
w muzeach, archiwach i innych instytucjach ochrony dóbr kultury.

Postanowiłem przedstawić historię pewnego zabytkowego powozu, 
który poprzez osobę swego właściciela jest mocno związany z naszą historią, 
nie tylko tą małą, lokalną, ale – jak się okaże – również tą wielką. Ciekawość 
pobudzi fakt, że pojazd ten przewoził również naszego narodowego 
kompozytora, którego nazwisko i twórczość rozsławia po dziś dzień Polskę i jej 
dorobek kulturalny.
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Znawcy tematu zgodnie uważają, że II wojna światowa, zarówno 
w  dziejach Polski, jak i  na świecie, była czasem, w  którym w  transporcie 
osobowym pojazdy zaprzęgowe zdecydowanie zostały wyparte z  szerszego 
użycia przez pojazdy mechaniczne. Konne pojazdy zaczęły trafiać do muzeów 
i  tworzonych dość liczne zabytkowych wozowni, stając się świadectwem 
kunsztu dawnych rzemieślników i  bogactwa właścicieli tych zaprzęgów. 
W Polsce już w okresie PRL najbogatsze były i nadal pozostają zbiory kolekcji 
kórnickiej i łańcuckiej23.

Łańcucka kolekcja pojazdów konnych liczy obecnie ponad 120 sztuk 
i  dzieli się na dwa zbiory: przedwojenny, liczący 56 rzadkich egzemplarzy, 
należący przed 1939 r. do ostatnich właścicieli Łańcuta, Potockich herbu 
Pilawa, oraz zbiór powojenny, często nazywany muzealnym, systematycznie 
powiększany o kolejne unikatowe egzemplarze. Większość pojazdów znajduje 
się w liczącym blisko 120 lat budynku zabytkowej powozowni24.

Biuletyn Informacyjny ZMiOZ z  początku 1970 r. odnotował 
historyczne wydarzenie, informując zainteresowanych tematem czytelników 
o  przeprowadzeniu pierwszej w  dziejach muzealnictwa polskiego pełnej 
konserwacji zabytkowego powozu25.

23  Z. Prus-Niewiadomski, W sukurs zabytkowym pojazdom konnym, „Ochrona Zabytków” 
1971, t. 24, nr 4 (95), s. 275.
24  T. Fabijańska-Żurawska, Luksusowe pojazdy Łańcuta, Łańcut 2008, s. 5.
25  „Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków” 1970, nr 87.

Fot. Kareta „berlinka” z manufaktury Petzold
Źródło: T. Żurawska, Powozy. Zbiory powozowni zamkowej w Łańcucie, 

Rzeszów 1998, s. 35

Ocalona kareta, o której mowa, była pojazdem dla dwóch pasażerów, 
z obsługą składającą się z trzech osób służby: powożącego stangreta i dwóch 
lokajów. Jeśli chodzi o  typ powozu, zalicza się ją do karet miejskich, to tak 
zwana berline coupé, nazywana popularnie na ziemiach polskich „berlinką”26.

26  Kareta – konny pojazd osobowy o nadwoziu w formie zamkniętego pudła, znany z wielu 
odmian i  rodzajów, m.in. jako kareta reprezentacyjna, wielokonna, o  bogatym wystroju, 
używana na dworach królewskich i magnackich w XVII–XIX w., nazywana niekiedy karocą. 
Karety czteroosobowe nazywane były również berlinkami. Karety dwuosobowe, czasami 
z  miejscem dodatkowym dla dzieci, tzw. coupé jedno- lub parokonne, o  uproszczonej 
konstrukcji i wystroju, rozpowszechniły się w XIX w. i XX w. jako pojazdy komunikacyjne 
i  wyjazdowe zarówno dla arystokracji, jak i  bogatych kupców, bankierów i  urzędników, 
zwłaszcza w miastach.
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Powóz ten mógł być zaprzęgany w  dwa, cztery, a  nawet sześć koni, 
co było uzależnione od okoliczności, charakteru i  rangi odbywanej podróży 
i  wiezionych pasażerów. Nasza „berlinka” jest konstrukcji rozworowej, 
ponieważ podwozie składa się z dwóch części: przedniej i tylnej, złączonych ze 
sobą solidną rozworą. Nadwozie tworzy dwudrzwiowa kabina zwana pudłem 
i  przymocowany do niej kozioł, czyli ławka stangreta – całość zawieszona 
jest za pomocą skórzanych pasów na stalowych resorach w  kształcie litery 
„C”. Pasażerowie wsiadali po stopniach ukrytych wewnątrz, rozkładanych 
i składanych przez służbę. Kareta prezentuje się lekko i wytwornie, co mocno 
odróżnia ją od współczesnych jej karet europejskich. Pomimo tego zbudowana 
jest w sposób zapewniający jej trwałość i solidność. Wszystkie ozdoby i okucia 
wykonane są ze złoconego brązu. Nie zastosowano jedynie popularnych 
wówczas latarń, zapewniających oświetlenie pojazdu27.

Fot. Wnętrze karety „berlinki” z manufaktury Petzold
Źródło: T. Fabijańska-Żurawska, Luksusowe powozy Łańcuta,  

Łańcut 2008, s. 16

27  T. Żurawska, Powozy. Zbiory powozowni zamkowej w Łańcucie, Rzeszów 1998, s. 36.

Kareta ta pochodzi z  lat dwudziestych XIX w. i  powstała w  prężnej 
wówczas manufakturze mistrza kołodziejskiego Jana Christiana Petzolda 
w  Warszawie, a  należała do dobrze nam znanego generała Piotra hrabiego 
Szembeka. Właściciel warsztatu zostawił swoje sygnatury na piastach kół. 
Osobne sygnatury, mianowicie inicjały „H. W.” pod koroną znajdują się na 
metalowych okuciach łączących dyszel z  przednią częścią pojazdu i  należą 
najprawdopodobniej do kowala28.

Fot. Portret gen. Piotra Szembeka
Źródło: A. Kwilecki, Szembekowie herbu Szembek [w:] Ziemiaństwo 

wielkopolskie. W kręgu arystokracji, red. A. Kwilecki, Poznań 2004, s. 445

Kareta gen. Piotra Szembeka prezentowana jest w  hallu głównym 
budynku stajni cugowej. Należy do Muzeum Narodowego w  Krakowie, 
a w Łańcucie znajduje się w ramach depozytu, czyli eksponatu wypożyczonego 
na czas nieograniczony. Została kupiona lub wykonana na zamówienie. Na jej 
drzwiczkach mieści się herb rodowy i wizerunki odznaczeń, które otrzymał 
generał. Po upadku powstania listopadowego właściciel zabrał karetę do 
Siemianic. Generał zmarł w  1866 r. i  od tego momentu aż do 1911 r. losy 

28  J. Singleton, The Fourth CAA CWF Carriage Symposium, „The Carriage Journal” 2014,  
vol. 52, no. 3, s. 169–171.
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tego pojazdu nie są znane. W  1911 r. Jadwiga i  Michał Polescy podarowali 
karetę Muzeum Narodowemu w  Krakowie. W  czasie okupacji niemieckiej 
przetrwała ona w magazynach na Wawelu, a po wojnie znalazła się w Muzeum 
Hutten-Czapskich w  Krakowie. Stąd ostatecznie przewieziono ją w  1962 r.  
do Łańcuta29.

Cały kompletny ekwipaż konny, a więc nie tylko sam pojazd, lecz również 
wspaniałe konie, bogata uprząż i obsługująca służba, były najlepszą wizytówką 
swego właściciela. Stanowiły świadectwo zajmowanej przez niego pozycji 
społecznej i możności jego rodu, piastowanych godności i odbicie panujących 
trendów w  modzie. Tak więc na drzwiczkach karety Piotra Szembeka nie 
zabrakło wizerunku herbu jego rodu, a na czaprakach z pewnością wyhaftowane 
były inicjały generała30. Wnętrza karet były przytulne, wybite delikatnymi 
i miłymi w dotyku materiałami, na przykład adamaszkiem. Starano się, aby 
barwa czapraka na koźle stangreta była identyczna z kolorem wnętrza.

Interesująca nas kareta stoi w  hallu głównym stajni w  Łańcucie 
i  jest elementem ekspozycji Działu Pojazdów Konnych, stanowiącym jeden 
z  czołowych eksponatów, pierwotnie nienależącym do rodziny Potockich. 
Pojazd ten według charakterystyki opracowanej przez znawców tematu jest 
karetą polską, zwaną, jak wspomniałem wcześniej, „berlinką”. Nie ma żadnych 
wątpliwości, że należała do generała Piotra Szembeka, o  czym świadczy nie 
tylko herb rodu umieszczony na drzwiach, ale również wizerunki odznaczeń, 
które otrzymał nasz bohater31.

Pułkownik Piotr Szembek, będąc dowódcą 1 Pułku Strzelców Pieszych 
stacjonującego w  Sochaczewie, w  1829 r. objął dowództwo 3 Brygady w  1 
Dywizji Piechoty armii Królestwa Kongresowego, otrzymując jednocześnie 
awans na generała brygady32. Dokładnie nie wiadomo, gdzie znajdował 
się obóz generała Szembeka. Najprawdopodobniej umiejscowiony był on 

29  T. Żurawska, Powozy…, op. cit., s. 36.
30  Czaprak – przykrycie na konia, a w karetach paradnych ozdobna osłona kozła stangreckiego.
31  T. Fabijańska-Żurawska, Luksusowe…, op. cit., s. 15.
32  M. Tarczyński, Generalicja Powstania Listopadowego, Warszawa 1988, s. 40.

w budynkach dawnego klasztoru dominikanek, które po kasacie swego zakonu 
zostały w latach 1820–1822 przebudowane na potrzeby wojskowe. Urządzono 
w  nich lazaret, pomieszczenia sztabu, mieszkania dowódców oraz koszary 
wojskowe33.

 

Fot. Drzwiczki karety „berlinki” z wizerunkiem herbu Szembek  
i złoconymi okuciami z brązu

Źródło: T. Fabijańska-Żurawska, Luksusowe powozy Łańcuta, Łańcut 2008,  
s. 16

33 Klasztor dominikanek znajdował się nieopodal dawnego zamku książąt mazowieckich, 
a  dokładnie ruin, które po nim pozostały. Zabudowania klasztoru dominikanek zostały 
zniszczone w trakcie II wojny światowej, natomiast ruiny zamku na sochaczewskim wzgórzu 
przetrwały do dziś, będąc widoczne z  głównej drogi prowadzącej przez miasto. Miasto 
ufundowało w 1961 r. Fryderykowi Chopinowi obelisk z popiersiem kompozytora w parku 
przy ul. Warszawskiej i ul. Romualda Traugutta. Widnieje na nim napis: „Fryderyk Chopin 
1810–1849”. Pomnik ten ma upamiętniać koncert genialnego kompozytora w  obozie 
wojskowym generała Piotra Szembeka.
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Nasz bohater posiadał liczne talenty, w  tym nie tylko wojskowe, 
ponieważ, jak zauważyli współcześni, był bardzo umuzykalniony i uwielbiał 
muzykę. Generał grywał nieźle na skrzypcach, a  także na pianinie, ponadto 
zorganizował orkiestrę wojskową, z  której był bardzo dumny. Szembek 
dowiedział się od swych dwóch znajomych: Michała hrabiego Skarbka34, 
dziedzica Żelazowej Woli, i  Józefa Bohdana Zaleskiego, poety, który pełnił 
obowiązki guwernera w  domu Szembeków, o  utalentowanym młodym 
pianiście noszącym nazwisko Chopin35.

 

Fot. Wizerunek herbu Szembek i orderów generała Piotra Szembeka na 
drzwiczkach jego powozu

Od lewej: 1. Krzyż Kawalerski Orderu Virtuti Militari (1810);  
2. Order św. Włodzimierza IV klasy (1815);  

3. Order św. Anny II klasy (1819), 4. Order św. Stanisława II klasy (1827)
Źródło: T. Fabijańska-Żurawska, Luksusowe powozy Łańcuta, Łańcut 2008,  

s. 16

34  Michał Skarbek był młodszym bratem Fryderyka Skarbka – ojca chrzestnego Chopina,  
po którym prawdopodobnie kompozytor odziedziczył imię.
35  Chopin w komie – zaproszenie do akcji, https://e-sochaczew.pl/artykul/chopin-w-komie--
zaproszenie/610001 (dostęp: 02.05.2022).

Chyba nikomu nie trzeba przybliżać postaci genialnego kompozytora. 
Fryderyk Chopin urodził się w  Żelazowej Woli, która oddalona jest od 
Sochaczewa o około 7 km. Podczas ostatniej wizyty w miejscu swego urodzenia 
kompozytor wybrał się z Michałem Skarbkiem na wycieczkę do Sochaczewa. 
Niestety, ze względu na brak pianina nie było dane Szembekowi wysłuchać 
koncertu Chopina, zaplanowano jednak kolejne spotkanie „w celu wspólnego 
muzykowania”. W tym czasie kompozytor opuścił Żelazową Wolę i wyjechał 
do Warszawy36.

Generał Szembek dokonał wielu starań, by doszło do kolejnego 
spotkania z  wielkim kompozytorem. Przede wszystkim sprowadził pianino, 
rozkazał również przygotować się na przybycie zacnego gościa swej orkiestrze 
wojskowej. Dnia 29 sierpnia 1830 r. Fryderyk Chopin został zaskoczony 
i  niejako postawiony przed faktem dokonanym: z  sochaczewskiego obozu 
3 Brygady Piechoty dowódca przysłał do Warszawy swój powóz, aby zabrać 
nim genialnego pianistę. Ten opisał to w  liście do swego przyjaciela Tytusa 
Woyciechowskiego z 31 sierpnia 1830 r., pisanym w Poturzynie:

Byłem też onegdaj w obozie u jen. Szembeka po raz wtóry. Trzeba Ci 
wiedzieć, że on zawsze w Sochaczewie konsystuje37 i z Michałem38 
się umówił, żeby mnie do niego zawiózł. Gdy to jednak nie przyszło 
do skutku, Czajkowskiego, brata tej panny Czajkowskiej, co to gra 
i mdleje, adiutanta nasłał i mnie tam do niego wzięli. Szembek jest 
bardzo muzykalny, gra dobrze na skrzypcach, kiedyś u  Rodego39 
się uczył, i  jest zabity paganinista40, a  zatem do tej dobrej kasty 
muzyków należy. Kazał muzyce swojej wystąpić, która się całe rano 

36 Fryderyk Chopin – katalog miejsc, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, https://great-
composers.nifc.pl/pl/chopin/catalogs/places/120_sochaczew (dostęp: 02.05.2022).
37  Przebywa, stacjonuje.
38  Chodzi o Michała hrabiego Skarbka.
39  Jacques-Pierre Joseph Rode  (1774–1830) – znany francuski skrzypek i  kompozytor 
koncertów skrzypcowych, zmarł w 1830 r.
40  Określenie „paganinista” pochodzi zapewne od Niccolò Paganiniego (1782–1840). Był to 
słynny włoski skrzypek, altowiolista, gitarzysta, wirtuoz i kompozytor.
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egzercytowała41, i dziwne rzeczy słyszałem. Wszystko to na trąbach 
zwanych Bugla42; ani byś pomyślał, że robią gamy chromatyczne jak 
tylko można najszybciej i diminuendo na dół. Ażem musiał chwalić 
solistę, który biedak, już niedługo, widzę, służyć będzie mógł, bo 
jak suchotnik wygląda, a  młody jeszcze dosyć. Zastanowiło mnie 
to bardzo, jakiem cavatinę z  Niemej43 na tych trąbach z  wszelką 
akuratnością usłyszał. Ma on44 fortepian w  obozie i  nie wiem 
skąd, ale mnie, dalibóg, zrozumiał, nie udawał. Adagio45 na nim 
największe wrażenie sprawiło […]46.

 

Fot. Kareta warszawska „berlinka” z warsztatu Petzolda,  
należąca do gen. Piotra Szembeka

Źródło: Ze zbiorów autora. Pocztówka z serii „Kolekcja Muzeum-Zamku 
w Łańcucie” wydana w 1980 r. przez Krajową Agencję Wydawniczą 

w nakładzie 20 tys. egzemplarzy

41  Ćwiczyła.
42  Bugla – instrument pośredni między rogiem (waltornią) a trąbką.
43  Chodzi tu o pieśń z opery Niema z Portici francuskiego kompozytora Aubera, zmarłego 
w 1870 r.
44  Generał Piotr Szembek.
45  Adagio z koncertu fortepianowego f-moll.
46  H. F. Nowaczyk, Korespondencja Fryderyka Chopina, red. E.B. Sydow, t. 1, Warszawa 1955, 
s. 133.

Cały dzień 29 sierpnia 1830 r. był dla Fryderyka Chopina bogaty 
w wydarzenia i niezwykle dynamiczny. W błyskawicznym tempie sprowadzono 
go z Warszawy do obozu wojskowego w Sochaczewie, gdzie spędził większość 
dnia – oprócz muzykowania z pewnością wspólnie z generałem Szembekiem 
zjadł obiad.

Następnie odwieziono go do Warszawy, gdzie według treści listu do 
Tytusa Woyciechowskiego zdążył jeszcze tego samego wieczoru na operę do 
Teatru Narodowego. Dziś, kiedy dysponujemy niezwykle szybkimi środkami 
lokomocji, spontaniczność i  szybkość, jaką dostrzegamy 29 sierpnia 1830 r., 
wprost zadziwia.

Cichym bohaterem tego dnia był powóz generała Piotra Szembeka 
z  wytwórni Petzolda, dzięki któremu Fryderykowi Chopinowi zapewniono 
sprawny transport. Pozwolę sobie na dalsze wnioski, a mianowicie pojazd ten 
musiał być nie tylko szybki, ale również bardzo wygodny, skoro młody pianista 
miał dość sił, by po bogatym w wydarzenia dniu udać się późnym wieczorem 
do Teatru Narodowego.

Należy wspomnieć, że wspólne muzykowanie generała Szembeka 
i  Fryderyka Chopina w  pamiętnym sierpniowym dniu 1830 r. było jedną 
z  ostatnich spokojnych chwil w  tym okresie ich życia. Wkrótce nadeszły 
wydarzenia, które przyniosły wielkie zmiany. Kompozytor opuścił ostatecznie 
Warszawę, z  której wyjechał do Kalisza, a  stamtąd do Paryża, natomiast 
w listopadzie wybuchło powstanie, które ostatecznie zakończyło się klęską – 
generał Piotr Szembek udał się na kilkuletnią tułaczkę, zanim władze pruskie 
zezwoliły mu na powrót do Siemianic.

Amerykańskie Stowarzyszenie Powozowe (Carriage Association 
of America – CAA) wraz z  Fundacją Kolonialny Williamsburg (Colonial 
Williamsburg Foundation – CWF) zorganizowały w  dniach 19–22 lutego  
2002 r. w Williamsburgu w Wirginii specjalne sympozjum poświęcone tema-
tyce pojazdów konnych. Blisko 200 uczestników z USA i całego świata spotkało 
się w  historycznym skansenie Colonial Williamsburg w  celu wysłuchania 
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prelekcji międzynarodowych specjalistów z  dziedziny koni i  pojazdów 
konnych47.

Wielkim zaszczytem dla Polski był fakt, że pierwsze wystąpienie, 
inaugurujące całą sesję, wygłosił Andrzej Novak-Zempliński, omawiając 
znaczenie Warszawy jako ośrodka produkcji zaprzęgów konnych od XVII w. po 
XX w., szczególne miejsce poświęcając początkom XIX w. Jednym z głównych 
„bohaterów” jego prelekcji była kareta Piotra Szembeka48. Przypomniano nie 
tylko postać generała, ale również wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka 
Chopina.

Skoro ten zachowany zabytkowy powóz znany jest za oceanem, 
tym bardziej o  jego istnieniu powinniśmy wiedzieć my, mieszkańcy Ziemi 
Kępińskiej, w której przez ponad dwa wieki żyły kolejne pokolenia Szembeków.

47  Kolonialny Williamsburg to żywe muzeum historii i prywatna fundacja prezentująca część 
historycznej dzielnicy w mieście Williamsburg, w stanie Wirginia, w Stanach Zjednoczonych. 
Historyczna część Colonial Williamsburg, mieszcząca się na obszarze 301 ha, obejmuje 
budynki i  obiekty z  XVI, XVIII i  XIX wieku – część zachowana jest w  oryginale, a  część 
została zrekonstruowana. Całość przybliża wygląd i  charakter kolonialnego miasta. Jest to 
jeden z  największych projektów historycznych w  USA i  niewątpliwa atrakcja turystyczna, 
stanowiąca część Historycznego Trójkąta Wirginii, który obejmuje Jamestown i  Yorktown, 
połączone przez Colonial Parkway.
48 Andrzej Novak-Zempliński, ur. w  1949 roku w  Olsztynie, jest znanym polskim artystą 
malarzem i  kolekcjonerem. Studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w  Toruniu 
i  Akademii Sztuk Pięknych w  Warszawie, w  pracowni profesorów Michała Byliny 
i Ludwika Maciąga.Zajmuje się nie tylko malarstwem sztalugowym, ale również projektami 
architektonicznymi i  założeniami ogrodowymi. Tematem przewodnim jego malarstwa są 
konie i  pejzaże z  elementami architektury. Ponadto Andrzej Novak-Zempliński znany jest 
z  faktu posiadania starannie odnowionego neoklasycystycznego dworu w  Tułowicach, za 
którego restaurację otrzymał w 1986 r. nagrodę Europa Nostra w zakresie działań na rzecz 
zachowania dziedzictwa kulturowego. Posiada unikalną kolekcję dworskich pojazdów 
konnych z XIX i początku XX w., uprzęży i akcesoriów zaprzęgowych. Pasja kolekcjonerska 
pozwoliła stworzyć artyście doskonałe obrazy, na których rozpoznajemy zapomniane już 
dzisiaj powozy, jak linijkę, kocz wysoki, czy vis-à-vis. Połowa z ponad dwudziestu pojazdów 
ma ustalone pochodzenie. Pojazdy są udostępniane zwiedzającym.

Fot. Okładka amerykańskiego czasopisma „The Carriage Journal”  
z marca 2002 r.

Na okładce znalazł się obraz Andrzeja Novaka-Zemplińskiego z Polski 
przedstawiający powóz generała Piotra Szembeka stojący przed XVIII-

wiecznym zajazdem w Paprotni koło Sochaczewa, przy drodze z Warszawy 
do Poznania. Od lewej: generał Piotr Szembek, pułkownik 1 Pułku Strzelców 

Pieszych, porucznik żandarmerii oraz Czajkowski, adiutant generała 
Szembeka, który udał się do Warszawy po Fryderyka Chopina.

Źródło: „The Carriage Journal”
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Kazimierz Cieplik
Członek Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu

Doktor medycyny Bernard Kazimierz Józef Góra (1799–1853) – nieznany, 
acz znamienity obywatel Kępna

Po raz pierwszy zetknąłem się z nazwiskiem Góra w maju 2005 r., kiedy 
pracowałem nad genealogią rodziny Oświecimskich, do 1945 r. właścicieli 
majątku ziemskiego w  miejscowości Plugawice w  powiecie ostrzeszowskim. 
Konrad Jan Oświecimski, syn Augustyna i Wilhelminy z d. Braun, urodzony 
w 1827 r. w Kępnie, sędzia sądu w Pleszewie, 30 września 1860 r. w kępińskim 
kościele katolickim ożenił się z Melanią Górą, urodzoną w 1835 r. w Kępnie, 
córką doktora medycyny Kazimierza Góry i  jego żony Konstancji z  d. 
Nerskiej. Świadkami tego ślubu byli: Ignacy Urbanowski – pan na włościach 
w Łęczycy w Królestwie Polskim i Alfons Oświecimski – brat pana młodego. 
W późniejszym czasie okazało się, że Ignacy Urbanowski był mężem Justyny 
Nerskiej, przyrodniej siostry Konstancji Góry z d. Nerskiej.

Podczas indeksacji małżeństw parafii w  Mikorzynie (dla Poznań 
Project) trafiłem na małżeństwo zawarte 26 lutego 1829 r. przez wielmożnego 
doktora medycyny Kazimierza Józefa Nikodema Górę, liczącego 29 lat, z Kępna 
z wielmożną Konstancją Nerską z Rudniczyska, liczącą 21 lat. Zastanawiający 
jest fakt, że świadkami tego ślubu byli: Wilhelm Dudkiewicz – organista 
i Ignacy Mech – kościelny, co może świadczyć, że w czasie ceremonii w kościele 
nie byli obecni krewni obu małżonków. We wpisie tego aktu ślubu (3/1829) 
nie podano imion ani nazwisk ich rodziców, a jedynie zapisano, że była zgoda 
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rodziców (dot. panny młodej49). Błędnie też zapisano imię Nikodem zamiast 
Bernard oraz wiek panny młodej, która liczyła wtedy pełne 23 lata.

Fot. Akt ślubu Kazimierza Józefa Bernarda Góry z Konstancją Nerską 
Źródło: Archiwum Archdiecezjalne w Poznaniu 

Kazimierz i Konstancja znali się już od co najmniej 1826 r. Dnia 13 
maja 1827 r. w  Grębaninie byli rodzicami chrzestnymi Teofili Głowackiej, 
córki szlachetnego Wojciecha Głowackiego, ekonoma w  majątku Grębanin 
i Kunegundy Woźnianki.

W Wielkiej Genealogii Minakowskiego znalazłem rodziców Konstancji 
(Rafał Nerski i  Julia Zuzanna Sokolnicka), zaś na stronie internetowej Teki 
Dworzaczka, w  regestach 33843 (Wilkowo Polskie), z  datą 1 lutego 1804 r., 
zapis o zawarciu przez nich małżeństwa, zaś pod numerem 33845 (Wilkowo 
Polskie) zapis o urodzeniu ich córki Konstancji 20 września 1805 r. i chrzcie 
22 września 1805 r. Kiedy dotarłem do akt metrykalnych parafii w Wilkowie 
Polskim (pow. Grodzisk Wlkp.), okazało się, że wpis o  małżeństwie50 był 
jedynie potwierdzeniem jego zawarcia w kościele parafialnym w Pyzdrach pod 

49 Parafia Mikorzyn, księga małżeństw z  lat 1828 – 1840, wpis 3/1829 – Archiwum 
Archidiecezjalne w Poznaniu (dalej A. A. w Poznaniu).
50 Parafia Wilkowo Polskie, księga małżeństw z  lat 1794 – 1804, wpis nr 3/1804 – AA 
w Poznaniu.

tą samą datą. W  pyzderskim dokumencie51 czytamy, że związek małżeński 
zawarli: GD (urodzony pan) Rafał Nerski, kawaler, lat 26, syn GD Wojciecha 
i Anny z Hoińskich Nerskich dziedziców Wilkowa z rozwódką GD Zuzanną 
Sokolnicką I voto Giżycką, córką GD Nepomucena i Krystyny Sokolnickich, 
rezydentką w  Tarnowie koło Pyzdr. Rafał i  Zuzanna Nerscy zamieszkali 
w Wilkowie Polskim, w dzierżawionym od jego rodziców majątku. Tam też 20 
września 1805 r. urodziła się ich córka Konstancja, późniejsza żona Kazimierza 
Góry. Było to ich jedyne dziecko.

Fot. Akt chrztu Konstancji Nerskiej w kościele parafialnym  
w Wilkowie Polskim 

Źródło: Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

Nie wiadomo, gdzie i kiedy zmarła Zuzanna Nerska z d. Sokolnicka, 
a Rafał Nerski z córką około 1815 r. znalazł się w okolicy Kępna.

W  księgach małżeństw parafii w  Baranowie pod datą 15 lipca 1815 
r. zapisany jest akt małżeństwa wielmożnego (Magnificus) Rafała Nerskiego, 
liczącego 38 lat, z  hrabiną Ewą Kręską, liczącą 34 lata, z  Grębanina. Temu 
małżeństwu 29 maja 1816 r. urodziła się córka Justyna, która później została 
żoną Ignacego Urbanowskiego. Rafał (sędzia sądu kryminalnego) i  Ewa 

51 Parafia Pyzdry, księga małżeństw z lat 1803 - 1818, wpis nr 10/1804 – AA w Poznaniu.
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Nerscy dzierżawili majątek w Grębaninie do około 1825 r., a następnie zostali 
właścicielami dóbr w miejscowości Kraski w powiecie łęczyckim, w Królestwie 
Polskim. Córka Rafała z  pierwszego małżeństwa, Konstancja, zamieszkała 
u  siostry swojej macochy, Elżbiety z  Kręskich, i  jej męża, Konstantego 
Rekowskiego, dziedziców wsi Rudniczysko w  powiecie ostrzeszowskim 
(Parafia Mikorzyn).

Poszukiwania rodziców Kazimierza Góry i  jego miejsca urodzenia 
spełzły na niczym. Znalazłem natomiast akty urodzeń i  zgonów dzieci 
Kazimierza i Konstancji Górów, urodzonych i ochrzczonych w Kępnie. Są to: 
Bolesława Klara *21.11.1829, Wanda Józefa *15.10.1831 +30.04.1846, Waleria 
*30.05.1833, Melania *10.06.183552, Kazimiera Konstancja *10.02.1837 
+08.02.1839, Ewa *+14.04.1839 i  jedyny syn Tadeusz *16.08.1844. Dotarłem 
również do aktu zgonu Kazimierza Góry, zmarłego 19 maja 1853 r. na podagrę. 
Bez wątpienia dr Kazimierz Góra był polskim patriotą – wszystkie jego dzieci 
na chrzcie otrzymały tylko polskie imiona.

Fot. Akt chrztu Konstancji Nerskiej w kościele parafialnym  
w Wilkowie Polskim 

Źródło: Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

52 Akt chrztu Konstancji Nerskiej w  kościele parafialnym w  Wilkowie Polskim. Źródło: 
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu.

W żadnej z wydanych dotychczas monografii o Kępnie nie znalazłem 
najmniejszej wzmianki o  prowadzącym tutaj w  XIX w. praktykę lekarską 
Kazimierzu Górze. W księgach metrykalnych parafii katolickiej w Kępnie nie 
znalazłem jego aktu urodzenia ani chrztu. Pomimo pewnego zniechęcenia 
brakiem postępów w poszukiwaniu informacji o Kazimierzu Górze po kilku 
miesiącach nastąpił przełom. Od pani Elżbiety Słabik, mieszkanki Warszawy 
pochodzącej z  Żychlina, otrzymałem informację o  mogile Władysława 
Orłowskiego i  Tadeusza Góry na cmentarzu w  Śleszynie – polegli oni 
w powstaniu styczniowym. Przekazała mi też informację, że ojciec Tadeusza 
Góry – Kazimierz, w  czasie powstania listopadowego leczył powstańców 
chorych na cholerę. Otrzymał za to krzyż Virtuti Militari. W  zamian za 
te informacje przekazałem pani Elżbiecie metrykalia rodziny Kazimierza 
i  Konstancji Górów. Wtedy również rozpocząłem intensywne poszukiwania 
źródeł pisanych o tej rodzinie.

Na stronach internetowych Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej 
i Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego pojawiały się wciąż nowe 
zeskanowane dokumenty.

Wiadomo z wcześniejszych dokumentów, że Kazimierz Góra mieszkał 
i prowadził praktykę lekarską w Kępnie co najmniej od 1827 r. Każdy lekarz 
prowadzący praktykę w Wielkim Księstwie Poznańskim musiał mieć na to zgodę 
Królewsko-Pruskiej Regencji Ministerstwa Spraw Duchownych, Edukacyjnych 
i Lekarskich, a decyzja była ogłaszana w Amtsblatt der Königlichen Regierung 
zu Posen (Dziennik Urzędowy Królewskiej Regencyi w Poznaniu) w dwóch 
językach: w lewej kolumnie po niemiecku, a w prawej po polsku. Na stronie 
internetowej Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej zacząłem czytać Dzienniki 
Ustaw, ograniczając się do rubryk ogłoszeń rządowych – kronika osobista 
– od 1827 r. wstecz. W stosunkowo krótkim czasie w numerze 26 z dnia 27 
czerwca 1826 r. na stronie 349 znalazłem następującej treści ogłoszenie: „Od 
Królewskiego Ministerstwa spraw duchownych, edukacyjnych i  lekarskich 
pod d. 1 października 1825 zaaprobowany na praktycznego lekarza Dr. 
Bernard Kazimierz Józef Góra, uposadnił się w  mieście Kempnie powiatu 
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Ostrzeszowskiego. Poznań dnia 12 czerwca 1826. W  podpisie: Królewsko – 
Pruska Regencya, Wydział spraw wewnętrznych”53.

Fot. Dziennik Urzędowy nr 26 z dnia 27.06.1826 r. s. 349 
Źródło: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/428375/edition/34042 

4/content (dostęp 31.10.2022)

Zatem dr Góra zamieszkał w  Kępnie już pod koniec 1825 r. Z  tego 
ogłoszenia wiadomo też, jakie dokładnie nosił imiona, choć w  większości 
dokumentów wpisane jest tylko jedno: Kazimierz.

53 Dziennik Urzędowy Królewskiej Regencyi w Poznaniu nr 26 z 27 czerwca 1826, s. 349 – 
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

W  Wielkim Księstwie Poznańskim nie było żadnej wyższej uczelni, 
a  najbliższe znajdowały się w  Berlinie i  we Wrocławiu, zatem tam należało 
kontynuować poszukiwania. Polacy pochodzący ze wszystkich zaborów 
chcący zostać lekarzami z  reguły wybierali powstały na Uniwersytecie 
Wrocławskim w 1811 r. Wydział Lekarski. W Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu 
Wrocławskiego znajduje się kilka różnych opracowań traktujących o historii 
Wydziału Lekarskiego tego Uniwersytetu.

W książce Jana Smereki zatytułowanej Polskie doktoraty na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego z lat 1811–1939 i ich autorzy w życiu 
zawodowym, naukowym i społeczno-politycznym w rozdziale drugim autor pisze, 
że w okresie 1811–1939 studiowało na tym wydziale 1284 Polaków. W latach 
1811–1863 uczyło się ich 278, w tym 128 z Wielkopolski, co stanowiło 21 proc. 
wszystkich studentów tego Wydziału. Najwięcej pochodziło z Poznania (44), 
z powiatów Leszno i Krotoszyn (po 18), Gniezno i Rawicz (po 14), Ostrów, 
Kościan, Ostrzeszów, Środa, Buk i Gostyń (po 7). Byli to synowie właścicieli 
majątków, lekarzy, urzędników, nauczycieli, kupców, rzemieślników, a nawet 
rolników. Na podstawie dostępnych źródeł Jan Smereka sporządził alfabetyczny 
spis nazwisk polskich studentów, pośród których na stronie 299, pod liczbą 
porządkową 284, znajduje się nazwisko Góra Bernard 1818–1820. W  tym 
samym opracowaniu opisano powstanie w  1816 r. organizacji akademickiej 
o  nazwie „Związek Polski”, mającej charakter towarzyski i  samopomocowy, 
która potem zradykalizowała się, zmieniła nazwę na „Polonia”, a jej naczelnymi 
hasłami były: Wolność i  Ojczyzna. W  sierpniu 1819 r. rząd pruski zakazał 
studentom należenia do takich stowarzyszeń, więc „Polonia” zaczęła działać 
w konspiracji. Dnia 7 lipca 1821 r. król Prus Fryderyk Wilhelm III wydał zakaz 
funkcjonowania tajnych związków studenckich. Nie trzeba było długo czekać 
na reakcję władz, bowiem już w  styczniu 1822 r. rozpoczęło się śledztwo 
w  sprawie wrocławskiej „Polonii”, w  wyniku którego kilkumiesięczną karę 
więzienia odbył Józef Jagielski, zaś rok w  twierdzy głogowskiej odsiedział 
Bernard Góra i Feliks Stęszewski (ten z berlińskiej „Polonii”).
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Stanisław Brzozowski w  opracowaniu Polskie studia lekarskie  
na Uniwersytecie Wrocławskim (1811–1863), zamieszczonym w „Kwartalniku 
Historii Nauki i  Techniki” z  1974 r, nr 19/3, na 542. stronie pisze,  
że „Za zorganizowanie tajnej Polonii zasądzeni byli w  latach 1821–1822 na 
rok twierdzy w Głogowie Bernard Góra i Feliks Stęszewski” oraz że spośród 
140 doktoratów, które uzyskali Polacy studiujący medycynę, tylko jeden został 
obroniony na Uniwersytecie w Halle.

W  niemieckim opracowaniu: M. Laubert, Polnische Umtriebe an der 
Universität Breslau (1821–1824), „Zeitschrift des Vereins für Geschichte 
Schlesiens” 1911, t. 45, s. 71–122 (Działalność polska na Uniwersytecie 
Wrocławskim (1821–824), „Dziennik Towarzystwa Historii Śląska” 1911, 
t. 45, s. 71–122) znalazłem informacje różniące się od tych, które zamieścił 
Jan Smereka w  swoim opracowaniu54. Na stronach 72 i  73 autor podaje 
(w  tłumaczeniu na polski): „W  czerwcu 1821 r. pruski konsul generalny 
Schmidt w  Warszawie otrzymał od Wielkiego Księcia Konstantego poufną 
informację, że zachowanie kaliskich gimnazjalistów sugeruje niespokojnego 
ducha, sprzecznego z poglądami rządu, którzy pozostają w ścisłym kontakcie 
z  Uniwersytetem Wrocławskim. Dowiaduje się o  rzucających się w  oczy 
podróżach studentów, wśród których wiodącą rolę po całych Niemczech 
miał odgrywać Józef Napoleon von Czapski. Jego adiutantem był Erazm von 
Mąkowski, zaś jego zastępcą we wrocławskiej społeczności student medycyny 
Bernard Góra, syn lekarza z Kępna, znany jako polski podżegacz (niem. als sein 
Stellvertreter in Breslau stud. med. Góra, Sohn Kempener Arztes und polnischen 
Heißsporns, genant.)”.

Konsul przekazał informację do Berlina, a  tam do przeprowadzenia 
śledztwa we Wrocławiu wydelegowano sędziego uniwersytetu berlińskiego 
(Karl Christian Friedrich – przyp. aut.) Krausego, który rozpoczął przesłuchania 
i rewizje. Na 76. i 95. stronie autor pisze, że pierwszą rewizję u Mąkowskiego 
i  Góry przeprowadzono 11 lipca 1821 r. W  kolejnych Krause znalazł m.in. 
korespondencję między Nepomucenem von Rosińskim, Wojciechem 

54 Obecnie brak dostępu do wersji cyfrowej – autor jest w posiadaniu kopii 18 stron z tego 
opracowania.

Młodeckim i  Bernardem Górą a  Klapperem w  Raciborzu, jak również spis 
wrocławskich studentów z terenów polskich z 12 marca, członków „Polonii” 
wrocławskiej i  berlińskiej. Na tej podstawie sporządzono listę 36 nazwisk. 
W  styczniu 1822 r. rozpoczął się proces. Nie udało mi się ustalić, ile osób 
zostało aresztowanych i  skazanych, oprócz tych wymienianych wcześniej. 
Zatem Bernard Góra odbył roczną karę twierdzy w  Głogowie w  latach  
1822–1823.

Na stronie 116 autor pisze, że część skazanych w  procesie „Polonii”, 
m.in. Reykowski, Góra, Klupsch, Laskowski, po odbyciu kary kontynuowała 
studia na innych pruskich uniwersytetach.

W wyniku dalszych poszukiwań znaleziono informację o obronie jego 
pracy doktorskiej na Uniwersytecie w Halle, a następnie na stronie internetowej 
Bayerische Staatsbibliothek dotarłem do skanów tej czterdziestostronicowej 
pracy, napisanej w języku łacińskim, zatytułowanej55:

De Gastro – Enteromalaxi Gelatinosa
Disertatio Inauguralis Medica
Quam Consensu Facultatis Medicae Halensis
Et Sumos
In Medicina Et Chirurgia Honores
Rite Abipiscatur,
Die XVII Jan. MDCCCXXV
Publice Defendet 
Auctor 
Bernhardus Casimirus Josephus Góra
Polonus. 
HALAE

55 Bayerische Staatsbibliothek w  Monachium: https://books.google.pl/books?id=KLRUAA-
AAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summar y_r&cad=0”\l 
„v=onepage&q&f=false”https://books.google.pl/books?id=KLRUAAAAcAAJ&print
sec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  
https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb11029204?page=1 (dostęp: 31.10.2022).
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W tłumaczeniu na język polski brzmi to następująco: „O żołądkowo-
jelitowym rozmiękaniu galaretowatym, Inauguracyjna rozprawa medyczna, 
którą za zgodą Wydziału Medycznego w  Halle aby najwyższe w  medycynie 
i  chirurgii zaszczyty prawnie przypisane w  dniu 17 stycznia 1825 (zostały) 
publicznie obronione. Bernard Kazimierz Józef Góra. Polak. Halle”.

Fot. Strona tytułowa rozprawy doktorskiej Bernarda Góry 
Źródło: https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb11029204?page=1 

(dostęp 31.10.2022)

Rozprawę tę dedykował swemu promotorowi następująco: „Mężowi 
prześwietnemu, wybitnemu, najbardziej uczonemu Krystianowi Teofilowi von 
Gumpert, doktorowi medycyny i  chirurgii, doradcy i  kierownikowi lekarzy 
w  kolegium poznańskim, rycerzowi (orderów) Czerwonego Orła i  Świętego 
Włodzimierza, najlepszemu opiekunowi”. Dedykował ją również swemu ojcu: 
„Ojcu najlepszemu i najdroższemu Wilhelmowi Górze, doktorowi medycyny 
i chirurgii, lekarzowi publicznemu, pobożnie czczonemu aż po grób”.

Z  ostatnich słów można wysnuć wniosek, że Wilhelm Góra zmarł 
przed 1825 r. w nieznanej miejscowości. Tutaj pojawia się pierwsza i  jedyna 

dotychczas znaleziona informacja o ojcu Bernarda Kazimierza Józefa Góry – 
Wilhelmie Górze, doktorze medycyny i chirurgii.

Po odbyciu kary twierdzy w  Głogowie Bernard Kazimierz Góra, 
zapewne dzięki staraniom ojca i przyszłego promotora, kontynuował w 1823 
r. studia na Uniwersytecie w Halle (Saksonia), ponieważ nie mógł wrócić do 
Wrocławia. W Halle też napisał i obronił swą rozprawę doktorską.

Warto w  tym miejscu dodać, że Christian Theophil von Gumpert 
(*06.09.1772, Międzyrzecz, +30.07.1832, Poznań) był radcą medycznym 
pruskiego królewskiego rządu w  Poznaniu, a  jednocześnie członkiem loży 
masońskiej – Staroszkockiej Świętojańskiej Świątyni Jedności na Wschodzie 
Poznania, do której należał także Joseph von Zerboni di Sposetti, wtedy 
naczelny prezes (nadprezydent) Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Od około 
1800 r. do 1815 r. mieszkał w Kaliszu, a następnie w Poznaniu.

Fot. Strona tytułowa komentarza do rozprawy doktorskiej Bernarda Góry 
Źródło: https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb11029205?q=%28C
urtius+Sprengel+Empedoclis+Commenta+Protagea+Bernhardi+Casimiri+Jo

sephi+G%C3%B3ra%29&page=,1 (dostęp: 31.10.2022)
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Po kilkunastu dniach dalszych poszukiwań na stronie internetowej 
Bayerische Staatsbibliothek znalazłem skany siedmiostronicowej recenzji 
i  komentarza do rozprawy doktorskiej Bernarda Kazimierza Józefa Góry, 
napisanej przez Kurta Joachima Sprengela, profesora seniora Wydziału 
Medycznego Uniwersytetu w Halle, datowanej na 13 stycznia 1825 r.56 Wielką 
przeżyłem radość, kiedy okazało się, że na ósmej stronie tej recenzji znajdował 
się napisany przez Kazimierza Górę jego własny życiorys, którego najważniejszy 
fragment przytaczam poniżej:

Ego Bernhardus Casimirus Josephus Góra natus sum Kempen, oppido 
Poloniae maioris, patre Guilielmo Góra, medicinae et chirurgiae doctore, 
archiatro publico, et matre Rosina e gente Dohm. Prima literarum rudi-
menta a praeceptoribus accepi quos vocant domesticos. Postea per quin-
que annos Gymnasium Bregense frequentavi cum testimonio maturitatis 
Paschate 1819 anni Rectore Raumero in numerum receptus sum civium 
academicarum Vratislaviensium.

W tłumaczeniu na język polski fragment ten brzmi następująco:

Ja, Bernard Kazimierz Józef Góra, urodzony w  Kępnie, mieście 
w Wielkopolsce, z ojca Wilhelma Góry, doktora medycyny i chirurgii, 
lekarza publicznego, i  matki Rosiny z  domu Dohm. Pierwsze nauki 
pobierałem od nauczycieli zwanych domowymi. Następnie przez 5 
lat uczęszczałem do gimnazjum w Brzegu (woj. opolskie) i ze zdanym 
egzaminem dojrzałości w  Wielkanoc 1819 r. przez rektora Raumera 
(Friedrich Ludwig Georg von Raumer – przyp. aut.) do grona studentów 
Wrocławskich zostałem przyjęty.

56  Źródło: https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb11029205?q=%28Curtius+Spre
ngel+Empedoclis+Commenta+Protagea+Bernhardi+Casimiri+Josephi+G%C3%B3ra%29&p
age=,1 (dostęp: 31.10.2022).

W tym miejscu należy wyjaśnić, że w tamtych czasach, prawie do końca 
XIX w., rok szkolny zaczynał się w  pierwszych dniach kwietnia, a  kończył 
w ostatnich dniach marca następnego roku.

Fot. Życiorys Bernarda Kazimierza Józefa Góry z komentarza do 
rozprawy doktorskiej  

Źródło: Bayerische Staatsbibliothek w Monachium:  https://www.digitale-
sammlungen.de/de/view/bsb11029205?q=%28Curtius+Sprengel+Empedoclis
+Commenta+Protagea+Bernhardi+Casimiri+Josephi+G%C3%B3ra%29&pa

ge=,1 (dostęp: 31.10.2022)
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Zatem Bernard Kazimierz Józef Góra rozpoczął studia w 1819 r., a nie – 
jak wcześniej pisał Jan Smereka – w 1818 r. Pod tym życiorysem Kurt Sprengel 
(w tłumaczeniu na język polski) napisał: „Po zakończeniu studiów pojawił się 
[jako] kandydat w  naszym zgromadzeniu, aby równocześnie zdać egzamin 
doktorski. Z obydwu z uznaniem wyszedłszy uzyskał zgodę, broniąc wstępną 
rozprawę. Po jej zdaniu przyznaję mu najwyższe oceny”.

Rozprawa doktorska Bernarda Góry wraz z  recenzją i  komentarzem 
K. Sprengla wymieniana jest w Catalogue The Library of the Surgeon Generals 
Office Unitet States Army w Waszyngtonie w 1873 r. i w 1911 r. w tomie 5 na 
stronie 513.

Znalezione zostały jeszcze dwa dokumenty potwierdzające naukę 
Bernarda Góry w gimnazjum brzeskim.

Pierwszy to wydrukowany w  formie broszury program uroczystości 
związanych z obchodami urodzin Jego majestatu króla Fryderyka Wilhelma 
III dnia 2 sierpnia 1817 r.57 Na szesnastej stronie tej broszury znajduje się 
imienna lista wystąpień uczniów tego gimnazjum ze wszystkich klas podczas 
tej uroczystości. Świętowanie rozpoczęło się od muzyki i wystąpienia chóru, 
po czym nastąpiły indywidualne przemowy uczniów, które były zatytułowane 
między innymi w taki sposób: O książętach, Hymn na przyjście naszego króla, 
Niektóre zalety niemieckiego narodu, Gimnazjalny festiwal zmartwychwstania 
w  Niemczech, Opis postaci Karola Wielkiego, O  wyrzuceniu obcych słów 
z naszego języka ojczystego. Wśród nich był też Bernhard Gura aus Kempen: das 
Gottesgericht, Romanze von Apel – Sąd Boży, romans autorstwa poety Johanna 
Augusta Apela, który recytował ten utwór.

57 Heinrich Heine Universität Düsseldorf – Electronic Edition Universitäts- und 
Landesbibliothek, 2017, http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ulbdsp/periodical/pageview/99  
09385 (dostęp: 10.11.2022).

Fot. Program wystąpień uczniów brzeskiego gimnazjum podczas 
obchodów urodzin króla Fryderyka Wilhelma III dnia 2 sierpnia 1817 r.

Żródło: https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ulbdsp/periodical/
pageview/9909402 (dostęp: 10.11.2022)

Bez wątpienia Bernard Góra był wyróżniającym się uczniem, tylko 
tacy bowiem mogli dostąpić zaszczytu publicznego wystąpienia podczas tej 
uroczystości.

Drugi dokument stanowi Geschichte des Königlichen Gymnasiums zu 
Brieg: zur Dreihundertjährigen Jubelfeier Breslau 1869 – Historia Królewskiego 
Gimnazjum w Brzegu z okazji Jubileuszu Trzechsetlecia, wydana we Wrocławiu 
w drukarni Roberta Nischkowskiego w 1869 r., licząca 356 stron. Na stronie 
337 znajduje się wykaz absolwentów z 1819 r., wśród nich wymieniony jest 
Bernhard Benjamin Gura, geb. 1799 in Kempen, starb als Arzt daselbst – Bernard 
Benjamin Gura, ur. w 1799 r. w Kępnie, zmarł tam jako lekarz (błędnie podano 
drugie imię).
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Fot. Absolwenci gimnazjum w Brzegu z 1819 r.  
Źródło: Bayerische Staatsbibliothek w Monachium: https://www.digitale-

sammlungen.de/de/view/bsb10734994?q=%28Geschichte+des+K%C3%B6ni
glichen+Gymnasiums+zu+Brieg%3A+zur+Dreihundertj%C3%A4hrigen+Ju

belfeier+Breslau+1869+%29&page=4,5 (dostęp: 31.10.2022)

 

Fot. Budynek gimnazjum w Brzegu, połowa XIX w., rys. R. Geisslera
Źródło: https://polska-org.pl/3315786,foto.html?idEntity=515362 

(dostęp 31.10.2022)

Dokument ten potwierdza, że urodził się w Kępnie w 1799 r. Niestety, 
jak wcześniej wspominałem, w księgach metrykalnych kępińskiej katolickiej 
parafii nie ma jego aktu urodzenia. Często zdarzało się, zwłaszcza przy 
chrztach dzieci rodziców o wysokim statusie społecznym, że ksiądz zapomniał 
wpisać go do księgi. Zwykle dopiero po kilku latach, gdy potrzebna była do 
ślubu metryka chrztu, dokonywano takiego wpisu na osobnej kartce, wklejanej 
do głównej księgi. Takie wklejki spotkałem w wielu księgach z różnych parafii. 
Przykładem w kępińskich księgach są wpisy chrztów Walerii i Melanii, córek 
Kazimierza Góry i  Konstancji Nerskiej, sporządzone na małych kartkach 
wklejonych do księgi przez ks. proboszcza Józefa Wabera.

Jak wcześniej napisano, dr Kazimierz Góra leczył żołnierzy polskich 
biorących czynny udział w  powstaniu listopadowym 1830–1831, którzy 
zachorowali na cholerę, przywleczoną przez rosyjską armię feldmarszałka 
Iwana Dybicza, skierowaną do walki przeciw powstańcom 5 lutego 1831 r. 
Chorujący na cholerę żołnierze tej armii zarażali polską ludność, przede 
wszystkim wiejską. Ci zaś, mając potajemne kontakty z  powstańcami, 
przenosili tę chorobę na nich. Nie wiadomo, na jakich obszarach Królestwa 
Polskiego objętych powstaniem zwalczał cholerę, która u powstańców została 
zanotowana pod koniec marca, a opanowano ją już na początku maja 1831 r. 
Zarażone osoby cywilne, niebiorące udziału w  powstaniu, nadal przenosiły 
tę chorobę. Powstanie upadło 21 października 1831 r., a  epidemia cholery 
rozszerzyła się na wszystkie zabory. Niecałe dwa miesiące później, na początku 
grudnia, cholera pojawiła się w Kępnie. Pierwszy zgon na cholerę zanotowano 
w policyjnych księgach, prowadzonych dla tzw. naturalizowanych (mających 
stałe zajęcie, miejsce zamieszkania i dziedziczone nazwiska) Żydów, 6 grudnia 
1831 r., w  liczącej wtedy ponad 3300 osób kępińskiej żydowskiej diasporze. 
W  księgach metrykalnych ewangelickiej parafii pierwszy zgon na cholerę 
zanotowano 9 grudnia, zaś w parafii katolickiej 17 grudnia. Od 6 grudnia 1831 r. 
do 2 lutego 1832 r. zmarły na cholerę 122 osoby, w  tym 61 osób wyznania 
mojżeszowego, 22 ewangelików i  39 katolików. Oprócz doktora Kazimierza 
Góry (który miał największe doświadczenie w zwalczaniu tej choroby) znane 
są nazwiska takich lekarzy jak: dr Pauly, dr Grimm, dr Dawidsohn, którzy 
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czynnie włączyli się w  zwalczanie cholery w  Kępnie. Nieznana jest liczba 
zgonów Żydów nienaturalizowanych, którzy stanowili w  Kępnie większość. 
Nieznana jest także liczba osób, które zachorowały wtedy na cholerę i dzięki 
lekarzom wróciły do zdrowia.

Dr Góra brał czynny udział w  kwestach, których celem była pomoc 
biednej ludności.

Jako lekarz Kazimierz Góra stykał się z różnymi chorobami u swoich 
pacjentów, również u  własnych dzieci, z  których nie potrafił ich wyleczyć. 
Najpierw na gruźlicę płuc zachorowała i  umarła 8 lutego 1839 r., licząca 
dwa lata, córka – Kazimiera Konstancja Helena, a  niespełna piętnastoletnia 
Wanda Józefa zmarła 30 kwietnia 1846 r. na febris nervosa (wysoka gorączka 
mogąca spowodować u  dzieci atak padaczki). W  tamtych czasach medycy 
nie dysponowali skutecznymi lekami, którymi można było zwalczyć obie te 
choroby.

W  1839 r. Królewsko-Pruski Dwór i  Państwo opublikował w  formie 
książki indeks zaaprobowanych (licencjonowanych) lekarzy z całego państwa. 
Byli wśród nich dwaj kępińscy lekarze: dr Góra i  dr Mosse (ten wyznania 
mojżeszowego).

W wydawanym w Berlinie czasopiśmie „Medicinische Zeitung” z dnia 
28 lipca 1841 r., nr 30 na 144. stronie ukazała się informacja, której treść podaję 
w tłumaczeniu na język polski: „Użycie kwasu solnego złota w dużych dawkach 
przeciwko przypadkowi płynu w  jamie opłucnej z  obrzękiem, jako wtórnej 
choroby szkarlatyny, chwali dr Góra z Kępna. Przez pomyłkę dziewięcioletniej 
dziewczynce podano sześć dawek środka, po pół ziarna (tabletki?) co dwie 
godziny i szybko wyzdrowiała (ze składanego raportu medycznego dla rządu 
dystryktu poznańskiego)”58.

58 https://digital.zbmed.de/medizingeschichte/periodical/zoom/7273114 (dostęp: 31.10.2022).

Fot. Fragment z gazety „Medicinische Zeitung” 
Źródło: https://digital.zbmed.de/medizingeschichte/periodical/

zoom/7273114 (dostęp 31.10.2022)

Dr Bernard Kazimierz Józef Góra miał w  Kępnie i  okolicy wielu 
pacjentów. Przez miejscową społeczność był bardzo ceniony, na co dowody 
znajdują się nie w Kępnie lub najbliższej okolicy, lecz w Cieplicach (Warmbrunn) 
koło Jeleniej Góry (obecnie w  granicach Jeleniej Góry). W  artykule 
zatytułowanym Lekarze i inni polscy kuracjusze w Cieplicach Śląskich w XIX w., 
którego autorem jest Adolf Andrejew z Jeleniej Góry, opublikowanym w książce 
Problemy uzdrowiskowe, wydanej w 1983 r., na 7. stronie autor pisze: „Oprócz 
wymienionych lekarzy figurujących na listach kuracjuszy cieplickich, a którzy 
dzięki swym zdolnościom, pracy i  zainteresowaniom naukowym na trwałe 
weszli do kart naszej XIX-wiecznej kultury narodowej, byli również mniej 
znani przedstawiciele świata medycznego, przede wszystkim lekarze praktycy, 
rekrutujący się głównie z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, ślad ich pobytu 
w cieplickim kurorcie pozostał jedynie w postaci zapisu w rejestrze kuracjuszy. 
Wyjątkiem w  tym zakresie był doktor medycyny, lekarz praktyk Kazimierz 
Góra z Kępna. Zasłynął on w Kępnie, jak i jego okolicach, jako bardzo dobry 
lekarz. Za udział w zwalczaniu szerzącej się w szeregach powstańczych cholery 
w 1831 r. został odznaczony przez rząd powstańczy krzyżem Virtuti Militari. 
Nie tylko sam korzystał z dobrodziejstw cieplickich wód, ale chętnie zalecał 



60 61

je również licznie odwiedzającym go chorym. Wdzięczni za odzyskane 
zdrowie pacjenci przywozili swemu dobrodziejowi w  upominku «szklanice 
kryształowe». Niektóre z nich są obecnie w posiadaniu Muzeum Regionalnego 
w Jeleniej Górze”59.

Fot. Kryształowy pucharek, nr inw. 2587/s,  
wysokość: 15 cm, średnica czary: 8 cm  

Źródło: Muzeum w Jeleniej Górze, fot. Arkadiusz Podstawka

Do artykułu autor dołączył imienny spis polskich lekarzy, którzy 
przebywali i  korzystali z  dobrodziejstwa tamtejszych wód ciepliczych, 
m.in. 12 lekarzy z  Warszawy i  5 lekarzy z  Poznania. Wśród nich był dr 
Karol Marcinkowski, specjalista z  zakresu chirurgii i  położnictwa, znany 
społecznik, inicjator założenia domu handlowego „Bazar” w  Poznaniu. Pod 
liczbą porządkową 17 tego spisu znajduje się Kazimierz Góra (1799–1853), 
lekarz z Kępna, uczestnik powstania listopadowego. Autor nie podaje żadnej 
daty pobytu Kazimierza Góry w tym uzdrowisku. Jego pobyty zapewne miały 

59 Andrejew A. Lekarze i  inni polscy kuracjusze w Cieplicach Śląskich w XIX w., „Problemy 
uzdrowiskowe”, 2009, s. 7.

miejsce w  drugiej połowie lat 40. i  na początku lat 50. XIX w., ponieważ 
chorował kilka lat na podagrę (dna moczanowa, ma charakter nawrotowy).

Chciałem nawiązać kontakt z Adolfem Andrejewem w celu dokładnego 
ustalenia źródła jego wiedzy o odznaczeniu Kazimierza Góry krzyżem Virtuti 
Militari, okazało się jednak, że zmarł w 2018 r. w Jeleniej Górze.

W 1881 r. w Drukarni Ludowej we Lwowie wydano Księgę pamiątkową 
w  50-letnią rocznicę powstania roku 1830, która zawiera imienny spis 3862 
nazwisk: dowódców, oficerów sztabowych, oficerów, podoficerów, żołnierzy, 
lekarzy i aptekarzy odznaczonych krzyżami Virtuti Militari (skany tej księgi 
są dostępne na stronie internetowej Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej)60. 
Ani w  wykazie odznaczonych prawie 100 lekarzy sztabowych, pułkowych, 
dr. medycyny i chirurgów, ani w alfabetycznym spisie nazwisk nie znalazłem 
jednak nazwiska Kazimierza Góry.

Fot. Strona tytułowa Księgi pamiątkowej 
Źródło: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/41556/edition/58479/

content  (dostęp 31.10.2022)

60 Tarnowski S., Xięga Pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830, Lwów : Nakładem 
Drukarni Ludowej, 1881.
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Stanisław Tarnowski, autor Księgi…, opatrzonej jego słowem we 
Wstępie, czerpał wiedzę o odznaczonych z najbardziej wiarygodnego źródła. 
Cytuję: „Szczęśliwym trafem znalazł się w  kraju naszym spis imienny 
wszystkich oficerów sztabowych z czasów wojny. Św. p. Major Józef Puzyna, 
dowódca artylerii w  bitwie pod Stoczkiem, będąc w  Paryżu w  roku 1858, 
dostał te papiery od Jenerała Rybińskiego, ostatniego naczelnego wodza 
armii polskiej. Dokument to urzędowy, wagi niezaprzeczalnej, a  kto w  nim 
zapisany, ten niezawodnie był i bił się”. Zaś w dalszej części: „Wódz Naczelny 
za osiągnięcia wojskowej służby zdrowia 17 kwietnia 1831 r. nadał Karolowi 
Kaczkowskiemu (profesorowi Uniwersytetu Warszawskiego, naczelnemu 
lekarzowi powstania – przyp. aut.) Krzyż Kawalerski Orderu Virtuti Militari. 
Odznaczenia tego jednak nie przyjął, chciał bowiem, aby nagrodzeni zostali 
wszyscy lekarze, gdyż jak podkreślał: «nie ma różnicy między nami, równa 
była praca, równe niebezpieczeństwo życia». W  konsekwencji wnioskował 
o nadanie odznaczeń swoim podwładnym za zasługi w ratowaniu rannych, nie 
chcąc wszystkich zasług na tym polu przypisywać sobie”. Odznaczenie przyjął 
dopiero 25 września 1831 r.

Brakuje informacji o tym, czy owe dokumenty to jedna księga, do której 
wpisywano odznaczonych, czy zbiór pojedynczych kart. Mogło się zdarzyć, 
że w tym czasie część kart zaginęła. Nie sądzę, aby Kazimierz Góra przypisał 
sobie bezprawnie fakt jego odznaczenia.

W  tym samym Wstępie jego autor dzieli się swoim krytycznym 
poglądem na to powstanie i jego 50. rocznicę: „Rocznica to wielka, rocznica 
ostatniej prawdziwej wojny polskiej i  wojennej chwały, i  rocznica zarazem 
początku wszystkich klęsk późniejszych. Jak ją obchodzić i  uczcić. Czy 
przepuścić ją w milczeniu, niepostrzeżenie, udać że się o niej nie myśli? Byłoby 
źle: biada narodom, które o  historyi swojej zapominają. Czy więc zamknąć 
oczy na wszystkie nieszczęścia, które z  tej wojny wynikły, udać, że się ich 
nie widzi, wmawiać w  siebie, jakoby ich nie było i  święcić ją jak rocznicę 
szczęśliwego zdarzenia? Byłoby gorzej: bo większa biada tym narodom, co 
historyi swojej rozumieć i  nauki z  niej wyciągać nie umieją. Są tacy, którzy 

mówią: wojna była przegrana, to prawda, ale było porwanie za broń, była walka 
o niepodległość, był wielki popęd i poryw miłości ojczyzny, na ten zamiar, na 
ten duch tylko zważać i jego nam sławić i święcić przystoi. To nie, bo zamiar 
nawet przed Bogiem samym nie wystarcza, cóż dopiero przed ludźmi, cóż 
dopiero przed historyą; nie wystarcza w  uczynkach czysto moralnej natury, 
cóż dopiero w politycznych działaniach. Kto dobrze czuje i dobrze chce, ten 
jedną dopiero mniejszą, łatwiejszą połowę spełnił obowiązku względem swojej 
ojczyzny: połowę drugą tego obowiązku, a nie mniej wymagalną, nie mniej 
konieczną i istotną, jest dobrze myśleć i działać dobrze. A nie myśleli dobrze, 
nie działali dobrze ci, co z lekkim sercem i myślą lekką wojnę podnieśli, ani ci, 
prowadzić ją zgodzili, choć czuli, że jej do szczęśliwego końca nie doprowadzą. 
W odwadze jednych był brak rozwagi, w powolności drugich był brak odwagi, 
a  zasługi i  poświęcenia, bohaterstwa i  cierpienia jednych czy drugich nie 
zmienią tego, że jedni i  drudzy zrobili źle, że wojna była i  była przegraną:  
że z niej jak z apokaliptycznej księgi, kiedy pieczęcie z niej zerwano, wypadły 
klęski, których skutkiem jest stan dzisiejszy.

[…] porwanie za broń, ze spiskowych działań wynikłe, nierozważne, 
samowolne, tajne postanowienie niektórych, przypisujące sobie moc i prawo 
stanowienia o wszystkich i o sprawie; to niech się próżno nie stara zamiarami 
skutki zasłonić, odpowiedzialność z siebie zwalać i słuszność sobie przypisywać. 
Własne sumienie często złudzić można, rzadko potomność i historyę”.

Te słowa można odnieść również do naszych kolejnych klęsk naro-
dowych i  ich jeszcze bardziej tragicznych skutków: powstania styczniowego 
z 1863 r. i powstania warszawskiego z 1944 r., którego skutkiem była apokalipsa 
cywilnej ludności Warszawy i całkowitego zniszczenia miasta.

Kolejne epidemie cholery, która pozbawiła życia wielu mieszkańców 
Kępna, miały miejsce w 1848 r. – zanotowano 10 zgonów w parafii katolickiej, 
a 12 w ewangelickiej, w 1849 r. – odpowiednio 48 i 42, zaś w 1852 r. – 62 i 33 
zgony. Nieznana jest liczba zmarłych mieszkańców wyznania mojżeszowego. 
Największy udział w  ratowaniu ludzkiego życia spośród kępińskich lekarzy 
miał dr Kazimierz Góra.
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Chorujący wiele lat na podagrę dr Kazimierz Góra w celu ratowania 
swojego zdrowia kilkakrotnie wyjeżdżał do Cieplic (Warmbrunn) koło Jeleniej 
Góry, gdzie korzystał z wód termalnych. Kuracje przynosiły mu jednak tylko 
czasową poprawę zdrowia. Choroba poczyniła znaczne postępy, doprowadzając 
go w końcu do śmierci.

Dr Bernard Kazimierz Józef Góra zmarł w  Kępnie 19 maja 1853 r. 
Pozostawił żonę, córki: Bolesławę, Walerię, Melanię i syna Tadeusza. Informację 
o  jego zgonie opublikowała m.in. gazeta berlińska „Medicinische Zeitung” 
w numerze 22 z dnia 1 czerwca 1853 r.

Tutaj, w Kępnie, 30 września 1860 r. Melania Góra wyszła za mąż za 
Konrada Jana Oświecimskiego, sędziego sądu w Pleszewie, gdzie małżonkowie 
zamieszkali. W  1879 r. Konrad Oświecimski został przeniesiony do sądu 
powiatowego w  miejscowości Jawor na Dolnym Śląsku, gdzie mieszkał 
z rodziną do 1895 r. Po przejściu na emeryturę przeprowadził się do Krakowa. 
Tam zmarł w 1897 r., a jego żona Melania z d. Góra zmarła w 1899 r.

Prawdopodobnie w  1861 r. Konstancja Góra z  córkami: Bolesławą 
i Walerią przeprowadziła się do Ostrowa Wlkp.. Mieszkał tam już od około 
1857 r. jej syn Tadeusz, uczeń tamtejszego gimnazjum. W  styczniu 1863 r. 
przygotowywał się do zdania matury – był uczniem prymy, ostatniej klasy. 
Wyprzedzając opis nadchodzących wydarzeń, informację o  jego nauce 
w ostrowskim gimnazjum znalazłem w książce Teodora Żychlińskiego Kronika 
żałobna rodzin Wielkopolskich od 1863–1876 (Poznań 1877). Na stronie 11. 
Nazwiska Wielkopolan poległych lub zmarłych z ran, otrzymanych na polu walki 
w Królestwie Polskim w roku 1863 i 1864 znajduje się następujący zapis:  „Góra 
Tadeusz +27 września 1863 r. w Śleszynie pod Pniewami. Był uczniem prymy 
w gimnazyum ostrowskiem”61.

Dnia 22 stycznia 1863 r. w  Warszawie wybuchło powstanie przeciw 
rosyjskiemu zaborcy. Nie wiadomo, kiedy i gdzie dołączył do tego powstania 

61 Kronika żałobna rodzin wielkopolskich od 1863-1876 r. : z uwzględnieniem ważniejszych 
osobistości zmarłych w tym przeciągu czasu w innych dzielnicach Polski i na obczyźnie / przez 
Teodora Żychlińskiego, W Poznaniu : [wydawca nieznany], 1877.

Tadeusz Góra. Informacje o  nim jako adiutancie majora Władysława 
Orłowskiego są bardzo skąpe i  w  zasadzie ograniczają się do jego śmierci 
z  rąk kozaków. Przed zaangażowaniem się w  powstańczą walkę Władysław 
Orłowski, w randze kapitana, służył w rosyjskim wojsku. W powstaniu walczył 
w  oddziałach dowodzonych przez generała Edmunda Taczanowskiego, 
naczelnika wojennego województwa kaliskiego i  mazowieckiego. Pierwszą 
informację o jego udziale w powstaniu, w walkach z moskalami pod Kutnem, 
zanotowano 1 lipca 1863 r.

Bardzo ważnym źródłem wiedzy o  powstaniu styczniowym jest 
książka Bitwy i  potyczki 1863–1864 na podstawie materiałów drukowanych 
i  rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w  Rapperswilu (oprac. Stanisław 
Zieliński, Rapperswil, Szwajcaria 1913). Jest to szczegółowy zapis walk 
powstały w  zgodzie z  materiałami z  archiwów rosyjskich, polskich, kronik 
i  ręcznych zapisków. Powstała kronika wydarzeń powstania z  podaniem 
nazwisk dowódców, dookreśleniem miejsc walk i  dokładnym oznaczeniem 
na mapie (mapa sporządzona przez autora nie jest dokładna, nie została 
zachowana skala, niektóre miejscowości umieszczono w innych miejscach, niż 
znajdują się w rzeczywistości na współczesnych mapach – przyp. aut.). Dzięki 
zapisanym w niej datom, miejscom bitew i potyczek możemy prześledzić kilka 
ostatnich dni życia majora Władysława Orłowskiego i jego adiutanta Tadeusza 
Góry.

W rozdziale trzecim, zatytułowanym Potyczki, w części Województwo 
mazowieckie, na stronach 45. i 46., pod datą 23.9.63 Żdżary (z raportu Michała 
Zielińskiego), widnieją takie słowa: „Z okolic Kłodawy ruszył podpułkownik 
Zieliński w  powiat gostyński, gdzie 17.9.63 połączył się na stałe z  majorem 
Orłowskim w  Baranowiżnie (powiat Kutno). Na wiadomość o  zbliżaniu się 
kolumny moskiewskiej z  Kutna połączone oddziały ruszyły ku Osiekowi 
(powiat Sochaczew)”. Wobec informacji o  nadciąganiu od strony Warszawy 
nieprzyjaciela w  sile 4 rot piechoty, 300 kozaków i  2 szwadronów huzarów 
oprócz tego z Łowicza i Skierniewic wyruszyły dwie inne kolumny, powstańcze 
oddziały udały się pod Nowe Miasto nad Pilicą. Dochodząc do miejscowości 
Żdżary, natknęli się na moskali w sile 1 roty piechoty z 40 kozakami, którzy szli 
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do Rawy. Wywiązała się zacięta walka: szarża powstańczej kawalerii zmusiła 
kozaków do ucieczki. Tymczasem piechota moskiewska otworzyła ogień, 
w wyniku czego zginęło 2 powstańców, 3 zostało rannych, a pod Zielińskim 
i  jego adiutantem Radkiewiczem zabito konie. Orłowski ze strzelcami 
i kosynierami przypuścili udany atak na moskali, którzy uszli do lasu. Zginął 1 
kosynier, a 3 strzelców zostało rannych. Mimo przewagi moskale ponieśli duże 
straty, zabito wielu kozaków i ich oficera, a piechota została silnie przerzedzona. 
Na wiadomość, że nadciągają świeże siły moskiewskie, powstańcy przeszli 
przez Pilicę i zatrzymali się w Studziannej (Studzianki koło Wolborza).

Fot. Mapa bitew Gałków – Stryków 
Źródło: https://mapa.szukacz.pl/ (dostęp: 31.10.2022)

25 września 1863, Gałków (7 km od Brzezin, z raportu Zielińskiego)

„Przekroczywszy Pilicę, Zieliński z Orłowskim ruszyli do Inowłódza, 
a  mając za sobą nieprzyjaciela, zawrócili się i  przez Studzianny do Woli 
Tarnowskiej (powiat Tomaszów), gdzie z braku amunicyi Zieliński rozpuścił 
piechotę, ukrywszy broń, a obaj dowódcy ruszyli z jazdą w powiat brzeziński. 
Pod Gałkowem z  rana zaatakowała ich 1 rota piechoty, 60 kozaków i  pół 

szwadronu huzarów. Piechota moskiewska poczęła ich razić silnym ogniem 
z  lasu. Rozwinąwszy część jazdy w  łańcuch flankierów, reszcie rozkazał 
Zieliński cofać się, przypuszczając, że atakujący są tylko przednią strażą 
większej kolumny. Po półtoragodzinnem odstrzeliwaniu się w marszu dotarł 
do Skoszew”.

25 września 1863, Skoszewy (8 km od Strykowa, z raportu Zielińskiego)

„Zieliński z  Bronisławskim i  Orłowski niewiele mieli czasu na 
spoczynek w Skoszewach, gdyż niebawem ukazała się awangarda moskiewska, 
złożona ze 100 kubańców i 40 dońców lotnego oddziału Zankisowa. Powstańcy 
wyruszyli ze Skoszew, lecz tuż za wsią uderzyli w nich kozacy, a gdy po chwili 
i  piechota nadeszła i  ogniem tyralierskim poczęła prażyć jazdę polską, ta 
zmuszona była zrejterować do Dobieszkowa, tracąc 3 zabitych i  2 rannych, 
których przez moskali obdartych z odzienia później znaleziono i uniesiono. 
Pod młynem w  Dobieszkowie Zieliński zatrzymał się, aby stawić opór, lecz 
jazda zmieszana poczęła się cofać w nieładzie do Strykowa. Szesnastu poległo 
pod Dobieszkowem przeważnie dobitych, w tym trzech było z poderżniętymi 
kindżałem gardłami, 11 rannych nie zdołali moskale dobić. W  Strykowie 
dopiero udało się Zielińskiemu i  Orłowskiemu wstrzymać część jazdy; 
flankierzy rozpoczęli ogień przeciw jeździe moskiewskiej, poczem powoli 
oddział począł się cofać do lasku, niedaleko Woli Błędowej, skąd ruszył ku 
Sobocie, moskale zaś do Byszew, gdzie nad ranem przybyło jeszcze 5 rot 
piechoty i 400 jazdy”.

Straty obustronne były znaczne. Poległ porucznik dr Szmid, adiutant 
Zielińskiego, ranny był Karol Kosiński (potem zmarł wskutek odniesionych 
ran), część oddziału poszła w rozsypkę.

26 września 1863, Byszewy (8 km od Strykowa)

„Major Orłowski, odłączywszy się po rozbiciu oddziału pod 
Skoszewami, jadąc wraz z  adiutantem Tadeuszem Górą, napadnięty przez 
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Zankisowa, został ostatecznie rozbity i sam poległ po dzielnej obronie wraz ze 
swoim adiutantem”.

W przypisach i źródłach publikacji Bitwy i potyczki 1863–1864 na 491. 
stronie, pod hasłem „Byszewy 26.9.63”, znajdują się m.in. takie informacje: 
„Czas nr 230 z 10.10 w korespondencji z Kaliskiego podaje, że w tej potyczce, 
w której poległ Kosiński pod Byszewami, więc 25.9., Orłowski otoczony przez 
kozaków, sam sobie życie odebrał po dzielnej obronie. Kolumna podaje, 
że w Śleszynie, 3 km od Żychlina: tak samo piszą Ephemerides z datą 27.9, 
Chołodecki ma 27.9… Żychliński nadmienia, że Góra Tadeusz zmarł 27.9. 
w Śleszynie wskutek ran. Nie mam pewności co do daty i miejsca, gdzie poległ 
Orłowski”.

Dla majora Władysława Orłowskiego i  jego adiutanta Tadeusza 
Góry dzień 26 września, po odłączeniu się ich obu od rozbitego oddziału 
w Strykowie, wyglądał od tej chwili inaczej, czego nie podają żadne źródła. 
Udali się oni do Kęblin, oddalonych od Strykowa o 7 km. Właścicielem dóbr 
w Kęblinach był Ignacy Urbanowski, mąż Justyny Nerskiej, przyrodniej siostry 
Konstancji Góry z d. Nerskiej, matki Tadeusza Góry. Tam zatrzymali się na 
noc i następnego dnia rano wyruszyli w kierunku Żychlina, pokonując około 
35 km. Prawdopodobnie mieli z sobą kasę rozbitego oddziału.

Fot. Mapa Śleszyna i okolic 
Źródło: https://mapa.szukacz.pl/ (dostęp: 31.10.2022)

W  okolicy Śleszyna pod Żychlinem około południa natknęli się na 
oddział kozaków. Byli bez szans i obaj zostali ciężko ranni, ale zdołali uciec 
i dotrzeć do Śleszyna, gdzie w wyniku odniesionych ran zmarli. Przed zgonem 
podali nazwiska osób ze swoich rodzin, które należało powiadomić o  ich 
śmierci. Dowodem na to są dwa akty zgonu spisane 29 września o godzinie 
14.00 na plebanii katolickiej parafii w Śleszynie przez tamtejszego proboszcza 
ks. Jakuba Kostrzewskiego, noszące numery 31 i 3262.

Do pierwszego aktu zgonu jako świadkowie stawili się: Mateusz 
Jaroszeski, sługa kościelny, lat 52 ze Śleszyna, i Ignacy Urbanowski, właściciel 
dóbr w Kęblinach, lat 56. Oświadczyli oni, że 27 września 1863 r. o godzinie 
13.00 zmarł w  Śleszynie Tadeusz Gura (Góra), lat 19, urodzony w  Kępnie, 
syn nieżyjącego Kazimierza i  Konstancji z  Nerskich, przy familii zostającej, 
małżonków Gura (Góra). Akt ten podpisali ks. proboszcz i Ignacy Urbanowski.

 

Fot. Akt zgonu Tadeusza Góry 
Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi

62 Parafia Śleszyn, księga urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1849 – 1865, wpisy 31 i 32/1863 
– Archiwum Państwowe w Łodzi.
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która mieszkała pod Ostrowem Wlkp. Urbanowski po dotarciu do Śleszyna 
29 września zajął się przygotowaniami do pogrzebu obu zmarłych, zgłosił się 
do proboszcza, gdzie spisano akty zgonu. Z pogrzebem czekano do przyjazdu 
Konstancji Góry z  jedną z  córek. Ich podróż konnym zaprzęgiem trwała 
zapewne cztery, pięć dni, ponieważ Śleszyn oddalony jest od Ostrowa o ponad 
160 km. Można sobie tylko wyobrazić, jak wielka była rozpacz matki na widok 
leżącego w trumnie jedynego, ukochanego syna.

Na stronie internetowej gminy Żychlin znalazłem artykuł dr. Piotra 
Stasiaka (zastępcy dyrektora Muzeum Regionalnego w  Kutnie) opisujący 
przebieg powstania styczniowego na ziemi kutnowskiej z  okazji jego 150. 
rocznicy. Fragment przytaczam poniżej: „Latem 1863 r. w  okolicy Śleszyna 
w  czasie potyczki zginęli dwaj żołnierze, wiozący powstańczą kasę. Byli to 
oficerowie Władysław Orłowski i  Tadeusz Góra, którzy w  lesie pomiędzy 
Żychlinem a  Śleszynem zostali napadnięci przez kozaków i  zabici. Zwłoki 
przewieziono do dworu w Śleszynie. Ludność miejscowa zawiadomiła rodziny 
zabitych, które przybyły na drugi dzień i  prosiły carskiego oficera o  godny 
pochówek. Oficer wyraził zgodę pod warunkiem, że pogrzeb odbędzie się bez 
żadnych uroczystości i będą go patrolować kozacy. 5 lipca wystawiono zwłoki 
oficerów w  miejscowym kościele. Matka i  siostra prosiły oficera o  otwarcie 
trumny, a gdy to zrobiono, na pamiątkę odcięły po 1 guziku od munduru. Obu 
oficerów pochowano na cmentarzu Śleszynie. Na ich pogrzeb przybyło dwóch 
powstańców w chłopskim przebraniu”.

Ta relacja z  wydarzeń zapewne jest po części prawdziwa, jednak 
błędnie podana została pora roku – nie lato, a jesień, a także nie 5 lipca, lecz 
najpewniej 5 października. Gdyby autor starał się odnaleźć akty zgonów obu 
wymienionych oficerów, nie popełniłby błędu.

Zostali pochowani na parafialnym cmentarzu w Śleszynie. Nagrobek 
na mogile wykonano po II wojnie światowej z błędną datą ich śmierci – 1864 r.

Do drugiego aktu zgonu jako świadkowie stawili się: Ignacy Urbanowski, 
właściciel dóbr w Kęblinach, tamże zamieszkały, lat 56, i Mateusz Jabłoński, 
parobek z Pniewa, lat 30. Oświadczyli, że 27 września 1863 r. o godzinie 14.00 
zmarł w Śleszynie Władysław Stefan Orłowski, lat 32, urodzony w Warszawie 
z  Ignacego i  Aleksandry z  Soblewskich, małżonków Orłowskich. Akt ten 
podpisali ks. proboszcz i  Ignacy Urbanowski, ponieważ drugi świadek nie 
umiał pisać.

Fot. Akt zgonu Władysława Orłowskiego 
Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi

Obecność parobka Jabłońskiego z  pobliskiego Pniewa jako świadka 
może świadczyć, że potyczka, w której Orłowski i Góra zostali ranni, miała 
miejsce w pobliżu tej miejscowości, a on sam obu rannym pomógł dotrzeć do 
Śleszyna. Zapewne on też był tym posłańcem, który tego samego dnia dotarł 
do Kęblin i powiadomił o tym tragicznym zdarzeniu Ignacego Urbanowskiego. 
Ten zaś wysłał posłańca do Konstancji Góry z  d. Nerskiej, matki Tadeusza, 
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Fot. Nagrobek Władysław Orłowskiego i Tadeusza Góry  
na cmentarzu w Śleszynie 

Wykonano przez Elżbietę Słabik

Po powrocie do Ostrowa pogrążona w  żałobie Konstancja Góra 
zamówiła nabożeństwo żałobne za dusze śp. syna Tadeusza i  Władysława 
Orłowskiego, które odbyło się 27 listopada 1863 r. w  kościele w  pobliskim 
Wysocku Wielkim, o  czym donosił „Dziennik Poznański” 29 listopada 
tego roku. Drugie żałobne nabożeństwo w  intencji obu poległych zostało 
odprawione 17 grudnia 1863 r. w kępińskim kościele parafialnym („Dziennik 
Poznański” z 16 grudnia 1863 r.).

 

Fot. Dwa anonsy o mszach św. za dusze św. p. Tadeusza Góry  
i Władysława Orłowskiego 

Źródło: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/139139/
edition/148445/content (dostęp 31.10.2022), https://www.wbc.poznan.pl/

dlibra/publication/139152/edition/148458/content (dostęp 31.10.2022)

Z  Konstancją Górą mieszkały jeszcze córki Bolesława i  Waleria. Ta 
druga 14 lutego 1871 r. wyszła za mąż za Jana Żabińskiego z Warszawy i tam 
zamieszkała z mężem.

Konstancja podupadła na zdrowiu i  19 czerwca 1874 r. zmarła 
w Ostrowie na inflammatio – zapalenie. Jej zgon w biurze parafialnym zgłosił 
sędzia Konrad Oświecimski, który przybył do umierającej z Pleszewa ze swoją 
żoną Melanią, córką Konstancji.

Najstarsza córka Kazimierza i Konstancji Górów – Bolesława nigdy nie 
wyszła za mąż. Zmarła w Ostrowie 7 sierpnia 1908 r.
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Działalność charytatywna w  zakresie lecznictwa i  pomoc materialna 
doktora Kazimierza Góry skierowana do ubogiej ludności była znana 
i  doceniana przez ówczesnych mieszkańców Kępna i  okolic. Jego śmierć 
opłakiwała nie tylko rodzina, ale również bardzo wiele osób, które leczył 
bezpłatnie i  wspomagał w  potrzebie. Pamięć o  nim uwieczniła w  swej 
twórczości Friederike Kempner, poetka żydowskiego pochodzenia, nazywana 
przez jednych „śląskim łabędziem”, a  przez innych „żydowskim słowikiem”. 
Urodzona w  1828 r. w  Opatowie, od 1844 r. mieszkała w  Drożkach, a  od 
1868 r. w  folwarku Friederikenhof, którego nazwa pochodzi od jej imienia. 
Obecnie to Gierczyce w  gminie Rychtal, gdzie zmarła w  1904 r. Również 
ona zaangażowana była w  działalność społeczną i  charytatywną. Nie ulega 
wątpliwości, że Friederike Kempner bardzo dobrze znała doktora Kazimierza 
Górę i jego rodzinę.

Wiersze Friederike Kempner dalekie są od poezji kontemplacyjnej. 
Z dzisiejszej perspektywy należałoby je nazwać raczej „poezją zaangażowaną”, 
ponieważ poetka często poruszała ważne dla ówczesnego społeczeństwa 
tematy. Jej utwory doczekały się aż ośmiu wydań, a ostatnie ukazało się w 1903 r. 
w  Berlinie nakładem „Verlag der Hofbuchhandlung Karl Siegismund“. 
W  tym ostatnim tomiku, w  egzemplarzu pochodzącym z  Brigham Young 
University BYU Scholars Archive (Uniwersytet w Provo w stanie Utah, USA), 
opublikowanym na stronie internetowej, pośród blisko 400 wierszy znajdują się 
dwa poświęcone pamięci Górów: dr. Kazimierzowi Górze (na 123. stronie63) 
i  jego synowi Tadeuszowi Górze (na 268. stronie64). W  pierwszym utworze 
poetka opłakuje śmierć człowieka o wielkim sercu, pomocnego w potrzebie, 
sławiąc jego czyny, wspominając jego żonę, córki i  syna. W  drugim buduje 
obraz płaczącej i modlącej się kobiety zwróconej w stronę granicy na Prośnie. 
Tam, za Prosną, zginął jej ukochany syn, którego krew wsiąkła w polską ziemię, 
pokonany przez tyranię.

63 https://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1908&context=sophpm_poe-
try – (dostęp 31.10.2022).
64 https://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1908&context=sophpm_poet 
ry – (dostęp 31.10.2022).

Wiersze Friederike Kempner

Tłumaczenie: Halina Fronc

 

Thaddäus Gora
 
Purpurn glänzt die Abendröte, 
Still der Prosna zugekehrt, 
Frauenbild man beten hört. 
Warum weint Frau Margarete? 

Fremdling, frägst, warum ich bete? 
Hast von der Legion gehört, 
Die, vom Schwerte aufgezehrt 
Polens Boden blutig säte? 

Lieber Sohn war mit dabei, 
Hochgelehrt und achtzehn Jahr, 
Stärker war die Tyrannei,
 
Reicht’ das Schwert ihm selber dar 
Fremdling, eine Träne weih: 
Polens Asche, sei fruchtbar!  

Tadeusz Góra

Blask wieczoru świeci szkarłatem,
Zwrócony cicho w stronę Prosny,
Odbicie kobiety, słyszysz, jak się modli.
Dlaczego Pani Małgorzata płacze?

Nieznajomy, pytasz, dlaczego się modlę?
Słyszałeś o Legionie,
Których pochłonął miecz
I posiał krew na polskiej ziemi?

Kochany syn tam był,
Dobrze wykształcony i osiemnaście lat,
Lecz tyrania była silniejsza,

Sam podaj mu miecz
Nieznajomy, łza poświęcona:
Polskie prochy, bądźcie płodne!
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Gora ist tot ! Und tausend Seufzer klage
 
Gora ist tot! Und tausend Seufzer klagen, 
Und tausend Tränen grüßt das Morgenrot, 
Ein treuer Sinn, ein Helfer in der Not, 
Ein großes Herz hat aufgehört zu schlagen. 

Des Gönners Herz! Laßt uns den Jammer tragen, 
Und mit uns trauere eine ganze Welt, 
Es schlug für sie, ihr Leid hat es geschwellt. 
Das wack’re Herz hat aufgehört zu schlagen! 

Die Tränen trocknen und die Seufzer schweigen, 
Das Blümlein an der stillen Gruft verblüht, 
Die Poesie singt ihm ein ernstes Lied, 
Grüßt ihn mit ihren ewig grünen Zweigen. 

Sie singt: Des Mannes Taten bleiben eigen, 
Gewaltig ist der Geist, der von uns schied. 
Sein Schatten stolz an uns vorüber zieht.  
Es lebt ein Gott, laßt uns die Häupter neigen. 

Sie singt: Es knien an seinem öden Grabe 
Wie Lichtgestalten, hold und engelrein, 
Die treue Gattin und die Töchter sein, 
Und stolz bewahrt sein Schwert der zarte Knabe!

Góra nie żyje!

Góra nie żyje! I tysiąc westchnień lamentu,
I tysiąc łez wita świt,
Wierny duch, pomocnik w potrzebie,
Wielkie serce przestało bić.

Serce patrona! Wznieśmy lament,
A z nami opłakuje cały świat,
Ono biło dla niego, napełniło się jego cierpieniem.
Dzielne serce przestało bić!

Łzy wysychają, a westchnienia milkną,
Mały kwiatek przy cichym grobowcu przekwita,
Poezja śpiewa mu uroczystą pieśń,
Pozdrawia go swoimi wiecznie zielonymi gałązkami.

Śpiewa: czyny człowieka pozostają jego własnymi,
Wielki jest duch, który od nas odszedł.
Jego cień mija nas z dumą.
Tam żyje Bóg, pochylmy głowy.

Śpiewa: klęczą przy jego opustoszałym grobie
Jak postacie świetliste, śliczne i anielskie,
Być wierną żoną i córkami,
A delikatny chłopiec dumnie przechowuje jego miecz!
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Drodzy Czytelnicy, mam nadzieję, że przybliżyłem w  stopniu 
dostatecznym osobę doktora medycyny, lekarza Bernarda Kazimierza 
Góry, urodzonego i  zmarłego w  Kępnie, który całe zawodowe swoje życie 
poświęcił ratowaniu zdrowia jego mieszkańców. W  latach 1825–1853 liczba 
mieszkańców wzrosła z  niecałych 4900 osób do prawie 6800 osób. Był to 
czas rozwoju ekonomicznego miasta, przemian społecznych mieszkańców, 
dramatów epidemii chorób zakaźnych i  Wiosny Ludów z  1848 r. Niestety, 
służba zdrowia, w dosłownym tego słowa znaczeniu, wtedy nie istniała i była 
dostępna dla tych, których było na nią finansowo stać. Było wtedy w Kępnie 
dwóch lekarzy, dentysta, aptekarz i  miejska akuszerka. W  znanych mi 
opracowaniach dotyczących historii Kępna próżno szukać informacji o służbie 
zdrowia, nazwiskach lekarzy i  ich liczbie – z  wyjątkiem kilkulinijkowych 
wzmianek o  istnieniu, aż do drugiej połowy XIX w. tzw. szpitali (osobnych 
dla każdego wyznania), które były właściwie domami dla kilku starych ludzi: 
ubogich, samotnych i  ułomnych, finansowanych przez poszczególne gminy 
wyznaniowe. Szpital miejski przeznaczony do leczenia ludzi chorych władze 
Kępna uruchomiły w 1864 r. Kierował nim dr Hayn. Nowoczesny na ówczesne 
czasy szpital zbudowano dopiero w  latach 1896–1897, służył on jako szpital 
powiatowy (J. Kurzawa, S. Nawrocki, Dzieje Kępna, s. 86 i 88).

Mam nadzieję, że tego zapomnianego (a może zupełnie im nieznanego) 
przez wszystkich, którzy dotychczas opisywali historię Kępna, lekarza udało mi 
się „wskrzesić” i opisać jego pracowite, pełne poświęcenia życie. Bez wątpienia 
jest osobą zasłużoną dla Kępna.

Na zakończenie chciałbym zaapelować do władz Kępna o wzięcie pod 
rozwagę upamiętnienia doktora medycyny, lekarza Bernarda Kazimierza Góry 
choćby nazwaniem jego imieniem ulicy, których w Kępnie powstaje obecnie 
tak wiele, lub tablicą pamiątkową.

Dziękuję pani Elżbiecie Słabik za przekazane informacje o Kazimierzu 
Górze oraz mogile Władysława Orłowskiego i Tadeusza Góry na cmentarzu 
w Śleszynie.

Składam szczególne wyrazy wdzięczności i  podziękowania panu 
Piotrowi Kokocińskiemu, pracownikowi Biblioteki Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu, za okazaną pomoc w poszukiwaniach materiałów źródłowych.
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Kazimierz Cieplik
Członek Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu

Browary w Rychtalu

Wprowadzenie

Browar to budynek, w  którym odbywa się proces produkcja piwa.  
Od wielkości tego budynku i  jego wyposażenia w odpowiedniej pojemności 
kadzie warzelnicze i  ich liczby zależała ilość wyprodukowanego piwa  
(mierzona w hektolitrach). Pierwotnie browary budowano z drewna. Często 
ulegały one zniszczeniu w  wyniku pożaru, spowodowanego zaprószeniem 
ognia z  paleniska lub nieszczelnymi przewodami kominowymi, podczas 
gotowania ekstraktu w  procesie produkcji. Później zaczęto je budować jako 
murowane z tzw. muru pruskiego i cegły. Wiele z nich, zbudowanych w drugiej 
połowie XIX w., przetrwało do dzisiejszych czasów, a  w  niektórych nadal 
odbywa się produkcja, np. w browarze Namysłowie, zbudowanym w 1862 r. 
przez Augusta Heselbacha.

We współczesnych browarach produkcja jest w pełni zautomatyzowana, 
a jej proces odbywa się w określonych i ściśle kontrolowanych warunkach. Wiele 
istniejących browarów zostało rozbudowanych, zastosowano w  nich kadzie 
o większej pojemności, co w konsekwencji zwiększyło ilość produkowanego 
piwa. W porównaniu z XIX w. i I połową XX w. produkcja i konsumpcja piwa 
wzrosła kilkunastokrotnie.

W czasach PRL piwo produkowano w Polsce w kilkunastu browarach, 
jednak nie zawsze było ono dostępne w handlu. Integracja państw europejskich, 
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swoboda w  handlu i  przepływu finansów zaowocowały pojawieniem się 
na krajowym rynku wielu marek piwa – tych zagranicznych, znanych od 
dziesiątków lat, jak i tych nowych, niektórych wręcz niszowych.

Jakość produkowanego piwa zależy od zdobywanej w  procesie 
wieloletniej praktyki wiedzy fachowców, zwanych piwowarami. Ich 
zadaniem jest dobranie w  odpowiedniej proporcji wszystkich składników 
używanych do produkcji określonego gatunku i  rodzaju piwa, jak również 
utrzymanie właściwej temperatury na poszczególnych etapach produkcji oraz 
kontrolowanie czasu, jaki jest potrzebny do zakończenia każdego z nich.

Efektem końcowym produkcji browaru jest piwo – napój alkoholowy 
otrzymywany w  wyniku fermentacji alkoholowej brzeczki piwnej. Brzeczka 
stanowi wodny wyciąg ze słodu browarnego z dodatkiem chmielu i niekiedy 
innych surowców. W  szerokim znaczeniu, zwłaszcza historycznym, piwem 
określa się napój fermentowany oparty na zbożowym surowcu. Piwo to 
najstarszy, znany już w starożytności, najczęściej spożywany napój alkoholowy 
oraz trzeci pod względem popularności po wodzie i herbacie napój na świecie.

Proces produkcji piwa w  kadziach zamkniętych lub otwartych 
przebiega najczęściej następująco: 1) rozdrobniony słód (zwykle jęczmienny) 
miesza się z ciepłą wodą, czasem z dodatkiem innych surowców skrobiowych 
i enzymów, 2) uzyskany ekstrakt (brzeczka) wraz z chmielem (1,2–1,8 grama/
litr) poddawany jest gotowaniu, 3) ciecz jest klarowana i schładzana, 4) dodane 
drożdże piwowarskie powodują fermentację, 5) powstałe piwo zazwyczaj 
filtruje się i  podaje jako napój musujący z  uwalniającymi się pęcherzykami 
dwutlenku węgla, tworzącymi pianę65.

Po zakończeniu procesu produkcji dawniej piwo nalewano tylko 
do drewnianych beczek o  zróżnicowanej pojemności. W  górnym denku 
beczki znajdował się otwór, przez który nalewano piwo, a  następnie w  ten 
otwór wbijano drewniany czop. Po przetransportowaniu beczki do miejsca 

65  Informacje o etapach produkcji piwa zaczerpnięto z Wikipedii. https://pl.wikipedia.org/
wiki/Piwo (dostęp: 31.10.2022).

przeznaczenia czop usuwano, a w to miejsce wbijano drewniane urządzenie 
z kranem, zwane pipą. Beczkę ustawiano na krzyżakowym stojaku i dopiero 
wtedy można było piwa z  beczki nalać do cynowego kufla. W  późniejszym 
czasie zastąpiono je urządzeniem wykonanym z mosiądzu.

Obecnie piwo u  producenta nalewane jest do szklanych butelek 
zamykanych metalowym kapslem i  metalowych puszek o  standardowej 
pojemności 0,5 l. Stosunkowo często spotyka się piwo w butelkach o pojemności 
0,66 l i  puszkach o  pojemności 0,33 l. Okazjonalnie można spotkać piwo 
w  butelkach o  pojemności 1,5 l, np. Grolsch „Finale” (z  okazji zakończenia 
roku i sylwestrowej zabawy), z pałąkowym zamknięciem porcelanką z gumką. 
Są też butelki o  innej pojemności niż wymienione, zamykane kapslem lub 
zamknięciem pałąkowym z  gumką. Cały proces konfekcjonowania piwa 
odbywa się na zautomatyzowanej taśmie z wielką szybkością. Dla restauracji, 
ogródków piwnych i  barów producenci nalewają je do beczek wykonanych 
z nierdzewnej stali o standardowej pojemnościach 30 l i 50 l.

Browar miejski w Rychtalu

W Rychtalu, maleńkim miasteczku na pograniczu Śląska i południowej 
Wielkopolski (do 1919 r. powiat Namysłów, od 1920 r. powiat Kępno), od 
wieków istniał miejski browar, w  którym za zgodą burmistrza i  miejskich 
rajców zatrudniano piwowara lub browar był wydzierżawiany pod 
określonymi warunkami piwowarom, dysponującym odpowiednią wiedzą 
i poświadczeniem swoich umiejętności w zakresie warzenia piwa. Browar ten 
produkował niewielkie ilości piwa, głównie na potrzeby Rychtala i najbliższej 
okolicy. Sąsiednie miejscowości, w których znajdowały się majątki ziemskie, 
również miały własne małe browary. Pierwszym znanym piwowarem 
w Rychtalu w 1788 r. był Andreas Łączny. Po nim, od 1792 r., Franz Szarawara 
z  żoną Marianną Kosmecką, w  1803 r. Carl Rotter, któremu od 1805 r. do 
1815 r. urodziło się ośmioro dzieci. W 1821 r. Joseph Better, a w 1836 r. Franz 
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Krömer (informacje pochodzą z  ksiąg metrykalnych rychtalskiej parafii)66. 
Od około 1855 r. do 1865 r. pracował w nim Joseph Heyder. Piwowar Otto 
Scheurich był dzierżawcą miejskiego browaru w Rychtalu w latach 1866–1878, 
żonaty z  Emilią Hirschberg – oboje wyznania ewangelickiego. We wrześniu 
1874 r. urodził im się syn Max Robert, który zmarł 7 października tego roku 
(akt zgonu 2/1874, USC Rychtal). W tym dokumencie jest zapisany jako Der 
Stadt.

Brauerei Pächter – dzierżawca miejskiego browaru. Dnia 13 listopada 
1876 r. urodził się drugi syn – Robert Otto Emil (akt urodzenia 105/1876, USC 
Rychtal)67. W tym dokumencie jest zapisany jako Der Stadt Brauerei Pächter 
– dzierżawca miejskiego browaru. Dnia 13 listopada 1876 r. urodził się drugi 
syn – Robert Otto Emil (akt urodzenia 105/1876, USC Rychtal). Brakuje 
innych informacji o tej rodzinie.Był to ostatni piwowar, dzierżawca miejskiego 
browaru w Rychtalu.

W książce Beyträge zur Beschreibung von Schlesien Bd.12 1795 autorstwa 
Friedricha Alberta Zimmermanna (1795)68, w  Opisie miasta Rychtal (s. 28 
i 29), zapisano, że jest tutaj piwowar, a w części dotyczącej konsumpcji podano 
roczne zużycie 600 szefli69 słodu.

66  Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (dalej: AA w Poznaniu), Księgi chrztów parafii 
katolickiej w Rychtalu z lat 1787–1837.
67  Państwowe Archiwum w Kaliszu (dalej: AP w Kaliszu), Księgi Urzędu Stanu Cywilnego 
w Rychtalu z lat 1874–1900.
68  Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego, https://www.bibliotekacyfrowa.pl/
dlibra/publication/8772/edition/16637/content?format_id=2 (dostęp: 10.11.2022).
69  Szefel – dawna jednostka miary objętości ciał sypkich, około 64 litry.

Fot. Zabytkowy browar zamkowy w Dětenicach (Czechy) – tak mógł 
wyglądać miejski browar w Rychtalu 

Źródło: https://www.hkregion.cz/dr-pl/100642-detenice-browar-zamkowy.
html (dostęp 31.10.2022)

Browar w Rychtalu – Zawadzie w latach 1865–1902

Opisując historię tego browaru, nie sposób pominąć szczegółów 
z życia jego trzech kolejnych (spośród pięciu) właścicieli i ich rodzin. Pozwoli 
to czytelnikowi poznać i zrozumieć współzależności między poszczególnymi 
rodzinami i  rodzeństwem. Żaden z  nich nie urodził się w  Rychtalu, byli 
przybyszami. Niektórzy z nich założyli tutaj rodziny i tu urodziły się ich dzieci. 
Byli ze sobą spokrewnieni i  skoligaceni. Jedni mieszkali na przedmieściu 
Rychtala zwanym Zawada (Sowade), a  inni w  Rychtalu. Kilku mężczyzn 
z  tych rodzin pracowało bezpośrednio w  browarze, inni posiadali ziemskie 
majątki, a  kolejni mieli karczmy – zajazdy, w  których sprzedawali piwo 
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wyprodukowane w  browarze swoich krewnych. Przeżywali wzloty i  upadki, 
zmieniali profesje i  sposoby na życie. Tutaj też umierali, grzebano ich na 
cmentarzu w Krzyżownikach (Zawada należała do parafii w Krzyżownikach) 
i  w  Rychtalu. Niektórzy doprowadzali swe firmy do upadku i  bankructwa. 
Inni posprzedawali ziemskie majątki, a  na koniec wszyscy wyprowadzili się 
z Zawady i z Rychtala.

Powiązania rodzinne i własnościowe byłych właścicieli browaru

Heyderowie

Informacja znaleziona w różnych opracowaniach dotyczących Rychtala 
o  tym, że Joseph Heyder w  1830 r. był właścicielem browaru w  Rychtalu, 
jest absolutnie nieprawdziwa. Urodził się bowiem 7 września 1815 r., zatem 
w  wieku 15 lat nie mógł założyć browaru ani zostać jego właścicielem. 
W  księgach metrykalnych rychtalskiej katolickiej parafii pierwszy wpis, 
w którym występuje nazwisko Heyder, to akt chrztu Idy Magdaleny Franciszki 
Heyder, córki Josepha i Franciszki z d. Strietzel70, który miał miejsce 5 lutego 
1860 r. Mieszkali wtedy w Rychtalu. Treść tego aktu chrztu w tłumaczeniu na 
język polski brzmi: „1860, Rychtal, dnia 5 lutego. Ida Magdalena Franciszka, 
córka piwowara Józefa Heydera i jego żony Franciszki z d. Strietzel, urodzona 
3 lutego. Rodzice chrzestni: Zofia, Otto”.

Można z tego wysnuć wniosek, że Joseph Heyder był wtedy dzierżawcą 
miejskiego browaru w Rychtalu, a browar i willa „Heyder” na przedmieściu 
Zawada miały dopiero zostać zbudowane, ponieważ w  tym dokumencie 
zapisany jest jako Brauer – piwowar, a nie właściciel browaru.

W  listopadzie 1864 r. Joseph Heyder był świadkiem na ślubie córki 
rymarza, Józefy Bassalik – to drugi i  ostatni wpis w  księgach metrykalnych 
Rychtala z nazwiskiem Heyder.

70  AA w Poznaniu, Księga chrztów parafii katolickiej w Rychtalu z lat 1838–1860, wpis 5/1860.

Nazwisko Heyder w  księgach kościelnych i  miejscowej prasie 
zapisywano Heyder lub Heider. Odnosiło się ono do tych samych osób. 
W aktach z USC Nosale i Rychtal oni sami podpisywali się Heyder.

Nie sposób ustalić dokładnie, kiedy Joseph Heyder kupił kilka działek 
ziemi na terenie osady Zawada (Sowade), leżącej przy skrzyżowaniu drogi 
z  Rychtala do Namysłowa z  drogą do Krzyżownik. W  księdze wieczystej 
założonej w 1865 r., mającej oznaczenia: Tom II nr 43, na karcie 2 wpisano: 
62,95 morgi pola (suma kilku działek), w  tym 6,77 morgi łąk71. Na tych 
działkach zaczął budować browar i duży dom, zwany willą. Pierwsza działka, 
na której powstał browar, znajduje się między drogą do Namysłowa a rzeczką 
o nazwie Studnica, która płynąc z lasu (z rezerwatu Studnica) za budynkami 
południowej części Rychtala wpada do stawu przed młynem, zaś wypływając 
z  niego drewnianym korytem, obraca młyńskie koło, przepływa dalej pod 
drogą i  po kilkudziesięciu metrach skręca w  lewo, płynąc na południe do 
Skoroszowa. Południową granicą tej działki była droga gruntowa (obecnie 
jest to część ulicy Wierzbowej w Rychtalu). Druga, mniejsza działka, na której 
zbudował willę, leży vis-à-vis zabudowań młyna wodnego i znajdującego się 
przy nim stawu, którego właścicielem do 1853 r. był Christian Kabus z żoną 
Julianną z d. Kozioł, po nim Johann Kabus z żoną Julianną z d. Nowak, a od 
1869 r. Julius Kabus z  żoną Pauliną z  d. Aust. Na mapie Rychtala i  okolicy 
z 1865 r.72 na Zawadzie zaznaczone są tylko dwa zabudowania: młyn wodny 
i  dom mieszkalny młynarza przy stawie oraz dwa zabudowania po drugiej 
stronie drogi do Krzyżownik. To właśnie te dwa zabudowania, z przylegającą 
do nich działką, kupił Joseph Heyder. Zapewne jeden z  tych budynków był 
domem mieszkalnym lub został na niego przebudowany w  latach około 
1865–1866 – zamieszkali w  nim Heyderowie. W  tym czasie dobiegała już 
końca budowa budynków browaru. Główny budynek, w  którym odbywało 
się warzenie piwa, miał 3 kondygnacje, 25–30 m długości i  około 12–14 m 

71  Matrykuła pozyskana w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego 
w Kępnie, licencja nr ODGK.6642.908.2020_3008_CLO.
72  Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego –Kreiskarten von Schlesien, tablica 23 
Kreis Namslau, https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/30335/edition/44540/
content (dostęp: 10.11.2022).
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wysokości oraz nieduży komin. Bezpośrednio do ściany bocznej tego budynku 
przylegała kotłownia z wysokim na około 20 m kominem, odprowadzającym 
spaliny z paleniska kotła służącego do podgrzewania wody do stanu wrzenia. 
W budynku głównym stały kadzie do warzenia piwa, młyny do mielenia słodu, 
zaś na piętrze znajdowała się suszarnia słodu, jak również składowano tam 
chmiel. Osobno stały budynki, w których piwo po przeprowadzeniu filtracji 
było leżakowane w dużych beczkach, a następnie rozlewane do butelek i małych 
beczek. Był też magazyn butelek i  myjnia butelek ze zwrotów, a  także kilka 
murowanych ziemnych piwnic z betonową podłogą, służących do produkcji 
słodu.

Fot. Browar w 1910 r. 
Źródło: http://rychtal.parafia.info.pl/?p=main&what=28  

(dostęp 31.10.2022)

Pierwszy wpis w  księdze chrztów w  parafii w  Krzyżownikach 
z nazwiskiem Heider pochodzi z 7 listopada 1866 r., kiedy panna Maria Heider 
z Zawady była matką chrzestną Ferdynanda Paula Maxa Lieblicha73. Potwierdza 
to fakt, że Heyderowie już wtedy mieszkali na Zawadzie. Joseph i Franciszka 
Heyderowie po raz pierwszy w  parafii w  Krzyżownikach zapisani są jako 
Brauerei Besitzers (właściciele browaru w Zawadzie). Dnia 25 lipca 1869 r. stali 
się rodzicami chrzestnymi Marii Idy Augusty Lieblich74. Informacja o mistrzu 
piwowarze pracującym w  tym browarze również pochodzi z 1869 r. Z dużą 
dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że browar zaczął funkcjonować 
około 1866 r.

Fot. Fragment mapy katastralnej gminy Rychtal z około 1910 r., 
z młynem, browarem i willą  

Pozyskana w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa 
Powiatowego w Kępnie

73  AA w Poznaniu, Księga chrztów parafii w Krzyżownikach z lat 1850–1882, wpis 66/1866.
74  Ibidem, wpis 37/1869.
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Joseph Heyder i  Franciszka Strietzel zawarli małżeństwo 
prawdopodobnie około 1840 r. w Dyhernfurth (Brzeg Dolny, pow. Wołów). 
Tam też urodziło im się troje dzieci, a w Rychtalu jedno:

1. Hermann Heyder – urodzony w  1842 r. w  Dyhernfurth do stycznia 
1873 r. był mistrzem w  browarze w  Zawadzie. Dnia 23 stycznia 1873 r. 
Hermann był ojcem chrzestnym Paula Kabusa, syna Szymona i  Anny 
Strietzel, a  w  akcie chrztu został zapisany jako: Junggesell – kawaler75. 
Prawdopodobnie w  lutym 1873 r. ożenił się z  katoliczką Anną Becker 
– nieznane jest miejsce zawarcia tego związku. Od 1873 r. do ok. 1878 
r. był dzierżawcą dóbr w Zawadzie. gdzie urodziło się im trzech synów: 
4 listopada 1873 r. Berthold Georg Leopold, 26 grudnia 1874 r. Georg 
Joseph Stephan, 16 maja 1877 r. Joseph Carl Johannes76, a następnie został 
właścicielem dóbr w  Głuszynie. Tam 29 sierpnia 1882 r. urodził się syn 
Carl Paul Ernst. W 1875 r. był świadkiem ślubu Josepha Strietzela w USC 
w Rychtalu, gdzie zapisano, że ma 33 lata. Kolejnym dzieckiem był syn Paul 
Franz Wilhelm, urodzony i ochrzczony w Rychtalu 20 lipca 1885 r.77, a jego 
ojciec wpisany jest jako Landwirth (rolnik – gospodarz). Następnie cała 
rodzina przeprowadziła się do Wilkau (Wilków koło Namysłowa), gdzie 
Hermann kupił Gasthaus – gościniec, karczmę. W „Namslauer Kreisblat” 
1887, nr 1578 (dalej NK) – „Gazeta Powiatu Namysłowskiego” (tygodnik 
wydawany w latach 1846–1941) znajduje się ogłoszenie, że w niedzielę 24 
kwietnia 1887 r. o godzinie 16.00 w Gasthaus Heyder w Wilkau odbędzie 
się spotkanie Towarzystwa Hodowców Pszczół. Również kilka ogłoszeń 
królewskiego komornika sądowego Schmidta informuje, że w  budynku 
karczmy Hermana Heydera w Wilkowie odbywały się publiczne licytacje 
różnych dóbr dłużników: 10 sierpnia 1888 r. licytowano krowę, 28 marca 
1889 r. licytacja dotyczyła narzuty na łóżko, obrusa na stół, tureckiej 
chusty, narzuty na komodę i porcelanowego kawowego serwisu, a 5 lipca 

75  Ibidem, wpis 1/1873.
76  AA w Poznaniu, Księga chrztów parafii katolickiej w Krzyżownikach z lat 1850–1882.
77  AA w Poznaniu, Księga chrztów parafii katolickiej w Rychtalu z lat 1877–1899.
78  Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego – https://www.bibliotekacyfrowa.pl/
dlibra/publication/68001/edition/66359/content (dostęp:10.11.2022).

1889 r. zebrania z czterech mórg pola rosnącego żyta. W tejże karczmie 
odbywały się koncerty muzyczne i  zabawy. Za przykład może posłużyć 
koncert kapeli wojskowej II Śląskiego Batalionu Jägrów nr 6 połączony 
z  zabawą taneczną, zorganizowany przez Hermana Heydera 26 grudnia 
1887 r. Koszt wstępu wynosił 50 fenigów (NK nr 50 z 22 grudnia 1887 r.). 
Brakuje innych informacji o tej rodzinie.

W  Rychtalu zachował się w  ustnym przekazie, niepoparty żadnym 
dowodem, opis zdarzenia mającego miejsce w  jednej z  namysłowskich 
piwiarni. Spotkali się tam Bertold Heyder, syn Hermana, bratanek Adolfa 
Heydera – właściciela browaru w  Rychtalu, oraz Albrecht Haselbach, syn 
Augusta Heselbacha – właściciela browaru w Namysłowie. W pewnej chwili 
doszło między nimi do kłótni o to, kto wyprodukował tak dobre piwo, które 
spożywali. Albrecht twierdził, że jest ono z browaru jego ojca, a Bertold, że 
z browaru jego stryja. Spór rozstrzygnął na korzyść Bertolda Heydera właściciel 
piwiarni, oświadczając, że to piwo pochodziło z rychtalskiego browaru.

2. Adolph Heyder – urodzony 22.12.1844 r. w Dyhernfurth, właściciel browaru 
(dane z jego aktu ślubu zawartego 10 listopada 1878 r. w USC Nosale)79, 
żonaty z Agnieszką Fiedler, urodzoną 4 sierpnia 1861 r. w Nosalach, córką 
inspektora gospodarczego Juliusza i Anny z d. Seifert.

Ślub kościelny zawarli w  Nowej Wsi Książęcej, do której to parafii 
należały Nosale. Księga małżeństw parafii z  tego okresu nie zachowała się. 
Mieszkali w  Zawadzie i  tam urodziło się ich pięcioro dzieci – trzy córki 
i  dwóch synów: Margaretha Anna Caeicilie 22 listopada 1879 r., Erna 
Franciska Cordula 3 listopada 1880 r., Walter Adolph Joseph 20 listopada 1882 
r., Gisela Agnes Martha 20 września 1884 r., Erich Julius Alfred 28 maja 1886 
r.80 Po śmierci swego ojca Josepha Heidera w  1870 r., właściciela browaru 
w Zawadzie, właścicielką została jego żona Franciszka Heyder z d. Strietzel, 
która wydzierżawiła ten browar swemu synowi Adolfowi. Między lutym 

79  AP w Kaliszu, Urząd Stanu Cywilnego w Nosalach, księga małżeństw z 1878 r. wpis 8/1878.
80  AA w Poznaniu, Parafia katolicka w Krzyżownikach, księga chrztów z lat 1850–1882.
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Fot. Ogłoszenie w „Namslauer Kreisblatt” z 4 lutego 1892 r. 
Źródło: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/78434/

edition/76850/content  (dostęp 31.10.2022)

W  „Berliner Börsen-Zeitung, Abend-Ausgabe”82 z  piątku 5 lutego  
1892 r. na stronach 28 ukazało się ogłoszenie Sądu Królewskiego  
w Namysłowie o wpisaniu 2 lutego 1892 r. do rejestru firm pod numerem 19 
firmy Fiedler & Michalsky w Rychtalu jako współwłaścicieli: mistrz browarnik 
Paul Fiedler i kupiec Paul Michalsky.

W księgach podatkowych i listach wyborczych mieszkańców Rychtala 
z 1893 r. i 1895 r.83 znajdował się na pierwszym miejscu listy podatników jako 
Gutsbesitzer – właściciel ziemski, płacący najwyższe podatki: 215,30 marek 

82  Deutsches Zeitungsportal – Deutsche Digital Bibliothek – https://www.deutsche-
digitale-bibliothek.de/newspaper/item/VUFZDDDZZLEHINP42G626QNWUC7SLIZV? 
query=Reichthal&page=3&hit=16&issuepage=28 (dostęp: 10.11.2022).
83  AP w Kaliszu, Księgi katastralne i listy wyborców do Reichstagu gminy Rychtal, zespół nr 
31, sygn. 4, 5, 6.

a październikiem 1875 r. drogą prawną został on jego właścicielem. Świadczy 
o tym ogłoszenie zamieszczone przez Adolfa Heydera w NK nr 45 z 11 listopada 
1875 r. następującej treści: „Wysłodki81 – codziennie po południu o godz. 4 ½ 
w moim browarze do sprzedania. A. Heyder Rychtal”. Wysłodki to odpadki 
po produkcji piwa, zawierają szereg cennych składników i są stosowane jako 
dodatki do paszy dla zwierząt gospodarskich.

Dnia 1 lutego 1892 r. Adolf sprzedał browar szwagrom swoim i swojej 
żony: Paulowi Fiedlerowi (28 lat) i Paulowi Michalsky’emu (31 lat), ożenionemu 
z Martą Fiedler, siostrą Paula i Agnieszki, a następnie kupił ziemski majątek 
w  Rychtalu. Pozostawił sobie tylko willę. Ogłoszenie o  sprzedaży browaru 
ukazało się 4 lutego 1892 r. w „Namslauer Kreisblatt” 1892, nr 5. Zostało ono 
zamieszczone przez Adolfa Heydera i jego szwagrów, a jego treść przytaczam 
w tłumaczeniu na język polski:

„Chciałbym moich drogich przyjaciół biznesowych poinformować, 
że 1 lutego sprzedałem mój browar dwóm szwagrom: mistrzowi 
piwowarowi P. Fiedlerowi i kupcowi P. Michalsky’emu. Wyrażając moje 
podziękowania za okazaną mi do tej pory życzliwość, chciałbym prosić 
o miłe okazanie tego samego moim następcom.

Z poważaniem
A. Heyder”

----------------------------------------------------

„W  związku z  powyższym oświadczeniem niniejszym wyrażamy 
zgodę na przejęcie browaru A. Heyder w  Rychtalu od 1 lutego 
br. i  kontynuowanie działalności pod firmą Fiedler & Michalsky. 
Uprzejmie prosimy o  przeniesienie zaufania, którym obdarzyliście 
naszego poprzednika na nas i uprzejme wspieranie przez społeczność 
naszych wysiłków.

Z poważaniem
P. Fiedler & P. Michalsky”

81 Przyp. red. Młóto, wysłodki są produktem ubocznym w cukrownictwie.
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oraz 238,90 marek. Ten majątek przynosił mu znacznie większe dochody niż 
browar, ponieważ Paul Fiedler i Paul Michalsky znajdowali się na tych listach 
na 7. i 8. miejscu. Suma podatku ich obu stawiałaby ich na 2. miejscu: 169,60 
marek oraz 182,90. Jego nazwisko jako Gutsbesitzer wymienione jest w NK nr 
44 z 3 listopada 1898 r. w wykazie hodowców byków (miał 5 szt.), z podaniem 
ich wieku i rasy. W 1905 r. sprzedał swój majątek i willę Hansowi Jenohrowi 
(wpis w księdze wieczystej w 1906 r.).

Adolf Heyder zajmował się nie tylko zarabianiem pieniędzy, był też 
sponsorem kultury. Dnia 22 sierpnia 1886 r. zorganizował w Rychtalu koncert 
orkiestry wojskowej II Śląskiego Regimentu Dragonów nr 8 pod dyrekcją 
trębacza sztabowego Schulza. Po koncercie, który rozpoczął się o godz. 16.00, 
odbyła się zabawa taneczna (ogłoszenie w  NK nr 33 z  16 sierpnia 1886 r.). 
Następna impreza na jego koszt miała miejsce 26 stycznia 1887 r. Wystąpiła 
wtedy Orkiestra Towarzystwa Muzycznego z  Karlsbadu (obecnie Karlowe 
Wary w Czechach), a po koncercie orkiestra przygrywała do tańca (ogłoszenie 
w NK nr 3 z dnia 20 stycznia 1887 r.). W tym samym roku, latem, miał miejsce 
występ 16-osobowego zespołu muzycznego z Sycowa z  solistką skrzypaczką 
Minną Fliegner, zorganizowany przez Adolfa Heydera w Rychtalu 10 czerwca 
1887 r. o 16.00. Również tutaj po koncercie była zabawa taneczna (ogłoszenie 
w NK nr 27 z 7 lipca 1887 r.). Opłata za wstęp na wszystkie opisane imprezy 
wynosiła zaledwie 50 fenigów.

Nieznane są dalsze losy tej rodziny.

Fot. Koncert orkiestry z Karlsbadu 
Źródło: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/67989/

edition/66347/content- (dostęp 31.10.2022)

3. Maria Anna Hedvig Heyder, urodzona w 1850 r. w Dyhernfurth. W 1868 
r. w  parafii ewangelickiej w  Drożkach jako 18-letnia panna wyszła za 
mąż za 28-letniego kupca Rudolfa Johana Carla Paulischa, wyznania 
ewangelickiego, syna rychtalskiego kupca Karla Paulischa – wpis 8a/186884. 
Po ślubie do 1879 r. mieszkali w Rychtalu, a potem we Wrocławiu, gdzie 
jej mąż zajmował się kupiectwem. Kiedy w 1885 r. zmarła we Wrocławiu 
Franciszka Heyder – jego teściowa, to właśnie Rudolf Paulisch zgłosił jej 
zgon w  pierwszym Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrocławiu. Brakuje 
informacji o dalszych losach tego małżeństwa.

84  Archiwum Państwowe w  Poznaniu, Księgi parafii ewangelickiej w  Drożkach (Droszki, 
Droschkau).
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4. Ida Magdalena Franciszka Heyder, urodzona 3 lutego 1860 r. w Rychtalu. 
Dnia 18 czerwca 1879 r. w USC w Rychtalu85 wyszła za mąż za prowadzącego 
w Rychtalu praktykę lekarską Józefa Biedę (ur. 4.11.1849 r. w Wiersniku 
(Wierzchniak), pow. Syców – nieistniejąca już mała osada w lesie między 
Trębaczowem a Dziadową Kłodą). Ślub kościelny miał miejsce w kościele 
parafialnym w Krzyżownikach, jednak ze względu na to, że księgi ślubów 
tej parafii są dostępne tylko do 1863 r., potwierdzenie tego nie jest możliwe. 
Nieznane są dalsze dzieje tego małżeństwa.

Joseph Heyder zmarł w  Zawadzie na zator płuc 11 grudnia 1870 r. 
o godz. 8.30 rano w wieku 55 lat 3 miesięcy i 3 dni – wpis nr 50/1870 w księdze 
zgonów parafii w Krzyżownikach86. Zapisano datę jego urodzenia: 7 września 
1815 r., natomiast brakuje imienia ojca i  matki oraz miejsca urodzenia. Na 
cmentarzu w  Krzyżownikach zachował się nagrobek Josepha i  Franciszki 
Heyderów, na którym są daty urodzenia i zgonów.

Po śmierci męża w  1871 r. Franciszka Heyder z  d. Strietzel została 
właścicielką browaru w Zawadzie, który dzierżawił od niej jej syn Adolf aż do 
1875 r. (dane z  księgi chrztów parafii w  Krzyżownikach, zgodnie z  którymi 
Franciszka i  Adolf byli rodzicami chrzestnymi dzieci Hermana Heydera 
i  Anny Becker – wpisy w  1873 r., 1875 r. oraz aktu ślubu Adolfa Heydera  
z 1878 r.). W akcie chrztu z 27 maja 1877 r. Josepha Carla Johannesa, syna 
Hermana Heydera, zapisano, że Franciszka Heyder była jego matką chrzestną 
i wpisana została jako „owdowiała właścicielka hotelu”. Zatem willa, w której 
mieszkali Heyderowie, w  połowie pełniła również funkcję hotelu, były tam 
bowiem dwa oddzielne wejścia z  przodu budynku. Ma to potwierdzenie 
w  kilkunastu anonsach w  latach 1875–1885 w  „Namslauer Kreisblatt”, 
podpisanych przez królewskiego nadleśniczego z  Ohrdorffa z  Windisch 
Marchwitz (Smarchowice Śląskie), informujących o  sprzedaży drewna 
budowlanego i opałowego „im Heider’schen Hotel zu Rechthal” – w Hotelu 
Heyder przy Rychtalu.

85  AP w Kaliszu, Urząd Stanu Cywilnego w Rychtalu, księga małżeństw, wpis 10/1879.
86  AA w Poznaniu, Parafia katolicka w Krzyżownikach, księga zgonów z lat 1861–1904.

Fot. Willa zbudowana przez Josepha Heydera w Zawadzie  
– stan z ok. 1905 r. 

Źródło: http://rychtal.parafia.info.pl/?p=main&what=114  
 (dostęp 31.10.2022)

Franciszka Heyder z  d. Strietzel, urodzona 29 listopada 1820 r. 
w  Dyhernfurth, zmarła 19 października 1885 r. o  godz. 10.30 rano we 
Wrocławiu, w  mieszkaniu swojego zięcia Rudolfa Paulischa, 3 tygodnie po 
operacji raka piersi we wrocławskim szpitalu (dane pochodzą z aktu zgonu nr 
4336/ 1885 I USC we Wrocławiu i księgi zgonów parafii w Krzyżownikach – 
wpis nr 40/1885).

W  akcie zgonu z  USC zapisano, że była córką zmarłego właściciela 
domu Strietzela i  jego zmarłej żony – imiona i  nazwisko rodowe osobie 
zgłaszającej zgon były nieznane. Również w księdze zgonów parafii nie zapisano 
imienia ojca i matki. Zapisano za to datę jej urodzenia. Oto fragment wpisu 
w  tej księdze: „und wurde in Kreuzendorf am 22. October vom Erzpriester 
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Hertel neben ihrem vor 15. Jahren verstorbenen Manne in einer neu ange-
legten massiven Gruft beigesetzt” („w  Krzyżownikach dnia 22 października 
przez dziekana (Franciszka) Hertela, obok jej męża zmarłego przed 15 latami, 
w nowym murowanym grobowcu została pochowana”.

Fot. Nagrobek na cmentarzu parafialnym w Krzyżownikach 
Źródło: http://rychtal.parafia.info.pl/?p=main&what=114   

(dostęp 31.10.2022)

Strietzelowie

Joseph Strietzel i Hedvig z d. Aust – brakuje danych o datach i miejscach 
urodzenia. Ślub tej pary miał miejsce w Dyhernfurth – Brzegu Dolnym. Księgi 
metrykalne parafii katolickiej i  księgi Urzędu Stanu Cywilnego w  Brzegu 

Dolnym zostały zniszczone lub zaginęły podczas II wojny światowej, dlatego 
nie jest możliwe ustalenie dokładnych dat urodzeń, małżeństw i zgonów.

Około 1865 r. w  Rychtalu zamieszkały 3 osoby, a  w  1877 r. kolejna 
osoba o nazwisku Strietzel:

1. Joseph Strietzel, urodzony w 1843 r. w Dyhernfurth, syn Josepha i Hedvig 
z  d. Aust, 9 listopada 1875 r. ożenił się w  Rychtalu z  26-letnią Zofią 
Dominą, a  w  akcie małżeństwa USC87 w  Rychtalu zapisany jest jako 
Gastwirth – gospodarz „gościńca”, karczmy z zajazdem w Rychtalu. Miał 
32 lata. Świadkami ślubu kościelnego byli dwaj nauczyciele: Paul Ciossek 
– kierownik szkoły i  Emanuel Perlitius. W  latach 1876–1892 urodziło 
się temu małżeństwu 11 dzieci – 4 synów i 7 córek, z których 2 zmarły. 
W akcie urodzenia syna Karola, nr 24/1888, spisanego w USC w Rychtalu, 
Joseph Strietzel zapisany jest jako handlarz artykułami sypkimi (cukier, 
sól, mąka, kasze, zboże, groch itd.), a w akcie urodzenia córki Elżbiety, nr 
66/1892, jako kupiec. Ostatni raz w księgach podatkowych gminy Rychtal 
jego nazwisko pojawia się w 1893 r. Potem wyprowadzili się z Rychtala. 
Brakuje innych informacji o losach tego małżeństwa.

2. Anna Strietzel – brak danych dotyczących daty urodzenia. Wyszła za mąż 
za Simona Kabusa, urodzonego w 1831 r., który w aktach chrztu swoich 
dzieci zapisany jest jako Gastwirth – gospodarz „gościńca”, karczmy 
z  zajazdem w  Zawadzie. Nie wiadomo, gdzie i  kiedy ta para zawarła 
małżeństwo. W  Zawadzie urodziło im się pięcioro dzieci: Franz Simon 
Constantin 18 września 1869 r. (zmarł 25 stycznia 1870 r.), Martha Anna 
Hedvig 8 kwietnia 1871 r., Paul Joseph Hermann 11 stycznia 1873 r. (zmarł 
9 grudnia 1877 r. na szkarlatynę), Adalbert Philipp Jacob 24 kwietnia  
1877 r. i  Georg Hugo Richard 25 lutego 1880 r.88 Na liście podatników 
Rychtala w  1893 r. znajdował się na 27. miejscu, z  kwotą 33,10 marki, 
w  1895 r. na 22. miejscu, z  kwotą 40 marek, a  w  1898 r. zapłacił 78,22 

87  AP w Kaliszu, Urząd Stanu Cywilnego w Rychtalu, księga małżeństw z 1875 r., wpis 16/1875.
88  AA w  Poznaniu, Parafia katolicka w  Krzyżownikach, księgi chrztów z  lat 1850–1882  
i zgo-nów z lat 1861–1904.
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marki podatku. W 1905 r. karczmę przejął najmłodszy syn – Georg Hugo. 
W  wykazie podatników z  1907 r. zapisany jest na 15. miejscu, z  kwotą 
130,32 marki zapłaconego podatku jako Gastwirt und Fleischer – karczmarz 
i rzeźnik. Nieznane są dalsze losy tej rodziny.

3. Maria Strietzel, urodzona 9 lipca 1853 r. w  Dyhernfurth, córka 
zmarłych Josepha i Hedvig z d. Aust. W akcie chrztu nr 52/1870 parafii 
w Krzyżownikach jako matka chrzestna córki Franza Fiedlera zapisana jest 
jako Dienstmädschen in Sawade – pokojówka, służąca w Zawadzie.

W listopadzie 1878 r. wyszła w Rychtalu za mąż za mistrza rzeźnictwa 
Karla Spiegla89. W tym dokumencie znajduje się dopisek, że Maria Spiegel z d. 
Strietzel zmarła 10 lutego 1940 r. w Bydgoszczy. Małżeństwo nie doczekało się 
dzieci. Nieznane są ich dalsze losy.

4. Hedvig Strietzel – brakuje danych o dacie urodzenia. W latach 1871, 1873 
i  1877 w  aktach chrztu dzieci Anny Kabus z  d. Strietzel90 jako matka 
chrzestna zapisana została niezamężna krawcowa Hedvig (Jadwiga) 
Strietzel z Dyhernfurth (Brzegu Dolnego), gdzie mieszkała ze swoją matką 
Hedvig (Jadwiga) z  d. Aust. W  II połowie 1877 r. lub początku 1878 r. 
wyszła w tej miejscowości za mąż za Roberta Gottlieba – mistrza piekarza 
z  Rychtala i  przeprowadziła się do męża do Rychtala. Dnia 29 stycznia 
1879 r. w Rychtalu urodziła syna Paula. Tutaj też przyszły na świat kolejne 
dzieci: Maksymilian Ewald Stefan (1880), Robert Mateusz Jan (1882), Józef 
Jan Alojzy (1883), Jadwiga Elżbieta Maria (1885) i Stefan Erhard Juliusz 
(1886)91. Robert Gottlieb zmarł 27 czerwca 1904 r. w Rychtalu92, żył 52 
lata. Brakuje informacji o dalszych losach wdowy i jej dzieci.

Joseph Strietzel – stelmach z  zawodu, ojciec wymienionych wyżej 
dzieci, zmarł przed 1875 r. w  Dyhernfurth (Brzegu Dolnym), a  jego żona 

89  AP w Kaliszu, Urząd Stanu Cywilnego w Rychtalu, księga małżeństw, wpis 20/1878.
90  AA w Poznaniu, Parafia katolicka w Krzyżownikach, księgi chrztów z lat 1850–1882.
91  AA w Poznaniu, Parafia katolicka w Rychtalu, księga chrztów z lat 1877–1899.
92  Archiwum parafialne w Rychtalu, Parafia katolicka w Rychtalu, księga zgonów z lat 1903–
1944, wpis 18/1904.

Hedvig z  d. Aust zmarła po 1878 r., również w  Dyhernfurth. Z  dużym 
prawdopodobieństwem można stwierdzić, że Joseph Strietzel był starszym 
bratem Franciszki Heyder z d. Strietzel, która ściągnęła swoich bratanków do 
Rychtala.

Fiedlerowie

Dokonując kwerendy w  księgach metrykalnych katolickiej parafii 
w  Sycowie, natrafiłem w  1822 r. na Franza Fiedlera, miejskiego destylatora 
alkoholu, którego żoną była Teresa z d. Grunert. Nie wiadomo, skąd pochodzili 
i  gdzie się pobrali. W  Sycowie urodziło im się dwoje dzieci: Franz Joseph 
w 1823 r., który zmarł w 1824 r., oraz Helena Matylda w 1825 r.

W 1825 r. Franz Fiedler został dzierżawcą młyna wiatrowego, będącego 
własnością sycowskiej parafii, w  miejscowości Himmelthal (Jemielnik – 
obecnie w granicach miasta Sycowa), gdzie urodziło im się kolejne pięcioro 
dzieci: Johann Julius w 1827 r., Auguste Mathilde w 1829 r., Ottilie Franciska 
w  1831 r., Louis Andreas w  1832 r., który zmarł w  1833 r., i  Franz Eduard 
w 1834 r.93

Po Franzu Fiedlerze miejskim destylatorem w Sycowie w 1825 r. został 
jego brat, Johann Fiedler, żonaty z Charlottą Kaufmann. W Sycowie urodziło 
im się ośmioro dzieci94.

Franz Eduard Fiedler, urodzony 26 marca 1834 r. w Himmelthal, syn 
Franza i Teresy z d. Grunert Fiedlerów. Dnia 11 lutego 1868 r. w ewangelickim 
kościele w  Bralinie ożenił się z  ewangeliczką Friederike Helene Bratke, 
liczącą 25 lat95 (wtedy pow. Syców, od 1920 r. pow. Kępno). Był piwowarem 
w  tutejszym folwarcznym browarze. W  Bralinie urodziły się im dwie córki:  

93  Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, Parafia katolicka w Sycowie, księga chrztów 
z lat 1809–1846.
94  Ibidem.
95  Archiwum parafii ewangelickiej w Kępnie, Parafia ewangelicka w Bralinie, księga małżeństw 
z lat 1856–1875.
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19 lipca 1867 r. Anna Johanna, 24 stycznia 1869 r. Helena Julianna96, która 
zmarła w  następnym roku w  Zawadzie koło Rychtala. Matką chrzestną 
obu córek była Agnieszka Anna Fiedler, żona inspektora gospodarczego 
z pobliskich Nosali Juliusza Fiedlera – brata Franza. W Zawadzie urodziły im 
się dwie kolejne córki: 9 października 1870 r. Maria Franciszka, a 17 września 
1877 r. Jadwiga Teresa97. W  aktach chrztu tych córek, który miał miejsce 
w kościele w Krzyżownikach, Franz Fiedler opisany jest jako czeladnik piwowar 
– pracował w tamtejszym browarze. Zmarł w Zawadzie 26 września 1890 r. na 
raka krtani w  wieku 56 lat (akt nr 46/1890 – USC Rychtal i  26/1890 – par. 
Krzyżowniki). W dokumencie z USC zapisano, że jego ojciec był dzierżawcą 
majątku (w rzeczywistości młyna wiatrowego) i zmarł w Sycowie (po 1868 r.), 
a  matka zmarła w  Oławie. Brakuje innych wiadomości dotyczących wdowy 
i jej dzieci.

Johann Juliusz Fiedler, urodzony 20 lutego 1827 r. w Himmelthal, syn 
dzierżawcy młyna wiatrowego w  Himmenthal i  tam zmarłego Franciszka 
i Teresy z d. Grunert Fiedlerów. Nie wiadomo, gdzie i kiedy ożenił się z Anną 
z  d. Seifert. Do 1880 r. mieszkali w  Nosalach (Nassadel) koło Bralina, pow. 
Syców (od 1920 r. pow. Kępno), w  majątku Moritza von Prittwitza, który 
w 1873 r. odkupił od niego Robert von Pogrell. Juliusz Fiedler pracował w tym 
majątku jako inspektor gospodarczy. W tym czasie urodziły się ich dzieci:

1. Carl Julius Fiedler, urodzony 17 sierpnia 1860 r.98 w Nosalach koło Bralina. 
Był kupcem i około 1880 r. zamieszkał Rychtalu. Tutaj 3 czerwca 1884 r. 
w USC ożenił się z ewangeliczką Wally (Walentyna) Prescha, urodzoną 19 
marca 1863 r. w Sycowie, córką zmarłego kupca Fryderyka Prescha i jego 
zmarłej żony Emilii z  d. Fritsch. Już 29 czerwca tegoż roku w  Rychtalu 
urodziła się im córka Małgorzata Anna Paulina. Po roku, w  sierpniu, 
urodził się Jan Oswald Juliusz, który zmarł po miesiącu. W sierpniu 1886 r. 
na świat przyszła Marta Klara Elżbieta, w listopadzie 1887 r. Ewa Emilia 

96  AA w Poznaniu, Parafia katolicka w Bralinie, księga chrztów z lat 1849–1871.
97  AA w Poznaniu, Parafia katolicka w Krzyżownikach, księga chrztów z lat 1850–1882.
98  AA w Poznaniu, Parafia katolicka Nowa Wieś Książęca, księga chrztów z lat 1854–1867, 
wpis 42/1860.

Maria, a w lutym 1889 r. Elżbieta Agnieszka99. Carlowi nie bardzo wiodło 
się w interesach, jego firma była zagrożona upadkiem. Dnia 20 maja 1886 
r. w NK nr 20 ukazało się ogłoszenie, którego treść w tłumaczeniu na język 
polski brzmi: „Postępowanie upadłościowe dotyczące majątku kupca Carla 
Fiedlera z Rychtala zostaje niniejszym anulowane po upływie zamknięcia”.

W NK nr 13 z 29 marca 1888 r. i NK nr 14 z 5 kwietnia 1888 r. Carl Fiedler 
zamieścił ogłoszenia o tej samej treści: „Niniejszym informuję, że otworzyłem 
sklep specjalistyczny – z  tytoniem i papierosami – w tutejszej miejscowości, 
Rynek 62. Dołożę wszelkich starań, aby oferować dobre towary po aktualnie 
najniższych cenach, proszę i zachęcam o liczne przybycie. Rychtal. C. Fiedler”.

W tym samym roku w NK nr 25 z 21 czerwca i NK nr 26 z 26 czerwca 
Carl Fiedler zamieścił kolejne ogłoszenia, których treść w  tłumaczeniu 
przytaczam: „Carl Fiedler, Rychtal, informuję wielce szanowną publiczność, 
że otwarty został nowy skład wyrobów z żelaza i stali, jak: kosy, sierpy, widły 
do obór, grabie do siana, szpadle, łopaty, łańcuchy do wiązania (zwierząt), 
pilniki, narzędzia dla cieśli i ślusarzy, okucia drzwiowe i okienne, drut, kute 
gwoździe, żelazny i emaliowany na niebiesko sprzęt kuchenny, noże kuchenne 
i  widelce oraz inne artykuły w  niskich cenach. Ponadto prowadzę sprzedaż 
węgla hurtową i detaliczną”.

Dnia 29 maja 1890 r. w  NK nr 22 zamieścił ogłoszenie o  sprzedaży 
„staliwnych koś” do trawy z gwarancją, w cenie od 79 fenigów.

Na liście podatników z  1893 r. nie ma jego nazwiska. Nasuwa się 
wniosek, że Carl Fiedler zlikwidował lub sprzedał swój sklep tytoniowy oraz 
skład wyrobów żelaznych, po czym wraz z rodziną wyjechał z Rychtala.

2. Agnieszka Anna Fiedler, urodzona 4 sierpnia 1861 r.100 w  Nosalach. 
W tamtejszym USC 10 listopada 1878 r. wyszła za mąż za Adolpha Heydera, 
właściciela browaru w Zawadzie.

99  AP w Kaliszu, Urząd Stanu Cywilnego w Rychtalu, księgi urodzeń z lat 1885, 1886, 1887, 
1889.
100  AA w Poznaniu, Parafia katolicka Nowa Wieś Książęca, księga chrztów z lat 1854–1867, 
wpis 32/1861.
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3. Maria Fiedler, urodzona 18 czerwca 1862 r. w  Nosalach, zmarła po 
urodzeniu.

4. Bertha Fiedler, urodzona 18 czerwca 1862 r.101 w  Nosalach, zmarła po 
urodzeniu.

5. Paul Fiedler, urodzony 25 kwietnia 1864 r.102 w Nosalach, był mistrzem 
piwowarem. To on został współwłaścicielem browaru w  latach 1892–
1899 (w  sądowym rejestrze firm w  Namysłowie pod numerem 19). 
W księgach podatkowych z 1893 r. i 1895 r. zapisano jego wiek: 28 i 30 lat. 
Nie wiadomo, czy był żonaty. Jego nazwisko, wraz z Paulem Michalskim, 
będącym współwłaścicielem browaru, wymienione jest w  NK nr 43 
z 27 października 1898 r., jako osoby uprawnionej do kandydowania na 
członków lub zastępców członków komisji podatków od działalności 
gospodarczej. Dnia 15 listopada odbyły się wybory, w wyniku których Paul 
Michalsky został wybrany na zastępcę członka tej komisji, a  ogłoszenie 
wyników wyborów podano w  NK nr 49 z  9 grudnia 1898 r. Wspólnicy 
prowadzili browar do 5 maja 1899 r. W gazecie „Berliner Börsen-Zeitung, 
Abend-Ausgabe” nr 220 z  12 maja 1899 r., strony 15/24, ukazało się 
ogłoszenie namysłowskiego sądu o wykreśleniu z rejestru firm numeru 19 
– Fiedler & Michalsky. Jednocześnie wpisano do rejestru, pod numerem 
248, firmę pod nazwą: Paul Michalsky Reichthal, której właścicielem był 
Paul Michalsky z Rychtala. Jego dalsze losy są nieznane.

101  Ibidem, wpisy 30 i 31/1862.
102  Ibidem, wpis 17/1864.

Fot. Ogłoszenie z 12 maja 1899 r. o zmianie właściciela  
i nazwy firmy – browaru 

Źródło: https://dfg-viewer.de/show/?set%5Bmets%5D=https://content.
staatsbibliothek-berlin.de/zefys/SNP2436020X-18990512-0-0-0-0.xml 

(dostęp: 31.10.2022)

6. Marta Filomena Fiedler, urodzona 29 października 1865 r.103 w Nosalach. 
Do 1880 r. mieszkała z  rodzicami w  Nosalach, a  potem w  Michelsdorf 
(Michalice), pow. Namysłów, gdzie jej ojciec do 1891 r. dzierżawił majątek 
ziemski. W  1880 r. i  1882 r. była matką chrzestną dzieci swojej siostry 
Agnieszki Heyder z d. Fiedler, a w 1887 r. i 1889 r. dzieci swego brata, Carla 
Fiedlera (księgi chrztów Parafii w Krzyżownikach i Rychtalu). W 1890 r. 

103  Ibidem, wpis 34/1865.
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lub 1891 r. wyszła za mąż za kupca Paula Michalsky’ego i  zamieszkali 
w Brzegu. Tam w listopadzie 1891 r. przyszła na świat ich córka Gertruda. 
Kiedy jej mąż 1 lutego 1892 r. został współwłaścicielem browaru w Rychtalu 
– Zawadzie, przeprowadzili się w to miejsce. W październiku 1892 r. ich 
córka Gertruda zmarła na krztusiec. Dnia 11 lipca 1895 r. urodził się 
syn Jan Juliusz Paweł, 25 stycznia 1897 r. przyszła na świat córka Edyta 
Anna Aloisia, a  13 stycznia 1899 r. córka Maria Elżbieta Gizela (dane 
z aktów urodzeń i zgonów, USC Rychtal). Ta ostatnia córka 5 lipca 1920 r. 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brochowie (obecnie dzielnica Wrocławia) 
wyszła za mąż za dentystę Konrada Karla Adolfa Wolfa, urodzonego 3 
marca 1894 r. we Wrocławiu (akt małżeństwa nr 68/1920). W dniu ślubu 
oboje mieszkali w Brochowie pod tym samym adresem, przy ul. Parkstraße 
15. W tym dokumencie zapisano też, że jej rodzice zmarli we Wrocławiu. 
Po raz drugi wyszła za mąż 22 lipca 1942 r. w II Urzędzie Stanu Cywilnego 
we Wrocławiu (akt 758/1942 – dokument nie zachował się).

7. Victor Joseph Fiedler, urodzony 20 kwietnia 1867 r.104 w  Nosalach – 
brakuje innych danych.

8. Friedrich Wilhelm Fiedler, urodzony 16 września 1870 r.105 w Nosalach. 
Julius i Anna Fiedlerowie do 1880 r. mieszkali w Nosalach z córką Martą, 
co dokumentuje zapis aktu chrztu nr 79/1880 w  parafii Krzyżowniki. 
Rodzicami chrzestnymi Małgorzaty Heyder, córki Adolfa i  Agnieszki 
z d. Fiedler, byli: panna Marta Fiedler, córka inspektora, i Juliusz Fiedler 
z Nosali koło Bralina.

Julius Fiedler zmarł w  Rychtalu, w  szpitalu, 21 listopada 1891 r. 
o godzinie 6.00 rano na tyfus. Żył 64 lata. Jego zgon zgłosiła w USC jego córka 
Agnieszka Heyder – akt nr 52/1891. W tym dokumencie zapisano, że jego żona 
mieszka w Namysłowie. Nie ulega wątpliwości, że po jego śmierci żona i dzieci 
odziedziczyły spory spadek, bowiem część, która przypadła synowi Paulowi, 

104  Ibidem, wpis 13/1867.
105  Ibidem, księga chrztów z lat 1867–1880, wpis 36/1870.

pozwoliła na wspólne ze szwagrem Paulem Michalskim kupno browaru 
w Zawadzie.

Browar w Rychtalu – Zawadzie w latach 1892–1914

Paul Michalsky ze wspólnikiem Paulem Fiedlerem na targach 
w  Berlinie w  1896 r. odnieśli wielki sukces: za produkty wytwarzane w  ich 
browarze otrzymali złoty medal. To wyróżnienie skutkowało zwiększonym 
zapotrzebowaniem na ich piwo. Oprócz dość szerokiej gamy piwa jasnego 
i  ciemnego produkowali i  sprzedawali także słód – niezbędny składnik do 
produkcji piwa. Rychtalskie piwo było sprzedawane w wielu miejscowościach 
Śląska i Wielkopolski. Browar miał swoje filie: w Kępnie, Oleśnicy, Namysłowie 
i  Kluczborku. Rychtal nie posiadał połączenia kolejowego z  Namysłowem, 
które powstało dopiero w  listopadzie 1912 r., a  z  Kępnem rok wcześniej.  
Do tego czasu na stację kolejową w Namysłowie, mającą połączenie kolejowe 
w  wieloma dużymi miastami, piwo w  beczkach i  butelkach transportowano 
na wozach ciągnionych przez konie, kierowanych przez woźniców zwanych 
Bierkutscher. Znane są dwa nazwiska tych woźniców, mieszkańców Zawady: 
Simon Domogalla i Franz Zurawka, który w czasie jazdy wozem z beczkami 
zginął w  wieku 46 lat od uderzenia pioruna 18 sierpnia 1898 r.106 Browar 
posiadał niewielką stadninę koni pociągowych, niezbędnych do transportu 
swoich produktów, dysponował też własnymi stajniami. Nad zdrowiem tych 
zwierząt czuwał weterynarz, który przyjeżdżał do nich na wezwanie właściciela. 
W NK nr 23 z 6 czerwca 1898 r. na 361. stronie ukazało się ogłoszenie podpisane 
przez weterynarza informujące, że w  stadzie koni w  rychtalskim browarze 
niektóre ze zwierząt chorują na zakaźną chorobę – nosaciznę. Zapewne 
jej objawy dostrzeżono szybko, choroba była w  początkowym stadium, 
i podjęto natychmiastowe, skuteczne leczenie. Dnia 8 września 1898 r. ten sam 
weterynarz zamieścił ogłoszenie w NK nr 36, z datą 6 września, o następującej 
treści (przetłumaczone na język polski): „Informuję opinię publiczną,  

106  AA w Poznaniu, Parafia katolicka w Krzyżownikach, księga zgonów z lat 1861–1904, wpis 
14/1898.
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że ustąpiła nosacizna, która wybuchła w  stadzie koni właścicieli browaru 
Fiedlera i Michalsky’ego w Rychtalu”.

W  tym samym 1898 r. w  NK nr 43 z  27 października ukazało się 
ogłoszenie dotyczące wyborów na członków i ich zastępców komisji w sprawie 
podatków na rok 1898/1899 w III i IV grupie podatników. Miały się one odbyć 
22 listopada. Wśród 19 kandydatów III grupy wymienieni są Paul Fiedler i Paul 
Michalsky. W NK nr 49 z 9 grudnia 1898 r. ogłoszono wyniki tych wyborów: 
w III grupie podatników wybrano 5 członów – wszyscy z Namysłowa, oraz 5 
ich zastępców, w tym 4 z Namysłowa i 1 z Rychtala – Paula Michalsky’ego.

Jak już wcześniej wspomniano, nieznany jest powód, dla którego 
wspólnicy rozstali się i  6 maja 1899 r. Paul Michalsky został samodzielnym 
właścicielem browaru w Zawadzie.

Fot. Fragment pocztówki Gruss aus Reichthal z 1900 r.,  
przedstawiający w graficznej formie browar Paula Michalsky’ego 

Źródło: http://rychtal.parafia.info.pl/?p=main&what=28 (dostęp 31.10.2022)

Zachowało się kilka dokumentów pisanych na drukach firmowych 
rychtalskiego browaru z okresu, w którym był jego samodzielnym właścicielem. 
Ich adresatem był Królewski Sąd w Namysłowie.

W jednym z nich, z datą 30 maja 1901 r., Paul Michalsky pisze, że firma 
Franz Furch w Neustadt O.S. (Prudnik na Górnym Śląsku) do dnia dzisiejszego 
nie otrzymała pisma informującego, że zaciągnięty u nich kredyt w wysokości 
20 000 marek został wpisany na hipotekę browaru, o co prosił sąd już 8 maja 
tegoż roku. Prosi o szybkie wysłanie tego potwierdzenia.

 
Fot. Fragment pisma rychtalskiego browaru do sądu w Namysłowie 

Źródło: Skan dokumentu otrzymany od Marka Nienaltowskiego z Oleśnicy

Paul Michalsky w 1902 r., zapewne wskutek dużej konkurencji na rynku, 
miał problemy ze zbytem produktów swojego browaru, popadł w finansowe 
tarapaty i nie spłacał długów. W „Berliner Börsen-Zeitung, Abend-Ausgabe” 
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z 8 lipca 1902 r. na stronach 19–24 ukazało się ogłoszenie o upadłości firmy 
Paul Michalsky Reichthal. Termin zgłaszania roszczeń wyznaczono do dnia 10 
września tegoż roku.

W  „Oelser Kreisblatt” (gazeta powiatu oleśnickiego) nr 28 z  dnia  
11 lipca 1902 r. na 8. stronie znalazło się następujące ogłoszenie z  datą  
5 lipca 1902 r. (w tłumaczeniu na język polski): „Proszę szanownych państwa 
i  klientów, którzy do tej pory swoje piwne potrzeby pozyskiwali z  browaru  
P. Michalsky w Rychtalu, że pomimo wszczęcia postępowania upadłościowego 
browar nadal funkcjonuje pod znakomitym zarządzaniem technicznym przy 
korzystnych zachętach. Rychtal, dnia 5 lipca 1902 r. Marck, zarządca masy 
upadłościowej”.

W tym stanie rzeczy browar funkcjonował aż do listopada 1904 r.

Zapewne już wcześniej Paul Michalsky z  rodziną wyprowadził się 
z Rychtala do Wrocławia.

Fot. Ogłoszenie w „Oelser Kreisblatt” 
Źródło: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/128239/

edition/117772/content?format_id=2  (dostęp 31.10.2022)

W  „Berliner Börsen-Zeitung, Abend-Ausgabe” z  dnia 23 listopada 
1904 r. na stronach 21 i 22 Królewski Sąd w Namysłowie ogłosił, że w rejestrze 
handlowym Dział A. Tom I  pod numerem 95 18 listopada 1904 r. została 
zarejestrowana firma L. Maiss in Reichthal – Bierbrauerei, której właścicielem 
jest Leonard Maiss, właściciel browaru w Rychtalu. O nim i jego rodzinie nic 
nie wiadomo.

Fot. Wpis browaru Leonarda Maissa w Rychtalu do rejestru firm  
Deutsches Zeitungsportal  

Źródło: https://dfg-viewer.de/show/?set%5Bmets%5D=https://content.
staatsbibliothek-berlin.de/zefys/SNP2436020X-19041123-1-0-0-0.xml 

(dostęp: 31.10.2022)

Pomimo mocnej konkurencji ze strony dwóch browarów w Namysłowie 
oddłużony browar w Rychtalu przynosił dochody. W 1910 r. kupiła go spółka, 
a  w  dokumentach browar nosił oficjalną nazwę: Genossenschaftsbrauerei 
Reichthal der vereinigten Gastwirte, e. G.M.B.H. – Browar spółdzielczy 
Rychtal zjednoczonych karczmarzy, spółka z o.o. Po trzech latach działalności 
tej spółki, w 1913 r., browar zaczął przynosić straty. Dnia 15 stycznia 1914 r. 
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w NK nr 3 zarząd browaru ogłosił wynik finansowy za 1913 r., którego treść 
w tłumaczeniu z  języka niemieckiego brzmi: „Opłacone aktywa spółdzielcze 
na koniec roku budżetowego 1912/1913 wyniosły 30 769,90 marek; statutowa 
kwota odpowiedzialności: 45  900 marek. Zarząd: Robert Kunert, Bernard 
Kabus, Albert Raschke”. Zatem niedobór wyniósł ponad 15 000 marek.

Dnia 20 maja 1914 r. w NK nr 21 Sąd w Namysłowie zamieścił ogłoszenie 
o  następującej treści w  tłumaczeniu na język polski: „W  sprawie majątku 
Spółdzielczego browaru Rychtal połączonych karczmarzy spółka z  o.o. dnia 
16 maja 1914 r. otwarto postępowanie upadłościowe. Administrator: adwokat 
dr Roth z Namysłowa. Roszczenia upadłościowe należy zarejestrować w niżej 
podpisanym sądzie do 10 czerwca 1914 r. Pierwsze spotkanie wierzycieli 
i data rozpatrzenia zgłoszonych roszczeń 18 czerwca 1914 r. przed południem 
o godz. 10.30 tamże. Otwarte zajęcia sądowe z obowiązkiem powiadomienia 
do 6 czerwca 1914 r. Sąd w Namysłowie, 16 maja 1914 r.”

 

Fot. Ogłoszenie o upadłości spółki – właścicieli browaru w Rychtalu. 
Źródło:  Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego

W  sobotę 23 maja 1914 r. na stronach 15–32 „Berliner Börsen-
Zeitung Abend-Ausgabe”, w rubryce Upadłości, znalazł się również „Browar 
Spółdzielczy Rychtal Zjednoczonych Karczmarzy s-ka z  o.o. w  Rychtalu 
(Namysłów), ostateczny termin rejestracji roszczeń do 10 czerwca”.

W  gazecie opolskiej „Nowiny”, wydawanej w  języku polskim, 26 
maja 1914 r. napisano: „Rychtal. Nad tutejszym browarem spółki z ogr. por. 
(ograniczonym poręczeniem) ogłoszono konkurs (upadłość). Podobno wiele 
obywateli miasta powiatu poniesie przez to wielkie szkody”.

Jako przyczynę upadku rychtalskiego browaru wskazuje się 
wybuch kotła, który zniszczał główny budynek produkcyjnych. Jest to 
nieprawdopodobne, ponieważ takie wydarzenie nie umknęłoby uwadze 
i  zostałoby odnotowane w  prasie. Pomimo przeczytania wszystkich wydań 
tygodnika „Namslauer Kreisblatt” od 1913 r. do maja 1914 r., a także wydań 
porannych i wieczornych „Berliner Börsen-Zeitung” z tego samego okresu nie 
znalazłem informacji o wybuchu i zniszczeniu tego browaru.

Każdy kolejny z  opisanych właścicieli browaru sprzedawał piwo 
w specjalnie wyprodukowanych dla niego butelkach. Miały wytłoczone napisy: 
pierwsza tylko Reichthal (właściciel Heyder), druga Fiedler & Michalsky 
Dampfbrauerei Reichthal, trzecia L.Maiss Dampfbrauerei Reichthal Schlesien 
i  ostatnia Genossenschaftsbrauerei GMBH Reichthal. Dwie pierwsze wyko-
nano ze szkła w kolorze zielonym, dwie następne – w brązowym. Butelki po 
opróżnieniu zawartości podlegały zwrotowi, były w browarze myte i używane 
ponownie. Miały kabłąkowe druciane zamknięcia z tzw. porcelanką, w której 
umieszczano gumową uszczelkę, wymienianą przy kolejnym napełnieniu 
butelki piwem.
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Fot. Firmowe butelki rychtalskiego browaru i tzw. porcelanka – 
zamknięcie butelki 

Źródło: http://rychtal.parafia.info.pl/?p=main&what=114  (dostęp 
31.10.2022)

Inne osoby związane z browarem w Zawadzie

W tamtejszym browarze w 1869 r. mistrzem piwowarem był Emanuel 
Steffal, urodzony w Czechach, którego żoną była Henrietta z d. Nöpel. Dnia 
27 kwietnia 1869 r. temu małżeństwu urodziła się córka, której na chrzcie 

w  krzyżownickim kościele 6 maja nadano imiona: Maria Eleonora Johanna 
Regina – akt nr 22/1869. W uwagach do tego aktu znajduje się wpis, którego 
treść przetłumaczona na język polski brzmi: „Matka tego dziecka jest 
ewangeliczką. Ojciec urodzony w  Czechach, za namową protestanckiego 
kaznodziei w  Rychtalu w  1870 r. też został protestantem”. Brakuje innych 
informacji o tym piwowarze.

W  listopadzie 1873 r. Franz Lenort, czeladnik, piwowar mieszkający 
na Zawadzie, ożenił się w  Rychtalu z  akuszerką Teresą z  d. Post. Pochodził 
z miejscowości Chojno, pow. Rawicz.

Od około 1875 r. do 1884 r. w tym browarze pracował mistrz piwowar 
Otto Puschmann, katolik, urodzony 30 kwietnia 1837 r. w Jaworze na Dolnym 
Śląsku, syn właściciela „gościńca” (zajazd z  karczmą). Będąc wdowcem, 
17 kwietnia 1877 r. w  Sycowie ożenił się z  Klarą Fuhrmann, liczącą 28 lat. 
W Zawadzie urodziło im się czworo dzieci, z których dwoje zmarło. Zaledwie 7 
lat później Otto Puschmann zmarł na przedmieściu Zawada 9 grudnia 1884 r. 
na udar mózgu. Brakuje informacji o dalszych losach wdowy i jej dzieci.

Kolejnym mistrzem piwowarem w  Zawadzie był Georg Puschmann, 
prawdopodobnie brat Ottona. Dnia 4 grudnia 1888 r. jego żona Anna z  d. 
Swolinsky urodziła córkę, której nadano imiona: Agnes Augusta Margaretha. 
Brakuje innych informacji o tej rodzinie.

Zakończenie

Nieznane są po 1914 r. późniejsze dzieje budynku browaru zbudowanego 
z cegły: czy został rozebrany przez jakąś firmę rozbiórkową, która odzyskała 
przynajmniej część cegieł i  je sprzedała, czy został porzucony, a  miejscowa 
ludność sama uporała się z jego rozbiórką. Odzyskane cegły wykorzystano do 
budowy własnych domów lub budynków gospodarczych. Możliwe, że podczas 
rozbiórki kotłowni nastąpił wybuch. Browar zniknął z  powierzchni ziemi. 
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Zachowały się jedynie dwie budowle zagłębione w gruncie i przysypane ziemią, 
w rodzaju piwnic, z łukowymi sklepieniami. Prawdopodobnie produkowano 
w nich słód. Na terenie byłego browaru stoją obecnie prywatne domy mieszkalne 
powstałe po II wojnie światowej. W  trakcie prac ziemnych na tym terenie 
znajdowano puste butelki po piwie wyprodukowanym przez poszczególnych 
właścicieli, a  także tzw. porcelanki do zamykania butelek. Znajdowano też 
różne przedmioty codziennego użytku. Ten browar, funkcjonujący przez 
prawie 50 lat, jest ważną częścią historii Rychtala.

Historia powstania i działalności Stowarzyszenia Plastyków Amatorów 
Powiatu Kępińskiego (SPAPK)

Opracowano na podstawie wspomnień Krystyny Sumisławskiej – 
członka TMZK i  SPAPK, oraz Janiny Mielcarek-Gorzendowskiej – prezesa 
SPAPK.

Takie były początki

„Od 1976 r. byłam członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Kępińskiej (TMZK) i  historykiem, interesującym się szczególnie życiem 
kulturalno-społecznym mieszkańców, a  szczególnie młodzieży – wspomina 
Krystyna Sumisławska. – W  kwietniu 2001 r. zostałam wybrana prezesem 
Towarzystwa. Zaczęłam analizować istniejące potrzeby i braki w tej dziedzinie. 
Jednym z zadań statutowych TMZK jest propagowanie rodzimej twórczości 
artystycznej i  dorobku kultury regionu oraz inicjatyw społecznych w  tym 
zakresie. Widząc sytuację amatorów plastyków, wynikającą z  braku domu 
kultury czy innej instytucji, mogącej się zająć rozwojem artystycznym tej 
grupy społecznej, postanowiłam w ramach Towarzystwa organizować dla nich 
plenery malarskie w miejscach pięknych i mających ciekawą historię”.

9 i  10 października 2004 r. Towarzystwo zorganizowało pierwszy 
dwudniowy plener malarski w  Kobylej Górze. Dzięki przychylności  
komendanta Wiktora Gruszki miejscem na odpoczynek, posiłek i  nocleg, 
stała się stanica ZHP. Artystów amatorów było tylko dziesięciu, a  opiekę 
merytoryczną nad grupą sprawował Jan Kasendra (nauczyciel plastyki). 
Pomimo chłodu zapał uczestników i  piękno przyrody dały pierwsze owoce 
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w postaci obrazów, które zostały zaprezentowane kępińskiemu społeczeństwu 
podczas wystawy w Powiatowej Bibliotece Publicznej 14 lutego 2005 r. Wówczas 
swoje prace prezentowali: Eldegarda Lenczewska, Mieczysław Pawlik, Maria 
Pacyna, Justyna Marczak, Jan Kasendra, Krystyna Sumisławska, Wiesława 
Urbańska-Głaz, Ryszard Zięba, Ewa Pogłodzińska i Anna Poprawa.

Następny plener został rozpropagowany w  „Tygodniku Kępińskim”. 
Zgłosiło się wówczas już 25 amatorów plastyków. Tym razem plener odbył 
się w  dniach 9–10 października 2006 r. w  Siemianicach. Dzięki życzliwości 
dyrektora Leśnego Zakładu Doświadczalnego Iwo Gałeckiego, przez dwa 
dni gościliśmy w pięknym neorenesansowym pałacu hr. Marii Szembekowej. 
Uczestnicy pleneru zwiedzili wraz z przyległym kościołem, gdzie pochowano 
członków tej zasłużonej rodziny. „Na tym malarskim spotkaniu, jak i  na 
pozostałych, mieliśmy już opiekuna merytorycznego w osobie artysty plastyka 
Andrzeja Żarnowieckiego, który pełnił wówczas funkcję dyrektora Ogniska 
Kultury Plastycznej we Wrocławiu” – mówi Krystyna Sumisławska. Pasja 
malowania połączyła przedstawicieli różnych pokoleń (najmłodszy uczestnik 
miał 13 lat, a najstarsi to 75-letni seniorzy). Bariery w postaci wieku, uzdolnień 
czy wiedzy nie stanowiły problemu. Wszystkich 23 uczestników połączyła 
fascynacja sztuką i  piękno miejsca. Dzięki życzliwej atmosferze stworzonej 
przez prof. A. Żarnowieckiego plener ten miał wyjątkowy charakter. Z  jego 
wiedzy i wskazówek skorzystali wszyscy uczestnicy, nawet ci, którym pędzel 
i sztaluga od lat nie były obce.

Wystawa poplenerowa „Siemianice i  okolice 2006” miała miejsce 
4 listopada 2006 r. w  Powiatowej Bibliotece Publicznej w  Kępnie, dzięki 
życzliwości dyrektora biblioteki Wiesława Walasa. A  katalog z  tej wystawy 
ufundowany został przez mieszkańca Siemianic Józefa Nawrota. Od czasu tego 
pleneru do grupy plastyków dołączyły: Maria Adamek, Janina Gorzendowska, 
Laura Długowska, Henryk Bajor, Maria Banasiak, Krystyna Macioszczyk, 
Agata Józefowicz, Sebastian Szefer, Agata Walas i Joanna Walas.

„W  roku następnym – wspomina Krystyna Sumisławska – 
zorganizowaliśmy plener, w dniach od 29 do 30 września, na terenie Lasek, 

słynących z wielu zabytków i działalności Towarzystwa Przyjaciół Lasek „Lukus”, 
które stało się współorganizatorem tego pleneru. Prezes Stowarzyszenia, 
Florian Piasecki, który był również członkiem TMZK, zapoznał zebranych 
uczestników pleneru z historią Lasek. Naszą siedzibą, dzięki zaangażowaniu 
wójta gminy Trzcinicy Grzegorza Hadzika, stała się szkoła podstawowa 
w Laskach. Było nas już wtedy aż trzydzieścioro. Jedni malowali przepiękny 
pałac, inni zabytkowy drewniany kościółek. Nad stroną merytoryczną, jak 
rok temu, czuwał artysta pedagog A. Żarnowiecki. Piękne obrazy zagościły na 
wystawie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie 9 listopada 2007 r., a po 
miesiącu prace przewieziono na wystawę do Biblioteki Gminnej w Laskach. 
Katalog z tej wystawy został sfinansowany z budżetu gminy Trzcinica, która 
również była współorganizatorem pleneru”.

W  dniach 4–5 października 2008 r., przy dużym zaangażowaniu 
dyrekcji Zespołu Szkół, w  osobie Jolanty Jędreckiej i  Urszuli Goździckiej, 
zorganizowano plener w  Mikorzynie. Siedzibą artystów amatorów stała się 
świetlica na terenie ośrodka wypoczynkowego prowadzonego przez Społeczne 
Stowarzyszenie „Mikora”, kierowanego przez Sylwię Garbińską. W  plenerze 
wzięło udział 38 plastyków, w tym 12 uczniów z Mikorzyna i Łęki Opatowskiej, 
z której pochodzi członek naszego Stowarzyszenia, nauczyciel Henryk Bajor. 
Do tego pleneru dołączyli wówczas: Zenon Kasprzak, Bożena Lewicka, 
Władysław Patysiak, Ewelina Szkopek i Marita Kostorz. Ze względu na dużą 
liczbę dzieci i  młodzieży, jak również grona pedagogicznego z  Mikorzyna, 
plener ten okazał się szczególny. Wystawy poplenerowe, które odbyły się 
7 listopada w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie, a w grudniu tego 
samego roku w  świetlicy Zespołu Szkół w  Mikorzynie, cieszyły się wysoką 
frekwencją mieszkańców zarówno Kępna, jak i  Mikorzyna. Plener ten wraz 
z katalogiem został sfinansowany w całości ze środków Urzędu Miasta i Gminy 
Kępno.

„Od 26 do 27 września 2009 r. byliśmy na plenerze w  Bralinie – 
wspomina Krystyna Sumisławska. Siedzibą naszą była świetlica, znajdująca się 
w  budynku OSP, gdzie również po wystawie w  Kępnie, która miała miejsce 
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21 listopada 2009 r., zorganizowano wystawę dla mieszkańców Bralina. 
Głównym opiekunem i  współorganizatorem pleneru został wtedy Urząd 
Gminy w Bralinie, na czele z wójtem Romanem Wojtysiakiem i Sławomirem 
Bąkiem, którzy zadbali, byśmy zobaczyli wszystko, co najważniejsze na tym 
terenie: m.in. kościół «Na Pólku» i kościół ewangelicki w Bralinie. Natomiast 
z historią tej gminy i zasłużonymi jej mieszkańcami zapoznawał nas miejscowy 
regionalista i nauczyciel Jacek Kuropka. Katalog wystawy, jak i zwiedzanie gminy 
sfinansował urząd gminy. Natomiast tym razem opiekunem merytorycznym 
33-osobowej grupy plastyków był nasz kolega, posiadający wykształcenie 
plastyczne, Jan Kasendra”.

W  dniach 25-26 września 2010 r. odbył się plener w  Rychtalu oraz 
Buczku Wielkim. Współorganizatorem był Urząd Gminy w Rychtalu, na czele 
z wójtem Czesławem Balcerzakiem oraz Zenonem Kasprzakiem – ówczesnym 
wicestarostą i dawnym mieszkańcem Rychtala. Tym razem plener zgromadził 
28 uczestników. Ich siedzibą został lokal E. Brus. Z uczestnikami malarskiego 
zjazdu spotkała się autorka opracowania Kronika Rychtala – regionalistka 
i nauczycielka – Dobrosława Małecka, która przybliżyła zebranym historię tej 
miejscowości. Nad merytoryczną stroną spotkania czuwał prof. A. Żarnowiecki. 
Jak to bywało w  zwyczaju, na zakończenie spotkania omawiał namalowane 
obrazy, które później można było obejrzeć na wystawie poplenerowej. 
Uczestnictwo prof. A. Żarnowieckiego i  jego uwagi, sugestie, ciepłe słowo 
dodawały artystom amatorom odwagi do śmielszych działań i  pewności, że 
zdążają w dobrym kierunku. Był ich opiekunem i profesorem, który dobrym 
słowem zachęcał do działania.

Wystawę poplenerową zorganizowano 5 listopada 2010 r. w siedzibie 
TMZK, czyli w Samorządowej Bibliotece Publicznej w Kępnie. Otworzyli ją 
dyrektor biblioteki Grażyna Grzesiak oraz ówczesny prezes TMZK Henryk 
Tyszkiewicz, który powitał gości wraz z  prof. A. Żarnowieckim. Wszyscy 
zebrani otrzymali katalog prac wraz z  krótką notką o  autorach. Publikacja  
została sfinansowana przez Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy w Rychtalu.

Fot. Uczestnicy pleneru w Rychtalu w dniach 24–25 września 2010 r. 
Źródło: ze zbiorów prywatnych Krystyny Sumisławskiej

Był to ostatni plener organizowany przez TMZK. W  tych sześciu 
malarskich spotkaniach udział wzięło 59 plastyków, w tym 26 wielokrotnie.

Dodać należy, że wszystkie plenery organizowane przez TMZK były 
finansowane ze środków Urzędu Miasta i Gminy Kępno oraz urzędów gmin, 
w których się odbywały. Był to koszt transportu, wyżywienia uczestników oraz 
delegacja dla artysty plastyka. Natomiast do uczestników pleneru należało 
zaopatrzenie się w materiały i przybory do malowania. „W wyniku spotkań 
na plenerach zrodziła się między nami więź i  twórcza atmosfera, która 
sprawiła, że w styczniu 2010 r. uczestnicy malarskich wyjazdów postanowili 
utworzyć własną organizację, skupiającą tych, którym w  «duszy gra» pod 
nazwą Stowarzyszenie Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego” – mówi 
Krystyna Sumisławska. W  ten sposób TMZK przyczyniło się do rozwoju 
ruchu amatorskiego skupiającego plastyków amatorów i utworzenia nowego 
stowarzyszenia. Teraz nowe stowarzyszenie przejęło dzieło organizowania 
w następnych latach plenerów malarskich.
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Jeszcze w  2012 roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej, 
wspólnie z  Urzędem Miasta i  Gminy Kępno oraz nowym Stowarzyszeniem 
Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego, zorganizowało w  Klubie 
Nauczyciela w Kępnie przy ul. Broniewskiego 5 wystawę zatytułowaną „Piękno 
Ziemi Kępińskiej”. Ekspozycja 145 prac malarskich wykonanych przez 32 
plastyków trwała od 9 marca do 11 kwietnia tego roku. Wystawa stanowiła 
podsumowanie dotychczasowej działalności twórczej tej grupy plastyków 
ziemi kępińskiej. To wydarzenie artystyczne wzbudziło duże zainteresowanie. 
Około 700 osób zwiedziło wystawę, na której oprócz władz miasta i powiatu 
gościem szczególnym był artysta plastyk Andrzej Żarnowiecki.

Fot. Wystawa „Piękno Ziemi Kępińskiej” z udziałem wielu gości 
wraz z prof. A. Żarnowieckim w dniach 9.03 – 11.04. 2012 r.  

w Klubie Nauczyciela w Kępnie 
Źródło: ze zbiorów prywatnych Krystyny Sumisławskiej

Stowarzyszenie Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego  
w latach 2010–2014

Po ostatnim plenerze w Rychtalu grupa plastyków w  liczbie 16 osób 
spotkała się 12 stycznia 2010 r. i podjęła decyzję o powstaniu stowarzyszenia. 
Był to tzw. komitet założycielski, który w chwili wysyłania całej dokumentacji, 
ze statutem włącznie, do Sądu Rejonowego w Poznaniu liczył już 20 członków. 
Dnia 28 kwietnia 2010 r. decyzją tegoż sądu Stowarzyszenie Plastyków 
Amatorów Powiatu Kępińskiego, z  siedzibą w  Kępnie przy ul. Sikorskiego, 
zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000355212. 
W  ten sposób swoją pracę rozpoczęła grupa ludzi, których połączyła pasja 
malowania. Pierwsze wybory odbyły się 5 lipca 2010 r. W  ich rezultacie 
prezesem została wybrana Bożena Lewicka, a jej zastępcą Jan Kasendra. Zarząd 
tworzyli: Justyna Marczak, Karolina Dublas i  Marta Kostorz-Lubojańska. 
Dyrektor KOK, Justyna Hołub-Rojkiewicz, przydzieliła młodym działaczom 
pomieszczenie w budynku przy ul. Sikorskiego 3. Od czerwca 2010 r. w każdy 
poniedziałek Justyna Marczak (z wykształcenia nauczyciel plastyki) prowadziła 
bezpłatnie warsztaty plastyczne, przekazując fachową wiedzę, której wszystkim 
brakowało. Po 2011 r. warsztaty organizowane były w  różnych terminach, 
w zależności od potrzeby podniesienia poziomu artystycznego prac. Decyzją 
wszystkich członków, po uzyskaniu zgody od Andrzeja Kaźmierczaka, 
właściciela firmy RAM-ART, od 2010 r. prace artystów wystawiane są w jednym 
z okien pracowni przy ul. Sienkiewicza 11. Nad całością tej inicjatywy czuwała 
jej pomysłodawczyni Eldegada Lenczewska. Każdy członek Stowarzyszenia 
średnio dwa razy w  roku wystawiał swoje prace w  formie indywidualnej 
ekspozycji.

W  związku z  wyprowadzeniem się z  Kępna Bożeny Lewickiej 
i złożeniem przez nią rezygnacji z pełnionej funkcji, 20 kwietnia 2012 r. odbyło 
się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowego prezesa 
Stowarzyszenia. Został nim Zenon Kasprzak. Funkcję zastępcy nadal pełnił Jan 
Kasendra, a członkami Zarządu zostały: Justyna Marczak, Magdalena Skąpska 
i Lidia Surdyk. W okresie kierowania Stowarzyszeniem przez Bożenę Lewicką 
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i  Zenona Kasprzaka, dzięki życzliwości i  dużemu zaangażowaniu dyrektora 
Wiesława Walasa i pracowników tej placówki, większość wystaw tematycznych 
organizowano w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie. I tak:

 
Wystawy tematyczne w latach 2010/2014  

Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego

Rok Data Temat wystawy i miejsce
2010 5 kwietnia

5 maja
22 września

„Martwa natura”
„Kwiaty pędzlem malowane”
„Sacrum”

2011 5 kwietnia
17 września

„Martwa natura”
Portrety bliższe i dalsze – katalog sfinansowany przez 
Starostwo Powiatowe w Kępnie

2012 9 marca

14 kwietnia

Wystawa retrospektywna, podsumowująca sześć 
plenerów zorganizowanych przez TMZK i jeden przez 
SPAPK w Klubie Nauczyciela, której współorganizatorem 
był Urząd Miasta i Gminy Kępno (dokładniejszy jej opis 
znajduje się w pierwszym rozdziale tego opracowania)
„Fantazy”

2013 2 marca „Cztery pory roku”
2014 28 lutego

17 października
„Powiało chłodem”
„Kępnianie z pasją” – wystawa zorganizowana w KOK 
przy ul. Broniewskiego 5

Na szczególną uwagę zasługuje ostatnia wymieniona wyżej wystawa, 
zorganizowana przy współudziale UMiG Kępno 17 października 2014 r. 
w Kępińskim Ośrodku Kultury przy ul. Broniewskiego, który przejął – decyzją 
władz miasta – obiekt po Klubie Nauczyciela i przeprowadził w 2013 r. jego 
gruntowny remont. Wystawa zatytułowana „Kępnianie z pasją” prezentowała 
ludzi ze szczególnymi zainteresowaniami, do których należą również 
członkowie SPAPK. Na wystawie tej znalazły się obrazy następujących członków 
naszego Stowarzyszenia: Marii Adamek, Henryka Bajora, Marii Banasiak, 
Laury Długowskiej, Roberta Dymarczyka, Zenona Kasprzaka, Jana Kasendry, 
Eldegardy Lenczewskiej, Justyny Marczak. Stefanii Majewskiej, Krystyny 
Macioszczyk, Janiny Mielcarek-Gorzendowskiej, Kazimierza Nowaka, Eweliny 
Szkopek, Magdaleny Skąpskiej, Krystyny Sumisławskiej i Ryszarda Zięby.

W  tym okresie, czyli w  latach 2010–2014, zorganizowano również 
sześć dwudniowych plenerów, zakończonych wystawami. Działo się tak dzięki 
dużemu zaangażowaniu i  współfinansowaniu przez urzędy poszczególnych 
gmin i organizacje społeczne działające na danym terenie.

Plenery malarskie zakończone wystawami w latach 2011/2014 
Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego

Rok Data Miejsce pleneru Liczba 
plastyków

Współorganizatorzy 
finansujący plener

Miejsce 
wystawy

2011 28–29 maja

25 listopada

plener na terenie 
Kępna z udziałem 
art. plast. A. 
Żarnowieckiego;

wystawa 
poplenerowa pod 
nazwą „Kępińskie 
impresje”, 
uzupełniona 
katalogiem 
obrazów i krótkimi 
informacjami 
o autorach

28 Urząd Miasta 
i Gminy Kępno

Powiatowa 
Biblioteka 
Publiczna 
w Kępnie

2012 2–3 
czerwca

29 września

plener 
w Wodzicznej

wystawa 
poplenerowa 
z wydanym 
katalogiem dla 
społeczeństwa

15 Towarzystwo 
Społeczne „Tilia” 
oraz Urząd Gminy 
w Trzcinicy 
i Starostwo 
Powiatowe

świetlica 
w Wodzicznej

2012 15–16 
września

8 grudnia

plener w Perzowie 
i Domasłowie

wystawa 
poplenerowa pod 
nazwą „Perzowskie 
impresje”, 
uzupełniona 
katalogiem 
i imprezami 
towarzyszącymi

20 Urząd Gminy 
w Perzowie 
i Towarzystwo 
Rozwoju Gminy 
Perzów oraz 
Gminny Ośrodek 
Kultury

sala 
Gminnego 
Ośrodka 
Kultury 
w Perzowie
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2012 28–29 lipca plener w Ustroniu 
ku pamięci 
Janusza Korczaka, 
zorganizowany 
w salce byłego 
Dworu – wystawa 
poplenerowa

12 Kępiński Ośrodek 
Kultury

KOK i kino 
„Sokół”

2013 21–22 
września

15 grudnia

plener 
w Baranowie, 
Grębaninie i Słupi 
pod Kępnem

wystawa 
poplenerowa 
z wydanym 
katalogiem

14 Urząd Gminy 
w Baranowie

świetlica, 
należąca 
do UG 
w Baranowie, 
na terenie 
Muratora

2014 7–8 maja

17 września

plener w Rychtalu

wystawa 
poplenerowa, 
prace plastyków 
znalazły się 
w kalendarzu na 
2015 r.

14 Urząd Gminy 
w Rychtalu

Gminny 
Ośrodek 
Kultury 
w Rychtalu

Plenery to znakomita okazja do twórczego rozwoju, wymiany 
doświadczeń i  integracji grupy plastyków. Po znalezieniu interesującego  
obiektu wykonywano zdjęcia, szkice i  podmalówki w  wybranej technice 
malarskiej. Gotowe obrazy powstawały w  zaciszu domowej pracowni.  
Na każdej wystawie poplenerowej i  tematycznej członkowie SPAPK 
prezentowali co najmniej dwa obrazy. Wystawy przygotowywała cała grupa 
przy dużym zaangażowaniu Justyny Marczak, będącej artystyczną duszą 
Stowarzyszenia.

 
Fot. Plastycy – autorzy prac na wystawie w Powiatowej Bibliotece 

Publicznej w Kępnie – 5 kwietnia 2010 r. 
Źródło: ze zbiorów prywatnych Krystyny Sumisławskiej

 
 

Fot. Stowarzyszenie Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego,  
plener w Perzowie w dniach 15–16 września 2012 r. 

Źródło: ze zbiorów prywatnych Krystyny Sumisławskiej
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Stowarzyszenie Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego  
w latach 2015–2021

Ze względu ma rezygnację z funkcji prezesa SPAPK Zenona Kasprzaka 
26 marca 2015 r. zorganizowano zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w wyniku 
którego nowym prezesem została Janina Mielcarek-Gorzendowska. W skład 
Zarządu weszły: Maria Adamek, Magdalena Skąpska, Justyna Marczak, 
Krystyna Sumisławska. W  takim składzie Zarząd Stowarzyszenia działa do 
dnia dzisiejszego. Nowe władze przystąpiły do działalności, organizując 
liczne wystawy i plenery. W ten sposób zorganizowano następujące wystawy: 

Wystawy tematyczne w latach 2015/2021 Stowarzyszenia Plastyków 
Amatorów Powiatu Kępińskiego

Rok Data Temat Miejsce wystawy
2015 25 kwietnia

5 września
„W świecie barw”
„Kwiecie mój”

PBP w Kępnie
PBP w Kępnie

2016 22 kwietnia „Co mi w duszy gra” KOK w Kępnie
2018 19 lipca

23 listopada
„Za Wyspiańskim”
„Miszmasz”

KOK w Kępnie
PBP w Kępnie

2019 5 kwietnia
28 listopada

„Wiatr od morza”
„Kartka z podróży”

KOK w Kępnie
PBP w Kępnie

2020 28 sierpnia „Kadr z filmu” KOK w Kępnie
2021 13 

października
„Na przekór 
pandemii”

Galeria „Kwadrat” 
w Kępnie

Fot. Wystawa plastyczna „Miszmasz” w Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Kępnie – 23 listopada 2018 r. 

Źródło: ze zbiorów prywatnych Krystyny Sumisławskiej

Plenery i wystawy poplenerowe w latach 2015/2021

Rok Data Miejsce 
pleneru

Liczba 
plastyków

Współorganizatorzy 
finansujący plener

Miejsce 
wystawy

2015 10–11 
października

20 lutego

Plener 
w Wodzicznej

Wystawa 
poplenerowa 
pt.”Jesień na 
wsi”

17 Towarzystwo 
Społeczne „Tilia” 
– prezes Bożena 
Henczyca

świetlica 
w Wodzicznej

2016 21–22 lipca

18 listopada

Plener 
w Drożkach 
i Nowej Wsi 
Książęcej

Wystawa 
poplenerowa 
pt. „Nie szukaj 
daleko”.

16 SPAK,
Starostwo 
Powiatowe 
w ramach projektu 
„Nie szukaj daleko”

Publiczna 
Biblioteka 
Powiatowa 
w Kępnie
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2017 27–28 maja

2 grudnia

Plener 
w Trzcinicy

Wystawa pt. 
„Tu rozkwita 
Wielkopolska”, 
połączona 
z prezentacją 
kalendarza na 
2018 r.

14 Rada Sołecka 
Trzcinicy: Krzysztof 
Ostrowski (sołtys) 
oraz Tomasz Gatner 
(członek Rady 
Powiatu)

sala OSP 
w Trzcinicy

2017 26–27 
sierpnia

15 grudnia

Plener na 
terenie Kępna

Wystawa 
i prezentacja 
albumu 
„Kępno 
pędzlem 
malowane”

20 Kępiński Ośrodek 
Kultury oraz Urząd 
Miasta i Gminy, 
który finansował 
projekt „Kępno 
pędzlem malowane”

sala KOK

2018 25–26 
sierpnia

11 listopada

Plener na 
terenie 
Opatowa 
i okolic

Wystawa 
poplenerowa 
i promocja 
kalendarza na 
2019 r.

14 Urząd Gminy 
w Łęce Opatowskiej 
– organizator: 
Marek Kowalski

sala przy szkole 
podstawowej 
w Opatowie

2019 18–19 maja

27 września

Plener na 
terenie 
Bolesławca 
i okolic
Wystawa 
pt. „Miasto 
z basztą 
w Bolesławcu”

13 Urząd Gminy 
w Bolesławcu 
i Gminne Centrum 
Kultury – 
organizator: Anna 
Niesobska

Gminne 
Centrum 
Kultury 
w Bolesławcu

2019 12–13 lipca
11 listopada

Plener na 
terenie Bralina 
i gminy Bralin
Wystawa pt. 
„Zatrzymać 
chwile”

15 Urząd Gminy 
w Bralinie – 
organizator: 
Ewelina Pieles

sala OSP 
w Bralinie

2020 3–4 lipca

25 września

Plener 
w Rychtalu
Wystawa 
poplenerowa 
„Kocham 
Rychtal” 
połączona 
z prezentacją 
kalendarza na 
2021 r., którego 
pomysłodawcą 
był ks. Mariusz 
Białobłocki

16 Urząd Gminy 
Rychtal – 
organizator: Ewa 
Walkow

sala Gminnego 
Ośrodka 
Kultury 
w Rychtalu

2020 2–3 
października

Plener na 
terenie Gminy 
Bralin

Ze względu 
na trwającą 
pandemię 
wystawa nie 
odbyła się 
ale obrazy 
z pleneru 
zostały 
wykorzystane 
w kalendarzu 
na 2021 r.

13 Urząd Gminy 
w Bralinie – 
organizator: 
Ewelina Pieles

2021 19–20 
sierpnia

17 listopada

Plener 
w Antoninie

Wystawa pt. 
„Antonin 
w barwach 
jesieni” z mini 
katalogiem

15 SPAPK oraz własny 
udział uczestników 
pleneru i Centrum 
Kultury i Sztuki 
w Kaliszu – 
organizator: Bożena 
Henczyca

Pałac 
Radziwiłłów 
w Antoninie
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Fot. Uczestnicy pleneru w Antoninie w dniach 19–20 sierpnia 2021 r. 
Źródło: ze zbiorów prywatnych Krystyny Sumisławskiej

Janina Mielcarek-Gorzendowska wspomina: „Album pt. Kępno 
pędzlem malowane, wydany 15 grudnia 2017 r., zawierał obrazy 20 członków 
naszego Stowarzyszenia i informację historyczną o przedstawionych obiektach, 
związanych z  dziejami naszego miasta, widzianych oczami plastyków 
i utrwalonych na płótnie. Był wynikiem pleneru na terenie miasta w dniach 26-
27 sierpnia 2017 r. W albumie tym znalazły się prace: Krystyny Macioszczyk, 
Justyny Marczak, Romana Krzyżaniaka, Janiny Mielcarek-Gorzendowskiej, 
Laury Długowskiej, Bożeny Lewickiej, Kazimierza Nowaka, Jana Kasendry, 
Henryka Bajora, Eldegardy Lenczewskiej, Stefanii Majewskiej, Ryszarda 
Zięby, Roberta Dymarczyka, Magdaleny Wylęgi, Krystyny Sumisławskiej, 
Marii Adamek, Eweliny Szkopek, Katarzyny Godek, Marii Banasiak i Joanny 
Skąpskiej”.

W  2015 r. Katarzyna Godek, Justyna Marczak i  Janina Miercarek-
Gorzendowska napisały projekt zatytułowany „Mural – ściana, która łączy”. 
Został on sfinansowany przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich. Razem z  uczniami gimnazjum integracyjnego 
w Krążkowach mural wykonano na ścianie tej szkoły.

Janina Mielcarek-Gorzendowska podkreśla: „W  tym okresie 
współpracowaliśmy z Towarzystwem Krańców Ziemi Ojczystej «Genius Loci» 
z Siemianic. Prezesem organizacji była Krystyna Macioszczyk. Stowarzyszenie 
to organizowało jednodniowe plenery malarskie i  wystawy poplenerowe 
w  Siemianicach. W  tych odbywających się w  dniach 21 września 2015 r., 
(wystawa 7 listopada) oraz 5 maja 2016 r. (wystawa 16 maja 2016 r.) nasze 
stowarzyszenie brało aktywny udział”.

Członkiem naszego stowarzyszenia jest proboszcz parafii bralińskiej 
ks. Roman Krzyżaniak, który od 2016 r. organizuje, każdego roku w sierpniu, 
tak zwane letnie plenery. Biorą w  nich udział również członkowie SPAPK. 
Powstałe obrazy eksponowane są na wystawie 20 sierpnia w  kościele  
„Na Pólku”, a  dochód z  ich sprzedaży przeznaczany jest dla potrzebujących 
rodzin.

W  2020 r. zrealizowano zadanie w  ramach projektu „Pocztówki 
z  powiatu”, w  którym wzięło udział 16 członków naszego stowarzyszenia. 
Projekt ten został sfinansowany przez Starostwo Powiatowe w  Kępnie.  
Na obrazach znalazły się wyjątkowe, piękne i  zabytkowe miejsca z  terenu 
naszego powiatu. Na ich podstawie wydrukowano 2400 sztuk pocztówek,  
ale wystawy nie zorganizowano ze względu na trwającą epidemię. Przygotowano 
natomiast wizualizację dostępną na stronach Biblioteki Powiatowej oraz 
Starostwa Powiatu Kępińskiego.

W  2021 r. prezes J. Mielcarek-Gorzendowska nawiązała współpracę 
z  właścicielami lokalu, w  którym mieści się biuro nieruchomości o  nazwie 
„Kwadrat”. W  lokalu tym udostępniono ściany biura na prezentację prac 
malarskich członków Stowarzyszenia. Otwarcie Galerii „Kwadrat” nastąpiło 
13 października 2021 r. Zaprezentowano wówczas wystawę zatytułowaną  
„Na przekór pandemii”. I w ten sposób w Kępnie, dla dobra obu stron, łączy się 
sztukę z biznesem.
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„Oprócz przygotowywania wystaw i  plenerów Stowarzyszenie stara 
się poszerzyć wiedzę w zakresie sztuki poprzez organizowanie np. wycieczek, 
spotkań oraz wykładów. I  tak, 15 maja 2018 r. we Wrocławiu zwiedziliśmy 
wystawę malarską surrealisty Salvadora Dalego i  Andy’ego Warhola, 
przedstawiciela pop-artu, a 1 lipca 2018 r. wystawę Stanisława Wyspiańskiego 
w  Krakowie. Efektem tej wycieczki były obrazy pod ogólną nazwą  
„Za Wyspiańskim”, eksponowane w  Kępińskim Ośrodku Kultury 19 lipca  
2018 r. W  maju 2019 r. zwiedzaliśmy Łódź i  spotkaliśmy się w  pracowni 
plastycznej z  malarzem Mariuszem Korczakiem, a  15 czerwca 2019 r. 
podziwialiśmy Kościół Pokoju i inne zabytki w Świdnicy. 10 listopada 2021 r. 
w  Kępińskim Ośrodku Kultury odbyły się zajęcia praktyczne z  malarzem 
Andrzejem Boj-Wojtowiczem, dotyczące technik mieszanych w  malarstwie 
olejnym” – wyliczają K. Sumisławska i J. Mielcarek- Gorzendowska.

Dnia 25 września 2015 r. SPAPK otrzymało od ministra kultury 
i  dziedzictwa narodowego honorowe odznaczenie „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”, które wręczyła działaczom ówczesna poseł na Sejm RP Bożena 
Henczyca.

Brak, od 2016 r., stałej pracowni plastycznej utrudnia rozwój pasji 
artystów amatorów oraz ich systematyczny kontakt. Obecnie najczęściej 
korzystają oni – dzięki przychylności dyrekcji i władz gminy – z sali KOK-u.

Organizacja liczy obecnie 20 członków i  utrzymuje się ze składek 
członkowskich (60 zł na rok). Stowarzyszenie, jak wynika z powyższych danych, 
skupia ludzi w różnym wieku i z różnorodnym wykształceniem. Wszystkich 
łączy miłość do sztuki. Największym atutem grupy jest wspólne działanie, 
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, warsztaty i różnorodność odbioru tej 
samej rzeczywistości. Łączy ich też wspólna pasja i radość z osiąganych efektów, 
o czym świadczy wysoka frekwencja podczas organizowanych wystaw.

Marek Kowalski

Ksiądz doktor Franciszek Komorowski – kapłan i patriota

Wstęp

Historia to zapis tego, co ludzkie. Właśnie ludzie poprzez swoje 
działania, wypowiedziane słowa i  decyzje tworzyli, tworzą i  będą tworzyć 
zarówno tę małą, jak i  wielką historię. Wiele miejscowości ma tę historię 
bardzo bogatą, bo sięgającą XII wieku – jak chociażby Trzcinica czy Opatów. 
Początki tych miejscowości były ściśle związane z nabyciem w tych stronach 
posiadłości przez klasztor św. Wincentego (norbertanów) we Wrocławiu. 
Zainteresowanych głębszym poznaniem dziejów ziemi trzcinickiej odsyłam 
do opracowań Floriana Piaseckiego (ziemia trzcinicka) i  pracy Sławomira 
Baraniaka oraz mojej (dotyczącej ziemi opatowskiej).

W niniejszym artykule pragnę skupić się na wyjątkowej postaci, jaką 
był ks. dr Franciszek Komorowski – proboszcz parafii opatowskiej w  latach 
1933–1946. Objął tę placówkę w  miejsce zmarłego ks. dziekana Antoniego 
Zarzyckiego.

Ks. dr Franciszek Komorowski urodził się 17 stycznia 1886 r.  
w  Szarleju (powiat Inowrocław) jako syn Antoniego i  Marii  
z d. Groblewskiej107. Pierwsze nauki pobierał w domu oraz w szkole w Łajewie. 
Po odbyciu studiów gimnazjalnych w Inowrocławiu (bez matury) wstąpił do 
nowicjatu Księży Zmartwychwstańców w Krakowie, gdzie po półtorarocznej 
próbie wysłano go na studia filozoficzno-teologiczne do Rzymu. W  ciągu 

107 Akta Kurii Archidiecezjalnej. Poznań (dalej: KA) 16054, Życiorys ks. Fr. Komorowskiego 
do 1929 r. 
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sześciu lat ukończył Wydział Filozoficzny z  doktoratem na Akademii  
Rzymskiej św. Tomasza z  Akwinu (1909 r.) oraz teologię na Uniwersytecie 
Gregoriańskim (1909–1912)108. W Wielką Sobotę, 6 kwietnia 1912 r., otrzy-
mał z rąk ks. kard. Respighiego święcenia kapłańskie109. Z woli przełożonych 
wrócił do kraju, gdzie został rektorem zakładu wychowawczego dla młodzieży 
gimnazjalnej w Krakowie110. Był tam do wybuchu I wojny światowej, która 
zaskoczyła go na wakacjach w domu rodzinnym. Jako że zakład i dom krakowski 
zajęły władze wojskowe, za wiedzą przełożonych pozostał u rodziny. Ze względu 
na przedłużającą się wojnę prosił arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego 
o wyznaczenie mu jakiejś pracy. Kilka miesięcy był wikariuszem w Czeszewie. 
W  lutym 1915 r. oddano mu kapelanię u  państwa Chłapowskich w  Turwi, 
a w maju – z powodu braku kapłanów – powołano go na wikariusza w Opalenicy.  
Był tam do października 1916 r. Ze względu na chorobę na własną prośbę 
został przeniesiony do Lwówka, na kapelanię u hrabiego Łęckiego. Zobowiązał 
się jednak do pomagania w parafii. Pracował tam do marca 1919 r. Po wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego zgłosił się do szeregów polskich w  charakterze 
kapelana. Brał też udział w  całej kampanii antybolszewickiej. Wówczas to 
właśnie został osobistym kapelanem marszałka J. Piłsudskiego111. Razem 
z nim był pod Kijowem. Po powrocie zamieszkał w Belwederze, pełniąc nadal 
obowiązki kapelana marszałka. Jednocześnie pracował w  jednej z  parafii 
warszawskich. Z końcem 1920 r. wrócił do Zgromadzenia112. Ponownie objął 
stanowisko rektora przy zakładzie wychowawczym w Krakowie.

W  1923 r. władze zgromadzenia mianowały go przełożonym domu 
krakowskiego, nadal też pozostawał rektorem zakładu. Szczególny okazał się 
dla niego 1926 r. Ojciec św. Pius XI mianował ks. Komorowskiego rektorem 
Papieskiego Kolegium Polskiego w  Rzymie, które to stanowisko zajmował 
do lipca 1929 r. Pełniąc tę funkcję, był na prywatnej audiencji u papieża113. 

108 KA 16054, Odpowiedzi na zapytania kurii.
109 Ibidem.
110 Ibidem.
111 KA 16054, Wspomnienie pośmiertne, pismo z 31 grudnia 1957 r. 
112 KA 16054, Życiorys do 1929 r. 
113 KA 16054, Na podstawie dostępnych materiałów nie można było ustalić dokładnej daty. 

Parokrotnie chciano go mianować prałatem114. Propozycję tę przedstawiali 
niektórzy kardynałowie rzymscy, a nawet ks. kard. A. Hlond. Ks. Komorowski 
odmówił, gdyż (to jego własne słowa) „chciał być zawsze szeregowcem 
w  kapłaństwie”. Ponadto opłacenie kosztów tej nominacji uważał za zbytek. 
Prawdopodobnie w  tym właśnie czasie był osobistym spowiednikiem kard.  
A. Hlonda115.

W lipcu 1929 r. przyjechał do Polski. Wówczas to zwrócił się do ks. kard. 
A. Hlonda z prośbą o przyjęcie do archidiecezji poznańskiej na okres trzech 
lat. Motywował to koniecznością utrzymania będących w  podeszłym wieku 
rodziców. Byli oni w fatalnej sytuacji materialnej, spowodowanej powojenną 
dewaluacją. Zgromadzenie udzieliło mu kilka zapomóg, które jednak okazały 
się niewystarczające116.

Kard. A. Hlond zasięgnął opinii Zgromadzenia117. W  odpowiedzi 
generał ks. Jakób Jagołka nie wyraził zgody na czasową eksklaustrację. 
Rozumiejąc jednak położenie ks. Komorowskiego, „nie będzie – jak pisał – 
sprzeciwiał się definitywnemu wystąpieniu ze Zgromadzenia”118.

Wówczas kard. A. Hlond powiadomił ks. Komorowskiego o stanowisku 
władz Zgromadzenia, jednocześnie zapewniając, że chętnie przyjmie go do swej 
diecezji po uzyskaniu przezeń sekularyzacji, czyli na stałe. Ks. Komorowski, 
będąc na audiencji u kardynała, nie przyjął tej propozycji119. Powodem było 
zapewnienie przyjaciół amerykańskich o udzieleniu mu pomocy materialnej 
z  powodu sytuacji jego rodziców. Niestety, nie przyjęła ona realnej postaci, 
dlatego ponownie poprosił o  przyjęcie do archidiecezji poznańskiej120.  
Na zapytanie ks. kard. A. Hlonda generał zakonu ponownie potwierdził,  

114 KA 16054, Wspomnienie pośmiertne. 
115 KA 16054, Wspomina się o tym bez konkretnej daty. 
116  KA 16054, Podanie o przyjęcie do archidiecezji poznańskiej, pismo z dnia 5 września  
1929 r. 
117 KA 16054, Pismo z 11 września 1929 r. 
118 KA 16054, Zapytanie ks. kard. A. Hlonda z 11 stycznia 1930 r.  
119 KA 16054, Pismo ks. F. Komorowskiego do kard. A. Hlonda z 19 września 1929 r.   
120 KA 16054, Indult sekularyzacji i formula lurament z 21 marca 1930 r. i 8 kwietnia 1930 r.
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że nie będzie przeszkadzał w  wystąpieniu ks. Komorowskiego ze Zgroma-
dzenia. Wreszcie 21 marca 1930 r. otrzymał indult sekularyzacji, a 8 kwietnia 
tego roku został inkardynowany do archidiecezji poznańskiej.

W  okresie, w  którym prowadził powyższe starania, pracował jako 
prefekt Gimnazjum Polskiego w  Gdańsku, gdzie równocześnie organizował 
parafię polską w Nowym Porcie. Czynił to bardzo ofiarnie. Stąd, prześladowany 
przez Niemców, musiał opuścić Gdańsk. Udał się do Warszawy. Objął tam 
funkcję wikariusza w Parafii św. Bonifacego (na Czerniakowie)121.

Wskutek swych starań, o  których wspomniano wyżej, z  dniem  
1 października 1933 r. otrzymał administrację kościoła parafialnego 
w  Opatowie. Tu też obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa (6 kwietnia  
1937 r.). W związku z tym otrzymał życzenia od prymasa Polski (A. Hlond)  
za pośrednictwem ks. Dziekana Nowackiego122.

W okresie od 1 lutego 1935 r. do 15 listopada 1937 r. pełnił funkcję 
wizytatora nauki religii na obwód szkolny ostrzeszowski, rejon opatowski, 
o  czym wspomniano poniżej123. Z  chwilą wybuchu II wojny światowej 
duchowieństwo polskie na terenach przyłączonych do Rzeszy znalazło się 
w trudnej sytuacji. Szczególnie ostre prześladowania Kościoła dotknęły Kraj 
Warty, czyli Wielkopolskę. Zamknięto tu 97 proc. katolickich świątyń, a udział 
w nabożeństwach był możliwy tylko w określonym przez władze niemieckie 
czasie i miejscu124.

Los ten spotkał również kościół w Opatowie. Masowo podjęto także 
akcję aresztowań duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Na 1800 księży 
pracujących w Wielkopolsce przed wybuchem wojny w 1941 r. pozostało ich 
tylko 73125.

121 Nekrolog ks. F. Komorowskiego, „Miesięcznik Kościelny” 1958, R. IX, s. 117. 
122 KA 16054, Pismo ks. dziekana Nowackiego do Kurii Arcybiskupiej z 18 marca 1933 r. oraz 
życzenia prymasa Polski. 
123 KA 15516, Pismo z 31 stycznia 1935 r. oraz odpowiedź Kurii na pismo kuratora o nominacji 
ks. proboszcza Falkowskiego z Trzcinicy z 15 listopada 1937 r. 
124  F. Stopniak, Kościół na ziemiach polskich w latach 1848–1978 [w:] Historia Kościoła, red. 
L. J. Rogier, R. Aubert, M. B. Knowles, t. 5, s. 594. 
125  Ibidem, s. 594. 

Ks. F. Komorowski zmuszony był ukrywać się. Początkowo 
przeniósł się do budynku organistówki. W październiku 1941 r. udał się do 
Generalnej Guberni, unikając tym samym aresztowania. Najpierw przebywał 
w  Częstochowie, a  następnie w  Zakopanem, pod przybranym nazwiskiem  
ks. Dudzika126.

Do Opatowa wrócił pod koniec marca 1945 r. i zajął się organizowaniem 
życia parafialnego127. Z powodu braku księży objął też Parafię Siemianice128.

Z  dniem 1 października 1946 r. na specjalne życzenie ks. kard.  
A. Hlonda objął Parafię NMP Wniebowziętej w  Ostrzeszowie129. Już wtedy 
dały się u niego zauważyć początki choroby, o czym świadczą częste wyjazdy 
lecznicze do sanatoriów (m.in. Krynica). Jego zasługą w  Ostrzeszowie było 
odnowienie fary i  sprowadzenie dzwonów130. Miał też na uwadze los ludzi 
ubogich i biednych. Lubił też dzieci. To właśnie z jego inicjatywy wznowiono 
w  Ostrzeszowie ogródki jordanowskie131. Metropolita poznański abp  
W. Dymek pisał o nim w 1954 r.: „życie kapłańskie wzorowe”132. Niewątpliwie 
względy zdrowotne sprawiły, że z dniem 1 września 1955 r. przeszedł w stan 
spoczynku133. O  zwolnienie z  obowiązków duszpasterskich zabiegał już  
wcześniej. W lutym 1956 r. przeżył zapalenie płuc i zawał serca. W związku  
z  tym otrzymał indult (zezwolenie władzy duchownej na odstąpienie  
od przepisu kościelnego w  szczególnych przypadkach, pozwolenie) 
na odprawianie mszy św. w  domu134. Zmarł 9 maja 1956 roku135. Nie 
pozostawił po sobie żadnego majątku. Już po śmierci nadeszło na jego 

126  Nekrolog…, op. cit., s. 117. 
127 KA 16054, Sprawozdanie z działalności ks. dr F. Komorowskiego w Opatowie, Pismo  
z 16 lutego 1947 r. 
128 Ibidem. 
129 Nekrolog…, op. cit., s. 117. 
130 Ibidem. 
131 KA 16054, Pismo z 31 grudnia 1957 r. 
132 Nekrolog…, op. cit., s. 117. 
133 KA 16054, Pismo Wojewódzkiej Rady Narodowej z 5 sierpnia 1955 r. 
134 KA 16054, Pismo ks. F. Komorowskiego z 29 lutego 1956 r. i odpowiedź Kurii z 5 marca 
1956 r. 
135 Nekrolog…, op. cit., s. 118.
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adres zaproszenie na jubileusz Gimnazjum Polskiego w  Gdańsku. 
Pochowany został na cmentarzu ostrzeszowskim. Warto dodać,  
że grób jego matki znajduje się na cmentarzu w Opatowie.

Niniejszy artykuł jest zaledwie przyczynkiem i  z  pewnością nie 
wyczerpuje całości życia tego wyjątkowego człowieka.

  

Ks. F. Komorowski – wizytator opatowskiego rejonu szkolnego

W  okresie międzywojennym istniał Rejon Szkolny Opatowski. 
Świadczy to o znaczącej pozycji Opatowa. W okresie od 1 lutego 1935 r. do 
końca czerwca 1937 r. jego wizytatorem był ks. dr F. Komorowski – proboszcz 
opatowski136. Zobowiązany był do wizytowania nauczycieli w następujących 
miejscowościach: Ignacówka, Janówka, Jutrków, Kuźnica Skakawska, Kuźnica 
Słupska, Laski, Kuźnica Trzcińska, Lubczyna, Łęka Opatowska, Mirków, 
Opatów, Piaski, Piotrówka, Podzamcze, Raków, Słupia p. Kępnem, Siemianice, 
Smardze, Teklinów, Torzeniec, Trzcinica, Trzebień, Wodziczna i Wyszanów137.

W roku szkolnym 1934/1935, mimo monitów Kurii, nie przeprowadził 
wizytacji, gdyż jak pisał: „brak było rozkładu godzin nauki, a  Inspektorat  
Szkolny w  Ostrzeszowie polecił przesłać go dopiero w  nowym roku 
szkolnym”138.

Podległe mu szkoły zwizytował w  roku szkolnym 1935/1936. Ocena 
pracy nauczycieli religii wypadła pozytywnie. W podsumowaniu tej wizytacji 
podkreślał duże, poza wyjątkami, zaangażowanie nauczycieli. W roku szkolnym 
1935/36 próbowano wprowadzić do szkół pozdrowienie świeckie. Zachowało 
się pismo informujące Kurię o zdecydowanym proteście parafian opatowskich, 

136 KA 15516, Nominacja ks. F. Komorowskiego na wizytatora nauki religii, Pismo z dnia  
31 stycznia 1935 r. 
137 KA 15516, Wykaz miejscowości rejonu opatowskiego k.1. 
138 KA 15516, Odpowiedź ks. Fr. Komorowskiego skierowana do Kurii z 2 lipca 1935 r. 

który spowodował zaniechanie tego nowego zwyczaju we wszystkich szkołach 
rejonu.

W sprawozdaniach powizytacyjnych ks. Komorowski wspomina także 
o istnieniu w szkole opatowskiej silnej organizacji – Krucjaty Eucharystycznej 
– założonej przez bardzo religijną p. Łabanowską. Niestety kierownik szkoły 
Stasik w  roku szkolnym 1935/1936 rozwiązał tę organizację. Motywował to 
tym, że w  rozporządzeniach szkolnych Kuratorium Poznańskiego nie ma 
wyraźnej zgody na jej funkcjonowanie na terenie szkoły. Sprawa ta stała się 
powodem poważnego konfliktu pomiędzy ks. F. Komorowskim a S. Stasikiem. 
Ten ostatni znany był ze swych lewicowych poglądów, a jednocześnie należał 
do bardziej aktywnych członków „Ogniska” ZNP. Tym bardziej dziwi fakt, 
że nauczał religii.

Ksiądz F. Komorowski uważał, że, poza wyjątkami, nauczyciele 
opatowscy nie solidaryzowali się z ZNP, mimo swej do niego przynależności. 
Tłumaczył to względami finansowymi139. Przy okazji sporu o Krucjatę, który 
trwał przez cały rok szkolny 1936/1937, w swych wystąpieniach publicznych 
ks. F. Komorowski otwarcie krytykował zarządzenia władz oświatowych, 
samych nauczycieli, stan podręczników i  wyposażenia szkół w  pomoce 
naukowe. Wyraźnie opinie te nie odpowiadały co gorliwszym członkom 
ZNP, głównie kierownikowi S. Stasikowi. Proboszcz i  wizytator w  jednej 
osobie uważał, że nauczyciele opatowscy raczej nie solidaryzowali się z ZNP, 
mimo przynależności doń, co wynikało raczej ze względów materialnych niż 
ideowych. W  konsekwencji ten zaostrzający się spór doprowadził do 
wystosowania przez grono nauczycielskie w  Opatowie do Kuratorium zaża-
lenia przeciwko ks. Komorowskiemu140.

Trudno określić, czy byli to wszyscy nauczyciele tej szkoły. Konflikt 
zaognił się do tego stopnia, że ks. proboszcz nie był w stanie przeprowadzić 
wizytacji w  szkole opatowskiej ze względu na „negatywne nastawienie 

139 KA 15516, Pismo ks. F. Komorowskiego do Kurii z 30 czerwca 1936 r. 
140 KA 15516, Pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego z 18 sierpnia 1937 r. 
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i odnoszenie się do niego nauczycieli związkowców”. W maju 1937 r. złożył 
wniosek o zwolnienie go z obowiązków wizytatora141.

Poproszony przez Kurię o wyjaśnienia przyznał, że stosował krytykę 
polityki oświatowej władz, lecz „nie w  tym duchu, co uznali nauczyciele 
opatowscy”142. Zdecydowany nacisk Kuratorium „dla dobra współpracy 
i  wzajemnej zgody” spowodował, że w  sierpniu doszło do odwołania 
ks. Komorowskiego z  funkcji wizytatora nauki religii w  szkołach rejonu 
opatowskiego143.

Do 15 listopada 1937 r. Kuria, mimo monitów Kuratorium, nie 
mianowała nowego wizytatora. Dopiero z  tym dniem nowym wizytatorem 
został ks. proboszcz Falkowski z Trzcinicy144.

Wykaz skrótów
KA – Akta Kurii Archidiecezjalnej. Poznań

141 KA 15516, Pismo ks. F. Komorowskiego do Kurii z sierpnia 1937 r.
142  KA 15516, Pismo Kurii z obszernym wyjaśnieniem ks. F. Komorowskiego do Kuratorium 
Poznańskiego z 25 maja 1935 r. 
143 KA 15516, Pismo Kurii do Kuratorium z 22 sierpnia 1937 r. 
144  KA 15516, Pismo z Kurii do Kuratorium z 15 stycznia 1938 r. 

dr Tomasz Grzeszkowiak

Coroczne pielgrzymki Parafii pw. św. Marcina w Kępnie do Sanktuarium 
Maryjnego „Na Pólku” pod Bralinem. Próba oceny teologicznej

Maryja często jawi się jako bliższa człowiekowi, kochająca i  bardziej 
nas rozumiejąca niż Chrystus. Taka postawa jest źródłem powstawania 
błędów związanych z  oddawaniem czci Matce Bożej. By uniknąć nadużyć 
w kulcie maryjnym, często czynionych przez wiernych nieświadomie, a które 
w polskiej religijności katolickiej można odnaleźć w formie przeakcentowania 
roli Maryi w  Bożym planie odkupienia lub oddzielenia Jej od tego planu, 
a także polegających na braku zrozumienia roli, jaką odgrywa Maryja w naszej 
religijności145, należy poddać ocenie kult maryjny i formy pobożności ludowej 
z  nim związane. Kryterium głównym oceny corocznej pielgrzymki Parafii 
pw. św. Marcina w  Kępnie do Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny Strażniczki Wiary Świętej „Na Pólku” pod Bralinem, przyjętym w tym 
artykule, jest adhortacja apostolska Pawła VI Marialis cultus (dalej: MC), 
o należytym kształtowaniu i  rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny, zaś 
kryterium pomocniczym Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady 
i  wskazania (dalej: Dyrektorium), opracowane przez Kongregację ds. Kultu 
Bożego i Sakramentów.

145  R. Szmydki, Czy pobożność maryjna potrzebuje odnowy? [w:] Nauczycielka i  Matka. 
Adhortacja Pawła VI Marialis cultus na temat rozwoju i należycie pojętego kultu maryjnego. 
Tekst i komentarze, red. S. Napiórkowski, Lublin 1991, s. 86, 88.

Fot. Ks. Franciszek Komorowski i Młode Polki
Źródło: ze zbiorów prywatywnych Marka Kowalskiego
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Krótki rys historyczny sanktuarium i tradycji pielgrzymkowej

W  Dyrektorium o  pobożności ludowej i  liturgii pielgrzymka 
przedstawiona jest jako powszechna forma religijności, wyraz religijności 
ludowej ściśle związany z  sanktuarium, ponieważ pielgrzym potrzebuje 
sanktuarium, a  sanktuarium, aby mogło istnieć, potrzebuje pielgrzyma146. 
Stąd też w pierwszej kolejności należy prześledzić początki powstania kościoła 
odpustowego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, lokalnie nazywanego 
„Na Pólku”, a od 2011 r. Sanktuarium Maryjnego Ziemi Bralińsko-Kępińskiej 
„Na Pólku” pod Bralinem, z cudownym obrazem Najświętszej Maryi Panny 
Strażniczki Wiary Świętej147. Początki tego sanktuarium sięgają XIII w. Jedna 
z  legend głosi, że w  1229 r. odpoczywała i  modliła się w  tym miejscu św. 
Jadwiga, patronka Śląska, pielgrzymująca do Płocka, aby wyprosić uwolnienie 
dla swego męża, Henryka Brodatego, z rąk Konrada Mazowieckiego. Niedługo 
potem, pewnej wrześniowej nocy, pasterze ujrzeli nad miejscem odpoczynku 
św. Jadwigi „słup jasności”, od którego rozchodziły się promienie. Słychać było 
też prześliczny śpiew aniołów. Kiedy zjawisko to powtórzyło się za rok o  tej 
samej porze, dziedzic Bralina nakazał postawić w tym miejscu krzyż. Według 
innej legendy na to miejsce w sposób cudowny kilkakrotnie przenosił się obraz 
Matki Bożej z kościoła parafialnego w Bralinie. Z tego powodu wzniesiono tu 
niewielki drewniany kościół148. Z historii wynika, że powstanie sanktuarium 
„Na Pólku” jest związane z pamiątką szczególnych i nadzwyczajnych mających 
tam miejsce wydarzeń.

146 Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Poznań 2003, nr 279.
147 Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej (2007–2009). Prawo diecezjalne Kościoła kaliskiego, Kalisz 
2009, nr 654, 658 (dalej: Pierwszy Synod DK).
148 O historii powstania kościoła „Na Pólku” można dokładnie przeczytać w opracowaniach: 
H. Rybark, Bralin, Kępno 1936, s. 20; H. Tyszkiewicz, Drewniane kościoły powiatu kępińskiego, 
Kępno 2007, s. 14; J. Kuropka, Sanktuarium Matki Boskiej Pólkowskiej. Historia i współczesność, 
Bralin 2010.

Fot. Pólko dawniej
Źródło: www.polko.bralin.com.pl/fotogalerie/polko-dawniej-1  

(dostęp: 20.03.2022)

W  Dyrektorium o  pobożności ludowej i  liturgii podkreślono,  
że sanktuaria, podobnie jak kościoły, mają szczególne, symboliczne znaczenie, 
będąc ikoną ukazującą obecność Boga i Jego zamieszkiwanie wśród ludzi, co ma 
wskazywać wiernym tajemnicę świątyni, która wypełnia się w Ciele Chrystusa. 
Dlatego w świetle wiary sanktuarium w swoich początkach jest m.in. związane 
z  wydarzeniami mającymi nadzwyczajny charakter, uprzywilejowanym 
miejscem, w którym dokonują się częste znaki miłosierdzia, będące motywacją 
do wprowadzenia na trwałe nabożeństw, które są wyrazem wdzięczności ludu 
za otrzymane łaski149. Tak też jest z sanktuarium „Na Pólku”. Jego powstanie 
wiązało się z dokonaną rozbudową świątyni w 1711 r., a przede wszystkim ze 
zwiększającą się rokrocznie liczbą przybywających pielgrzymów, dziękujących 
za ocalenie od epidemii cholery. Usytuowanie kościoła wśród pól oraz jego 
architektura w sposób szczególny wpisują się w krajobraz, a dla przybywających 
tu pielgrzymów stają się szczególnymi znakami harmonii kosmosu i odbiciem 
piękna Boga150.

149 Dyrektorium, nr 263, 264; Kodeks prawa kanonicznego (dalej: KPK), kan. 1230, 1233, 
1234.
150 Dyrektorium, nr 263.
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Drewniany kościół „Na Pólku” zbudowany został na planie krzyża 
greckiego, o ramionach nieznacznie zwężających się na zewnątrz. Jest to jedyne 
tego typu rozwiązanie w Polsce. Na ich osiach z czterech stron świata znajdują 
się wejścia do kościoła. Wielkość tego kościoła jest imponująca, ma bowiem 
592 m2 i  może pomieścić 2 tys. osób. Jego wnętrze jest jednoprzestrzenne, 
z  częścią centralną wyższą, gdzie na skrzyżowaniu naw ustawiony został 
centralnie ołtarz główny z  umieszczonym obrazem Maryi Niepokalanie 
Poczętej z Dzieciątkiem, zwanym potocznie obrazem Matki Bożej Pólkowskiej, 
z lat 1630–1640151.

Fot. Wnętrze świątyni wraz z obrazem Matki Bożej Pólkowskiej
Źródło: www.polko.bralin.com.pl/fotogalerie/wnetrze-swiatyni-1  

(dostęp: 20.03.2022)

151 Obraz Matki Bożej Pólkowskiej posiada wymiary 185 × 125 cm. Został namalowany 
techniką olejną na płótnie naklejonym na deskach modrzewiowych. Z  dokumentacji 
wynika, że powstał on w  XVII wieku. O  historii obrazu i  badaniach dotyczących jego 
pochodzenia i czasu powstania można przeczytać w: A. Klimek, Naszą modlitwą ukoronuj- 
my Jej skroń, http://www.opiekun.kalisz.pl/index.php?dzial=artykuly&kat=wywiady&id=2254  
(dostęp: 20.03.2015).

W  ramionach kościoła umieszczone zostały trzy ołtarze boczne. 
Od strony południowej usytuowano XVIII-wieczny barokowy ołtarz 
przyścienny, w  którym znajduje się obraz św. Józefa z  I  połowy XIX w.152 

W  północnym ramieniu kościoła mieści się niezwykłej rangi artystycznej 
późnorenesansowy ołtarz przyścienny z obrazem ukrzyżowanego Chrystusa, 
pochodzący z  początku XVII w. Ołtarz określany jest jako kwiat śląskiego 
renesansu. Ostatni ołtarz boczny stoi we wschodnim ramieniu. Jest to dzieło 
klasycystyczne z  I  połowy XIX w. o  cechach ludowych, z  rzeźbą Chrystusa 
u  słupa. Oprócz wielu innych zabytków we wnętrzu pólkowskiej świątyni 
znajdują się późnobarokowe (ok. 1790 r.) obrazy przedstawiające stacje drogi 
krzyżowej, gdzie od końca XVIII w. wierni odprawiali Pólkowską Drogę 
Krzyżową153. Od wschodu oraz częściowo od północy i  południa „Pólko” 
otaczają podcienia, nazywane „sobotami”, bowiem w dawnych czasach licznie 
przybywający pątnicy często przychodzili do świątyni już w  przededniu 
uroczystości kościelnych – tym dniem była najczęściej sobota. Tu zgromadzeni 
znajdowali schronienie przed wiatrem, deszczem czy chłodem. W narożnikach 
„sobót” umieszczone są dwie niewielkie czworoboczne kaplice o konstrukcji 
zrębowej, z  ołtarzami ku czci Matki Bożej Szkaplerznej i  św. Antoniego. 
Obecnie w  podcieniach podczas uroczystości kościelnych sprawowany jest 
przede wszystkim sakrament pokuty154.

152 W kalendarzu nabożeństw sprawowanych w sanktuarium „Na Pólku” wpisana jest dawna 
pielgrzymka mężczyzn w uroczystość św. Józefa oraz we wspomnienie św. Józefa Robotnika. 
Zob. A. Klimek, Naszą…, op. cit.
153 Na temat architektury i  wnętrza kościoła odpustowego „Na Pólku”, można przeczytać 
w opracowaniach: H. Rybark, Bralin, op. cit., s. 20; H. Tyszkiewicz, Drewniane…, op. cit., s. 14.
154 Dyrektorium, nr 263.
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Fot. Podcienia nazywane „sobotami”
Źródło: www.polko.bralin.com.pl/fotogalerie/obiekty-przylegajace-do-

sanktuarium-1 (dostęp: 20.03.2022)

W  Dyrektorium o  pobożności ludowej i  liturgii zwrócono uwagę 
(rozdz. VIII) na rolę sanktuarium, która jest związana przede wszystkim ze 
zbliżeniem wiernych do Boga, umocnieniem wiary i wzrastaniem w łasce – ma 
być ono miejscem odpoczynku w  drodze ku Miastu przyszłemu155. Wydaje 
się, że kościół „Na Pólku” spełnia te funkcje. Kształt tej świątyni, jej wnętrze 
i  szczególne położenie sprzyjają zbliżeniu wiernych do Boga, wyznawaniu 
przez nich wiary, pojednaniu się z  Bogiem i  z  bliźnimi oraz nieustannemu 
wypraszaniu łask za wstawiennictwem Matki Bożej.

Początki pielgrzymki Parafii pw. św. Marcina w Kępnie do Sanktuarium 
Maryjnego „Na Pólku” pod Bralinem sięgają lat 1708, 1710 i 1713, gdy Kępno 
i okolice nawiedziła epidemia cholery. W wyniku tych tragicznych doświadczeń 
mieszczanie ślubowali, że każdego roku 8 września będą pielgrzymowali 
na Pólko, aby dziękować Matce Bożej za wszelkie okazane łaski, pamiętając 

155 Dyrektorium, nr 262–264.

o  cudownym uratowaniu miasta i  okolic od zbierającej wtedy swoje żniwo 
epidemii cholery156.

 
 

Fot. Krzyż na ul. Wrocławskiej
Źródło: ze zbiorów prywatnych Tomasza Grzeszkowiaka

Jednocześnie postawili na granicy miasta, przy obecnej ul. Wrocław- 

156 Początki tradycji pielgrzymkowej sięgają 1630 r., gdy podczas epidemii cholery miesz-
kańcy Bralina wraz ze swoim burmistrzem, Jakubem Muchą, uciekali na pola i tam mieszkali, 
ślubując jednocześnie, że przez 7 niedziel będą nawiedzać kościół „Na Pólku” w  celu 
uratowania życia przed zarazą. W podziękowaniu za cudowne ocalenie ślubowali coroczną 
pielgrzymkę do kościoła „Na Pólku”. W latach 1708, 1710 i 1713 Kępno i okolice ponownie 
nawiedziła epidemia cholery. W 1708 r. na cholerę zmarł kępiński proboszcz, ks. Jan Zygmunt 
Berthold. Wówczas mieszczanie ślubowali, że zawsze 8 września będą pielgrzymowali „na 
Pólko”. Oprócz pielgrzymek z Bralina i Kępna przybywały do sanktuarium liczne pielgrzymki 
z  Wieruszowa, Wielunia, Bolesławca, Dzietrzkowic, Grabowa, Ołoboka, Ostrzeszowa, 
Lublińca, Opola, Goszcza i  wielu innych miejsc. Pod koniec XIX w. ruch pątniczy zmalał. 
W okresie międzywojennym najliczniejsze pielgrzymki przychodziły w niedziele po święcie 
Matki Bożej Szkaplerznej i po uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Obecnie 
pielgrzymka z Kępna odbywa się w pierwszą niedzielę po 8 września. Szczegółowo o początkach 
sanktuarium i związanych z nim pielgrzymek można przeczytać w: J. Kuropka, Sanktuarium…, 
op. cit.; H. Rybark, Bralin, op. cit., s. 20–21; A. Wencwel, Oczekuje na swoje dzieci, „Opiekun” 
2008, nr 20, s. 21; zob. http://polko.bralin.com.pl/obraz-matki-bozej-polkowskiej (dostęp: 
20.03.2022).
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skiej, krzyż morowy na pamiątkę ocalenia, ponieważ w  tym miejscu  
zatrzymało się, według relacji mieszkańców, „morowe powietrze”. Nadal stoi 
tam krzyż, a tradycja pielgrzymowania trwa do dziś157.

Jest to pielgrzymka wyjątkowa, bardzo bliska sercom większości 
kępnian, dla których to sanktuarium stanowi miejsce otrzymywania 
szczególnych łask, a  także daru powołania do kapłaństwa. Tak wspomina to 
ks. Marian Kończak, rodowity kępnianin: „Tego roku (tj. 1947 – przyp. aut.)  
8 września szedłem z  innymi pielgrzymami na odpust «na Pólko» pod 
Bralinem. W czasie drogi zerkałem od czasu do czasu na naszego proboszcza, 
ks. Mariana Magnuszewskiego. Widziałem jego skupioną twarz. Uśmiechał się 
co jakiś czas do ludzi. I znowu zrodziła się we mnie tam myśl: a może kiedyś 
też tak ludzi będziesz prowadził?”158.

W 2008 r. miała miejsce jubileuszowa, trzechsetna pielgrzymka Parafii 
pw. św. Marcina w Kępnie do Matki Bożej Pólkowskiej. Brało w niej udział około 
400 osób. Spora liczba pielgrzymów przybyła „na Pólko” samochodami. W Mszy 
św. odpustowej wzięło udział około 9-10 tys. wiernych, licznie przybyli także 
księża, diakoni, klerycy i siostry zakonne. Homilię podczas Mszy św. wygłosił 
ks. bp Teofil Wilski, który podkreślił szczególną intencję tej uroczystości, jaką 
była modlitwa za rodziny, za wychowanie młodego pokolenia, za zachowanie 
życia poczętego i o powołania. Po Mszy św. odczytano akt zawierzenia parafii 
kępińskiej Matce Bożej159. 

Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem w  Sanktuarium Maryjnym 
Ziemi Bralińsko-Kępińskiej, w  którym uczestniczyli pielgrzymi z  Kępna, 
była koronacja cudownego obrazu Najświętszej Maryi Panny Strażniczki 

157 Dyrektorium, nr 263, 279. KPK 1230. Zwyczaj pielgrzymowania „na Pólko” nie ustał nawet 
w okresach wojen, np. w czasie okupacji hitlerowskiej, małe grupy pątników udawały się do 
sanktuarium pomimo niebezpieczeństw. W 1946 r. powrócono do starej tradycji, „na Pólko” 
przybyło ponad 4000 pątników z Kępna. W czasach stalinowskich władza ludowa próbowała 
utrudnić pielgrzymom dotarcie do sanktuarium. Pątnicy byli fotografowani i  poddawani 
represjom. Ruch pielgrzymkowy zmalał w  czasie przeżywanej pandemii koronawirusa 
z powodu nałożonych obostrzeń. Por. H. Tyszkiewicz, Drewniane…, op. cit., s. 14.
158 M. Kończak, Kapłanem być Chrystusa, Poznań 2009, s. 27.
159 Zob. A. Wencwel, Oczekuje…, op. cit.; por. T. Wilski, Trynitarna zasada odnowy kultu 
maryjnego [w:] Nauczycielka i Matka…, op. cit., s. 143.

Wiary Świętej koronami papieskimi. Korony nałożone na obraz zostały 
pobłogosławione przez papieża Franciszka 1 maja 2013 r. podczas pielgrzymki 
diecezji kaliskiej do Rzymu w Roku Wiary. W dniu koronacji uroczystej Mszy 
św. przewodniczył kard. Henryk Gulbinowicz, homilię wygłosił ówczesny 
metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, a  aktu koronacji obrazu 
Matki Bożej Pólkowskiej dokonał ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita 
poznański, wraz z bp. Janiakiem. Akt koronacji był wyrazem uwielbienia Boga 
i wdzięczności dla Maryi za Jej obecność w życiu wiernych160.

Akt koronacji obrazu Matki Bożej Pólkowskiej
Źródło: www.polko.bralin.com.pl/fotogalerie/koronacja-papieska-matki-

bozej-polkowski (dostęp: 20.03.2022)

Przebieg pielgrzymki i towarzyszące jej praktyki religijne

Kępińscy pątnicy uczestniczą co roku w  pielgrzymce parafialnej „na 
Pólko” w  święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Przybywają na nie 

160 Zob. D. Smolnik, J. Grzybowski, M. Zych (red.), Koronacja papieska, Pólko pod Bralinem 
7 IX 2013, Bralin 2013, s. 4; A. Szafrański, Potrzeba odnowy kultu maryjnego [w:] Nauczycielka 
i Matka…, op. cit., s. 98–99.
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całymi rodzinami i  indywidualnie, biorą udział we wszystkich ważniejszych 
uroczystościach mających miejsce w  sanktuarium. Spora grupa wiernych 
z kępińskich parafii uczestniczy także co niedzielę w Eucharystii sprawowanej 
w kościele „Na Pólku”.

Przebieg pieszej pielgrzymki kępińskiej jest następujący. Po porannej 
Mszy św., odprawianej w  parafialnym kościele pw. św. Marcina w  Kępnie, 
rozpoczyna się uroczyste wyjście pielgrzymów w kierunku sanktuarium „Na 
Pólku”. Pielgrzymka podąża drogą wśród pól i  zawsze rozpoczyna się od 
odśpiewania Godzinek o  Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. 
Następnie odmawiany jest różaniec i modlitwa Anioł Pański161.

Pielgrzymi z Kępna
Źródło: http://www.polko.bralin.com.pl/fotogalerie/odpust-ku-czci-

narodzenia-najswietszej-m (dostęp: 20.03.2022)

Podczas wędrówki pielgrzymi, oprócz modlitw i  śpiewania pieśni 
poświęconych Matce Bożej, słuchają konferencji, tematycznych rozważań 
i  katechez przygotowanych przez prowadzących księży. Odmawiana jest 
także litania loretańska, a  przed samym dojściem do sanktuarium głoszona 

161 Por. W. Granat, Chrystus i Bogarodzica w nauczaniu i kulcie kościelnym [w:] Nauczycielka 
i Matka…, op. cit., s. 133.

jest katecheza poświęcona rachunkowi sumienia i  spowiedzi św., do której 
uczestnicy pielgrzymki są zachęcani. Sakrament pokuty sprawowany jest 
w  sanktuarium przez cały czas w  podcieniach otaczających kościół162. 
W  centrum pielgrzymowania znajduje się zawsze suma odpustowa, 
sprawowana przez dziekana kępińskiego z  księżmi z  parafii kępińskich 
w intencji mieszkańców miasta i pielgrzymów jako dziękczynienie za opiekę 
nad wiernymi163.

Fot. Suma odpustowa
Źródło: www.polko.bralin.com.pl/fotogalerie/odpust-ku-czci-narodzenia-

najswietszej-m (dostęp: 20.03.2022)

Po Eucharystii istnieje możliwość przyjęcia szkaplerza karmelitańskiego 
i  poświęcenia dewocjonaliów. Następnie wierni gromadzą się, aby wspólnie 
z kapłanami powrócić do Kępna. Podczas drogi powrotnej śpiewane są pieśni, 
odmawiany jest różaniec i  głoszone są konferencje. Pielgrzymka kończy się 
wejściem do kościoła parafialnego i uroczystym błogosławieństwem wiernych 
z rozesłaniem164.

162 Por. Dyrektorium, nr 267.
163 Ibidem, nr 268.
164 Ibidem, nr 287.
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Jerozolimski i Koronki Szkaplerza166. Oprócz powyższych modlitw opracowanie 
zawiera także nowe modlitwy poświęcone Matce Bożej Pólkowskiej, takie jak: 
Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny, Pani Pólkowskiej, Strażniczki Wiary 
Świętej, Nowenny do Matki Bożej Pólkowskiej oraz ogólnie znane modlitwy 
poświęcone Maryi, np. Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej, Godzinki 
o  Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, litania loretańska, 
rozważania różańcowe i inne modlitwy maryjne, a także modlitwy do św. Józefa 
i Drogę krzyżową. Modlitewnik zawiera także pieśni ku czci Pani Pólkowskiej: 
Miasteczko Bralin167, Hymn do Maryi168, Pólkowska Pani, Matka Boska na 
pólku pod Bralinem oraz ogólnie znane pieśni poświęcone Maryi.

Próba oceny teologicznej

Przy ocenie pielgrzymki i  związanych z  nią praktyk należy zwrócić 
szczególną uwagę na podkreślane przez papieża w  adhortacji pragnienie 
wzrastania kultu, jaki Kościół oddaje Ojcu, Synowi i  Duchowi Świętemu, 
wzrastania miłość i czci oddawanej Najświętszej Matce Bożej, Maryi, a także 
pamięci o  męczennikach i  innych świętych169. W  praktyce pielgrzymkowej 
z  Kępna do sanktuarium „Na Pólku” widać wyraźnie, że te pragnienia są 
realizowane poprzez wspomniane wyżej praktyki religijne, nabożeństwa, 

166 Zob. D. Smolnik, M. Zych, A. Puchała (red.), Modlitewnik…, op. cit., s. 9–13. Źródłami, 
z  których zostały zaczerpnięte powyższe modlitwy, są opracowania Ignacego Franciszka 
Puchały, zamieszczone w Wiadomościach, czyli opisie Kościoła i cudownego Obrazu Najświętszej 
Maryji Panny na Pólku pod Bralinem, Mechnice 1888, oraz Pieśń o Najświętszej Maryji Panie 
Bralińskiej, Syców 1853.
167 Tekst tej pieśni pochodzi z  opracowania Ignacego Franciszka Puchały zamieszczonego 
w  Wiadomościach, czyli opisie Kościoła i  cudownego Obrazu Najświętszej Maryji Panny na 
Pólku pod Bralinem i jest on nieformalnym hymnem miejscowości Bralin.
168 Błagalny Hymn do Maryi śpiewany był przez lud śląski w  czasie niedoli w  kościele 
odpustowym „Na Pólku”.
169 Zob. Marialis cultus, Pozdrowienie i  błogosławieństwo apostolskie [w:] Nauczycielka 
i  Matka…, op. cit., s. 10; Sobór Watykański II, Konstytucja o  liturgii świętej Sacrosanctum 
Concilium, nr 1–3, 11, 21, 48.

Dla kępińskich i  pozostałych pielgrzymów opracowany został 
Modlitewnik pólkowski. Celem powstania tego modlitewnika była chęć 
pomocy pielgrzymom w oddawaniu czci i hołdu Matce Bożej oraz zebranie 
w całość wszelkich nabożeństw i modlitw, które odnoszą się do Niepokalanej, 
ukazanej na łaskami słynącym obrazie, umieszczonym w  ołtarzu głównym 
sanktuarium165.

 

Fot. Strona tytułowa Modlitewnika pólkowskiego
Źródło: Archiwum autora.

Zbiór modlitw i  pieśni, które są odmawiane przez wieki i  śpiewane 
w sanktuarium, stanowi szczególne źródło, z którego można czerpać wiedzę 
o pobożności przybywającego do sanktuarium ludu. Modlitewnik pólkowski 
zawiera modlitwy w sposób szczególny poświęcone Matce Bożej Pólkowskiej, 
pochodzące z  XIX w. Należą do nich: Modlitewne powitanie Maryi przez 
pielgrzymów, Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny przed Jej Cudownym 
Obrazem na Pólku, Antyfony do Najświętszej Maryi Panny „na Pólku”, Różaniec 

165 Zob. D. Smolnik, M. Zych, A. Puchała (red.), Modlitewnik pólkowski, Bralin 2012, s. 7–8; 
Dyrektorium, nr 18, 131–135, 197–202; MC 40, 41, 42–55; A. Szafrański, Potrzeba…, op. cit., 
s. 101–103.
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pieśni i modlitwy oraz obchody jubileuszów i uroczystości. Paweł VI, troszcząc 
się o wzrost czci dla Maryi Dziewicy, wskazuje, że swoje źródło i początek ma 
Ona w  Chrystusie i  Bożym planie zbawienia. Z  tego też powodu oddajemy 
Jej należytą cześć, która ma mieścić się w granicach zdrowej i prawowiernej 
nauki zatwierdzonej przez Kościół, a  w  należyty sposób podporządkowanej 
kultowi Chrystusa oraz skierowanej ku Niemu jako centrum170. Papież, 
pytając o  miejsce, jakie Maryja Panna zajmuje w  kulcie chrześcijańskim, 
wskazuje odnowioną liturgię, a  szczególnie kalendarz powszechny, który 
na nowo opracowany sprawił, że wspomnienia Matki Bożej w  ściślejszym 
powiązaniu zostały włączone w roczny cykl tajemnic Jej Syna. Po dokonaniu 
przeglądu uroczystości o  najwyższej randze adhortacja wskazuje na święta 
upamiętniające zbawcze wydarzenia, w  których Maryja Panna jednoczy się 
z  Synem. Do tych świąt dokument zalicza: święto Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny, które jest patronalnym świętem obchodzonym w sanktuarium 
„Na Pólku”, święto Nawiedzenia NMP, wspomnienie Matki Bolesnej oraz 
Ofiarowanie Pańskie. Święta te ukazują Maryję jako nadzieję i  jutrzenkę 
zbawienia, Matkę cierpiącego Sługi Jahwe, wykonawczynię Bożych poleceń 
i  wzór nowego Ludu Bożego171. Można stwierdzić, że kult maryjny obecny 
w  sanktuarium „Na Pólku” jest sprawowany w  zgodzie z  obowiązującym 
kalendarzem liturgicznym. Wszystkie święta i  uroczystości kościelne są 
obchodzone w  sanktuarium „Na Pólku”. Biorą w  nich udział pielgrzymi 
z Kępna, którzy często celowo wybierają to miejsce w celu głębszego przeżycia 
tych uroczystości. Wskazując na odnowione przez Sobór Watykański II 
księgi liturgiczne, papież zaznacza, że z zachowaniem właściwej perspektywy 
spojrzano na Maryję w pełni tajemnicy Chrystusa i zgodnie z tradycją uznano 
Jej szczególne miejsce w kulcie chrześcijańskim172. Tak też wspomniany kult 
jest sprawowany w sanktuarium pólkowskim bez oderwania od zbawczej misji 
Chrystusa, w  zjednoczeniu z  Nim, wraz z  podkreśleniem wzoru, jakim jest 

170 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o  Kościele Lumen gentium (dalej: 
KK), nr 66.
171 MC 4–7.
172 MC 15.

Maryja dla wiernych. Bardzo ważny element tego kultu stanowi podkreślany 
często wymiar paschalny, ukazujący zwycięstwo życia nad śmiercią, które 
dokonało się w  Chrystusie, a  wyrażany w  przeżywaniu przez wspólnotę 
parafialną i pielgrzymów Wigilii Paschalnej i procesji rezurekcyjnej173.

 

Fot. Procesja rezurekcyjna
Źródło: www.polko.bralin.com.pl/fotogalerie/rezurekcja-w-sanktuarium 

(dostęp: 20.03.2022)

W homiliach głoszonych w kościele odpustowym często pojawiają się 
odniesienia do Maryi jako Tej, która jest wzorem pobożności, miłości, wiary 
i  zjednoczenia z  Synem. Jest Dziewicą słuchającą słowa Bożego, Dziewicą 
modlącą się i w sposób doskonały proszącą174. W ten sposób jest przedstawiana 
pielgrzymom, stając się dla nich prawdziwie wzorem. Podkreślane jest 
też macierzyństwo Maryi jako rodzącej Słowo, które na Jej wzór ma także 
począć i zrodzić się w każdym wiernym przez chrzest. Stąd też szczególnego 
wymiaru nabiera sprawowanie sakramentu chrztu świętego w  sanktuarium  

173 Dyrektorium, nr 80.
174 MC 17–19; R. Szmydki, Czy pobożność…, op. cit., s. 91; Pierwszy Synod DK, nr 655.
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„Na Pólku”. Wreszcie, jak mówi papież, Maryja jest Dziewicą ofiarującą siebie 
na służbę Bogu, ale także swego Syna, jako ofiarę za nasze grzechy. Ma to swoje 
przedłużenie w ofierze Mszy św., która w tym sanktuarium jest sprawowana 
co niedzielę, oraz w uroczystościach i świętach z udziałem wielu pielgrzymów 
i parafian, co podkreśla kościelność  sprawowanego tu kultu175.

Adhortacja podaje zasady odnowy kultu maryjnego, do których 
zalicza: zasadę trynitarną i  chrystologiczną, zasadę pneumahagijną 
i eklezjologiczną176. Zasada trynitarna i chrystologiczna mocno podkreśla, że 
pobożność maryjna musi być powiązana z kultem Boga w Trójcy Jedynego. 
Trzeba pamiętać, że w Maryi Pannie wszystko odnosi się do Chrystusa i od 
Niego zależy, ponieważ ze względu na Niego Bóg Ojciec od wieków wybrał Ją 
na Matkę. Oddając cześć Matce Chrystusa, chrześcijanin powinien pamiętać, 
że czci Ją tylko ze względu na Boga, który uczynił Jej wielkie rzeczy, jak sama 
Maryja modliła się w hymnie Magnificat. To przede wszystkim w Chrystusie 
Bóg przyszedł na świat i wśród nas zamieszkał. Stało się to przez udział Maryi 
w  Bożym planie zbawienia. Maryja wszystkie swe przywileje otrzymała ze 
względu na Jezusa, a Jej życie zostało tak głęboko połączone z życiem Syna,  
że nie sposób bez Niego Jej zrozumieć177. Odnośnie do zasady pneuma-
hagijnej adhortacja zaleca, by w kulcie Maryi podkreślać osobę i dzieło Ducha 
Świętego. W  samym centrum historii zbawienia nastąpiło spotkanie tych 
dwóch osób: Ducha Świętego i  Służebnicy Pańskiej. To spotkanie uczyniło 
płodnym dziewictwo Maryi, a  Ją zmieniło w  „Świątynię i  Przybytek Pana”, 
kształtując Ją jako nowe stworzenie178. Zasada eklezjologiczna podkreśla 
miejsce Maryi, jakie zajmuje Ona w Kościele: „najważniejsze po Chrystusie, 

175 MC 16–21; KK, nr 62–63. Dyrektorium, nr 80–84; D. Smolnik, M. Zych, A. Puchała (red.), 
Modlitewnik…, op. cit., s. 83.
176 MC 25–28; A. Szafrański, Potrzeba…, op. cit., s. 95.
177 MC 25; KK, nr 66; T. Wilski, Trynitarna…, op. cit., s. 143; T. Łukaszuk, Chrystologiczna 
zasada odnowy kultu maryjnego [w:] Nauczycielka i Matka…, op. cit., s. 172–178; N. Majek, 
Zasady kultu maryjnego, http://www.wieczernik.oaza.pl/artykul/zasady-kultu-maryjnego_
id1229 (dostęp: 20.03.2015).
178 MC 26; KK, nr 56; M. Wszołek, Pneumahagijna zasada odnowy kultu maryjnego  
[w:] Nauczycielka i Matka…, op. cit., s. 200.

a zarazem nam najbliższe”179. Nie należy odłączać Maryi od Kościoła, a kult  
Jej oddawany musi w  swym wewnętrznym wymiarze ukazywać treści  
eklezjalne. Maryja nie jest ponad Kościołem, lecz w  Kościele, do którego 
należy i  z  którym współdziała w  rodzeniu Mistycznego Ciała Chrystusa. 
Tak jak Maryja nosiła w swym łonie Zbawiciela, Kościół nosi w swym łonie 
katechumenów, których zrodzi przez chrzest, „karmi ich swoim mlekiem 
i odżywia Duchem”180.

Wydaje się, że zasady te są spełnione w  kulcie Najświętszej Maryi 
Panny Pólkowskiej. Za przykład może posłużyć wspomniany już Modlitewnik 
pólkowski, który zawiera liczne modlitwy i  pieśni poświęcone Pani 
Pólkowskiej. W modlitwach tych podkreślone jest zjednoczenie Maryi z Synem 
w odniesieniu do Trójcy Świętej. Maryja jest Tą, która oręduje i wstawia się 
u Syna, jest Przybytkiem Ducha Świętego, Matką Kościoła181.

Drogą do odnowy kultu maryjnego, według adhortacji, jest ubiblijnienie 
kultu, podporządkowanie go liturgii, uwzględnienie postulatów ekumenizmu 
oraz współczesnej antropologii. W kulcie maryjnym powinno być więcej treści 
z  Pisma Świętego i  wierności Bożemu orędziu. Odnowa kultu maryjnego 
powinna być niejako podporządkowana odnowie biblijnej, przy czym to 
podporządkowanie nie może ograniczać się jedynie do korzystania z Biblii, ale 
ma także polegać na czynieniu jej księgą modlitwy, z której wydobywa się słowa 
i myśli do formuł modlitewnych i tekstów przeznaczonych do śpiewu, tak aby 
kult maryjny był przeniknięty treściami orędzia chrześcijańskiego182. Wyraźnie 
widać, że postulat ubiblijnienia kultu jest realizowany w  sanktuarium „Na 
Pólku”. Ponownie przykładem może być Modlitewnik pólkowski, zawierający 
m.in. Nowennę do Matki Bożej Pólkowskiej, która w  swoich wezwaniach 

179 KK, nr 54.
180 MC 28; T. Siudy, Eklezjologiczna zasada odnowy kultu maryjnego [w:] Nauczycielka 
i Matka… op. cit., s. 224–226; X. Leon-Dufour (red.), Słownik teologii biblijnej, Poznań 1994, 
s. 455.
181 MC 25; Dyrektorium, nr 80; D. Smolnik, M. Zych, A. Puchała (red.), Modlitewnik…, op. 
cit., s. 9.
182 MC 30.
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bezpośrednio odnosi się do treści biblijnych183. Kult maryjny w kościele „Na 
Pólku” jest podporządkowany odnowie liturgicznej, o której mówi adhortacja, 
która zaleca, aby uwzględniając okresy liturgiczne, tak uporządkować 
nabożeństwa, by zgadzały się z liturgią, z niej wypływały i do niej prowadziły 
wiernych. Nie należy także łączyć nabożeństw maryjnych z Mszą św., tworząc 
w  ten sposób swoiste hybrydy. Takie praktyki stwarzają niebezpieczeństwo,  
że Msza św. nie będzie już stanowić szczytowego momentu spotkania wspól-
noty chrześcijańskiej184. Wszystkie nabożeństwa sprawowane w sanktuarium 
pólkowskim wpisują się w  kalendarz liturgiczny i  powiązane są z  okresami 
liturgicznym, a także przypadającymi w danym okresie świętami. Nie spotyka  
się łączenia nabożeństw maryjnych z  Mszą św. Eucharystia zawsze jest  
w centrum kultu i liturgii i to właśnie na nią śpieszą zdążający do sanktuarium 
pielgrzymi. Odnowienie kultu maryjnego poprzez uwzględnienie postulatów 
ekumenizmu odnosi się przede wszystkim do unikania wszelkiej przesady 
w kulcie, która mogłaby prowadzić do nieporozumień czy też wprowadzić braci 
chrześcijan w  błąd odnośnie do prawdziwej nauki Kościoła katolickiego185. 
W  trakcie nabożeństw poświęconych Maryi, sprawowanych w  kościele 
odpustowym „Na Pólku”, unika się przesady w  sprawowanym kulcie. 
Wręcz jest on bardzo skromny i płynący przede wszystkim z potrzeby serca 
pielgrzymów. Może sprawia to otoczenie kościoła, położonego wśród pól, oraz 
wyczuwalna atmosfera wyciszenia, skupienia i modlitwy. W sposób szczególny 
w uwzględnieniu postulatów odnowy ekumenicznej mogłoby pomóc wspólne 
historyczne doświadczenie mieszkańców Bralina, związane z  wybuchem 
groźnych pożarów w 1807 r. i 1808 r. Sprawiły one, że zorganizowano procesję 
błagalną do kościoła „Na Pólku”. Miała ona charakter ekumeniczny, ponieważ brali 
w niej udział również mieszkający w Bralinie luteranie. Ta suplikacyjna procesja, 
która odbywała się pod koniec lipca, podążała „na Pólko” jeszcze w 1936 r.186 

Aby dokonać pełniejszej odnowy w wymiarze ekumenicznym kultu maryjne-

183 Zob. D. Smolnik, M. Zych, A. Puchała (red.), Modlitewnik…, op. cit., s. 15; Sobór 
Watykański II, Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei verbum, nr 25.
184 MC 31.
185 MC 32; Dyrektorium, nr 278.
186 http://polko.bralin.com.pl/obraz-matki-bozej-polkowskiej (dostęp: 20.03.2022).

go, wskazane byłoby przywrócenie wspomnianej ekumenicznej procesji 
suplikacyjnej, która funkcjonowała w  sanktuarium, poprzez zaproszenie do 
współtworzenia jej diaspory luterańskiej. Jest to postulat na przyszłość, który 
na pewno byłby dużym wyzwaniem dla miejscowych duszpasterzy i wspólnoty 
parafialnej.

Aby realizować pełniej postulaty odnowy kultu maryjnego 
w  sanktuarium podczas głoszonych rekolekcji i  homilii w  czasie świąt 
i uroczystości, kaznodzieje zapraszani do głoszenia słowa w swoich naukach 
powinni uwzględniać osiągnięcia współczesnej myśli i  nauki o  człowieku. 
Winni starać się przedstawiać obraz Najświętszej Dziewicy jako Tej, która 
w  określonej sytuacji swojego życia i  z  poczuciem odpowiedzialności 
przylgnęła do woli Bożej, przyjmując Jego Słowo i wprowadzając je w czyn. 
Działanie Maryi było ożywione miłością i  wolą służenia. Należy pamiętać 
o tym, że od czasów, w których żyła Maryja, diametralnie zmieniły się warunki 
polityczne, społeczne i  ekonomiczne, a  także poglądy na miejsce i  rolę 
kobiety w  społeczeństwie i Kościele. Wymaga to umiejętnego wydobywania 
i  ukazywania wzorców ponadczasowych, np. Maryi jako wzoru matki187. 
Zapraszani przez kustosza i  jednocześnie proboszcza bralińskiego do 
sanktuarium kaznodzieje powinni unikać w swych homiliach przedstawiania 
Maryi w  ludowych i  literackich wyobrażeniach, a  starać się być wiernymi 
prawdzie ewangelicznej188. By uniknąć nadużyć w sposobie wyrażania kultu 
maryjnego, nie propaguje się podczas sprawowanych uroczystości z udziałem 
pielgrzymów różnych zewnętrznych form praktyk religijnych niezwiązanych 
bezpośrednio z ewangeliczną prawdą o Matce Bożej, a wynikających z praktyk 
religijności ludowej, np. pocierania zakupionych dewocjonaliów o  cudowny 
obraz. Dlatego staraniem proboszcza bralińskiego ukazują się opracowania 
dotyczące ważnych wydarzeń w  sanktuarium. Tak powstał wspominany 
kilkakrotnie Modlitewnik pólkowski, album poświęcony koronacji koronami 
papieskimi obrazu Najświętszej Maryi Panny Strażniczki Wiary Świętej oraz 

187 MC 34–35; A. Szafrański, Potrzeba…, op. cit., s. 105.
188 Pierwszy Synod DK, nr 655.
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inne opracowania i foldery. Ich autorzy starają się być wierni w przekazywaniu 
prawdziwej i  czystej, a  przede wszystkim obiektywnej i  zgodnej z  nauką 
Kościoła prawdy dotyczącej kultu maryjnego, wyjaśniając, że ostateczny 
kult Najświętszej Maryi Panny istnieje po to, by Bóg został uwielbiony189. 
Najbardziej odpowiadającymi i  realizującymi postulaty soborowej odnowy 
formami pobożności maryjnej są, według papieża, modlitwa Anioł Pański 
i różaniec. Obie formy pobożnościowe są ujęte w Modlitewniku pólkowskim 
oraz praktykuje się je podczas pielgrzymek do sanktuarium pólkowskiego190. 
W  związku z  samym przebiegiem pielgrzymki można poczynić uwagę,  
że należy bardziej podkreślać rolę Trójcy Św. jako źródła wszelkich łask 
otrzymywanych przez wiernych, aby nie sprawiać wrażenia, że łaski te 
pochodzą wyłącznie od Matki Bożej191. Kolejna krytyczna uwaga może odnosić 
się do odbywającego się podczas uroczystości kościelnych handlu. Przyjęty  
miejscowym zwyczajem podczas uroczystości odpustowych organizowany 
jest jarmark świąteczny, powiązany z handlem dewocjonaliami, pamiątkami, 
zabawkami oraz żywnością. Niestety, jest to tak mocno zakorzenione 
w  świadomości parafian i  osób przybywających na uroczystości do 
 sanktuarium, że niektórzy z  nich odbywający się jarmark nazywają 
potocznie odpustem. Wydaje się, że nastąpiło tu pomieszanie rozumienia 
chrześcijańskiego świętowania ze światowym, pojmowanym jako 
spędzanie wolnego czasu na zakupach, festynach czy poświęcanie 
go innym przyjemnościom. Należy unikać łączenia uroczysto 
ści odpustowych z  tego typu wydarzeniami192. Na pewno jest to duże pole 
do pracy duszpasterskiej. Obecny kustosz sanktuarium podjął już pewne 
kroki w celu oddzielenia terenu handlu od terenu sanktuarium, lecz pozostało 
jeszcze dużo pracy przed nim w tym względzie.

189 MC 38–39; A. Szafrański, Potrzeba…, op. cit., s. 98–99.
190 D. Smolnik, M. Zych, A. Puchała (red.), Modlitewnik…, op. cit., s. 32, 46; MC 40–55.
191 MC 30; Dyrektorium, nr 80.
192 Dyrektorium, nr 32, 286–287.

 

Fot. Jarmark świąteczny, potocznie nazywany odpustem
Źródło: www.polko.bralin.com.pl/fotogalerie/odpust-ku-czci-narodzenia-

najswietszej-m (dostęp: 20.03.2022)

Widać jednoznacznie, że w sanktuarium „Na Pólku” następuje proces 
odnowy kultu maryjnego. Uczestniczą w  nim także pielgrzymi z  Kępna. 
Wielką zasługę w  tym mają duszpasterze z  parafii bralińskiej oraz kustosz 
sanktuarium. Starają się oni ukazywać rolę Maryi jako Tej, która prowadzi do 
Chrystusa, i zachęcać do głębszego przeżywania misterium Kościoła. Prosta 
i  głęboka wiara Ludu Bożego oraz różne przejawy pobożności ludowej to 
wielki dar, ale zarazem wielkie zadanie dla duszpasterzy. Ich starania w dziele 
odnowy kultu maryjnego już przynoszą wymierne owoce. Widać to choćby 
w nadanym tytule Matce Bożej, który nawiązywał do Roku Wiary: Strażniczka 
Wiary Świętej, a  który w  bezpośredni sposób wkomponowuje się w  proces 
odnowy, nawiązując do Maryi jako wzoru wiary, co ukazuje dojrzałość kultu 
maryjnego sprawowanego w  sanktuarium. Istniejąca tu pobożność ludowa 
winna stanowić punkt wyjścia do ewangelizacji i do budowy żywej wspólnoty 
Kościoła193.

193 H. Wollny, Najnowsze dzieje rodzimej czci Matki naszego Zbawiciela. Posoborowa ewolucja 
teologii kultu maryjnego w Polsce, Opole 1995, s. 174.
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Od Maryi możemy i winniśmy uczyć się pobożności. W Niej Bóg dał 
nam wzór, jak zmieniać życie w  nieustanny kult Boga, jak być posłusznym 
Bogu, jak ofiarować się Jemu. Mamy modlić się wraz z Maryją i na Jej wzór. 
Pozornie ograniczone do sprawy braku wina na weselu w Kanie Galilejskiej 
słowa naszej Matki: „Wykonajcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5) są 
przesłaniem dla każdego chrześcijanina, by odnowił w sobie zawarte na chrzcie 
przymierze z Bogiem. Maryja nie przesłania nam Chrystusa, lecz przeciwnie 
– ukazuje Go wszystkim przychodzącym do sanktuarium jako jedyną Prawdę, 
Drogę i źródło Życia dla każdego z nas194.
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Marek Makieła
Prezes Poznańskiego Klubu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej

Krąg rodzinny szlacheckiego rodu Wężyków z  Osin, osiadłych w  ziemi 
ostrzeszowskiej – część  1

Protoplaści Wężyków

Różne źródła historyczne niejednoznacznie wskazują na pochodzenie 
rodu Wężyków. Kasper Niesiecki195, jako pierwszego z  Wężyków wymienia 
Mikołaja Wężyka, dominikanina i  kaznodzieję Władysława Jagiełły, który 
wsławił się nawracaniem Litwinów na wiarę rzymskokatolicką w 1413 r.

W  drugiej kolejności wymienia Pawła (Wężyka), „który w  r. 
1423 dopomógł naszej polskiej kawalaeryi, że Drahimu fortecy dostali,  
przestrzegłszy albowiem Dobrogosta Nałęcza kasztelana, o  szczupłej 
bardzo kwocie ludzi tam na prezydium zostawionych, nocą 
myśliwskiemi sieciami wciągnąwszy ludzi Polskich do fortecy, 
bez żadnego zawodu poddał mu zamek, za co w  nagrodę wziął od 

195 Kasper Niesiecki, ur. 31 grudnia 1682 r., zm. 9 lipca 1744 r. w Krasnymstawie – polski 
genealog, heraldyk, jezuita, leksykograf, pisarz, teolog, kaznodzieja. Cyt. za: K. Niesiecki, 
Herbarz Polski, Lipsk 1842, t. 9, s. 284–289. 
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króla w  żupach Wielickich pewną pensyą. Wprawdzieć Kromer196 

chce go mieć rodem z  Niemiec, ale go zbija Okolski197, […] który od tego 
Pawła dom Wężyków w Polszcze swoję linię zaczął”.

Prawie identyczny opis zdobycia zamku w  Drahimiu można znaleźć 
u Jana Długosza198, który w swej kronice pisze że199: „Paweł Wasznik Niemiec, 
który w krańcu zamkowym miał komnatę sypialną, powciągawszy do zamku 
sieciami łowieckiemi wielu rycerzy Polskich, opanował załogę i zamek królowi 
odzyskał. Za co król hojnie go potem wynagrodził naznaczonym dochodem 
z żup Wielickich”.

196 Marcin Kromer urodził się w 1512 r. w Bieczu, w rodzinie mieszczańskiej o niemieckich 
korzeniach, która uległa polonizacji. W Bieczu ukończył szkołę parafialną. W 1528 r. wyjechał 
do Krakowa, gdzie podjął studia w Akademii Krakowskiej, zakończone uzyskaniem w 1530 r. 
tytułu „bakalaureata nauk wyzwolonych”. W 1533 r. rozpoczął pracę w kancelarii królewskiej, 
u podkanclerzego koronnego Jana Chojeńskiego. W 1537 r. wyjechał do Włoch, by studiować 
prawo w Padwie i Bolonii. W 1540 r. powrócił do Polski z tytułem „doktora obojga praw”                
i został sekretarzem arcybiskupa Piotra Gamrata. Przez pewien czas przebywał w Bieczu, gdzie 
w 1542 r. został proboszczem. W latach 1543–1544 ponownie wyjeżdżał do Włoch, tym razem 
w roli posłańca arcybiskupa Gamrata do papieża. W 1544 r. otrzymał kanonię krakowską. Rok 
później został sekretarzem króla Zygmunta Augusta i bliskim współpracownikiem kanclerza 
Samuela Maciejowskiego. Jako sekretarz królewski w latach 1545–1548 często pełnił ważne 
misje polityczne, m.in. wyjeżdżał do Rzymu z postulatem zwołania soboru powszechnego 
i w celu utworzenia nuncjatury papieskiej w Polsce. Jako znawca spraw pruskich w 1551 r. 
otrzymał kanonię warmińską. W 1552 r. Zygmunt August podniósł go do godności szlacheckiej 
i nadał mu herb. W latach 1558–1564 pełnił funkcję stałego posła polskiego na dworze cesarza 
Ferdynanda I w Wiedniu. W 1570 r. został mianowany koadiutorem biskupstwa warmińskiego, 
a w 1579 r. biskupem diecezji warmińskiej. Zmarł w 1589 r. w Lidzbarku Warmińskim, 
pochowany we Fromborku.

197  Szymon (Simon) Okolski, herbu Rawicz, ur. w 1580 r. w Kamieńcu Podolskim, zmarł 
w 1653 r. we Lwowie. Był dominikaninem, teologiem, historykiem i heraldykiem. Studia 
teologiczno-filozoficzne odbył we Lwowie i Bolonii, następnie pełnił różne funkcje w zakonie 
dominikanów. Jako kaznodzieja towarzyszył hetmanowi polnemu Mikołajowi Potockiemu  
w wyprawach w 1637 r. i 1638 r., które opisał w swoich dziełach. Od 1641 r. opat dominikańskiego 
klasztoru w Kamieńcu Podolskim. W 1648 r. został prowincjałem zakonu dominikanów  
dla całej Rusi. Autor prac historycznych i literackich. 
198  Jan Długosz, herbu Wieniawa, ur. 1 grudnia 1415 r. w Brzeźnicy, zm. 19 maja 1480 r. 
w Krakowie – kronikarz, polski historyk, twórca jednego z najwybitniejszych dzieł 
średniowiecznej historiografii europejskiej, duchowny, geograf, dyplomata, wychowawca 
synów Kazimierza Jagiellończyka. 
199 Jana Długosza, kanonika krakowskiego, Dziejów polskich ksiąg dwanaście. t. 4, ks. 11, 12, 
s. 278. 

Jak widać opis zdobycia zamku jest prawie identyczny w obu relacjach, 
a jedyną różnicę stanowi nazwisko rycerza, który ułatwił jego zdobycie polskiej 
kawalerii. Czy był to Paweł Wasznik, czy też Paweł Wężyk? Dziś trudno to już 
jednoznacznie stwierdzić.

Podobno ten sam Wasznik miał pomóc w zajęciu zamku Kowale, także 
w  wyniku zdrady. Trudno uwierzyć, aby ten sam człowiek mógł podobną 
rolę odegrać w dwóch zamkach. Informacja o podobnym uczynku Wasznika 
w zamku Kowale świadczyć może, że doszło do pomieszania dwóch wydarzeń, 
a  pewnie i  dwóch osób. Jeżeli założymy, że Paweł był Wężykiem, mógł być 
związany raczej z  zamkiem Kowale, bowiem w  tych okolicach Wężykowie 
pojawiali się od czasów Kazimierza Wielkiego. Z kolei w Drahimiu pomógł 
Polakom jakiś rycerz niemiecki, być może w podobny sposób jak Wężyk200.

Ród Wężyków różnie zapisywał swoje nazwisko, np. Wanszel (1404), 
Waszlyn (1415), Wanschik (1413, 1415), Wanszik (1405), Waszic, Waszyk 
(1409), a poźniej Wanzik, Wanszig, Wanzicow, Wanszicow, Wanzikowye. Wyżej 
wymienione odmiany nazwiska są zatem bardzo podobne jak w  przypadku 
interesującego nas rycerza Pawła Wasznika.

W pierwszej połowie XV w. pojawiają się następujący przedstawiciele 
rodu Wężyków o  imieniu Paweł: z  linii małopolskiej Paszek z  Damianów 
w  Krakowskiem (1399), z  linii wielkopolskiej Paweł (Paszek) z  Bógwidza 
w  Kaliskiem (1401). W  1408 r. wspomniano razem Andrzeja i  Lutkę de 
Vestrza z Paszkiem (Pawłem), Mikołajem i  Jaśkiem, jej dziećmi, gdy toczyli 
spór graniczny z kościołem św. Małgorzaty z Kalisza. Paweł z Mikołajewic koło 
Gniezna w 1449 r. dokonywał podziału ze swymi braćmi: Janem i Mikołajem. 
Później znany jest przedstawiciel mazowieckich Wężyków – Paweł Ciechomski 
(1477) i następni, w końcu XV wieku.

200 Lokalne środowisko powojennego Drahimia zrobiło z rycerza Pawła Wasznika 
niemieckiego rybaka! Na rynku miasta Czaplinek, położonego ok. 10 km od Drahimia, 
postawiono mu nawet pomnik, który przedstawia rybaka trzymającego sieć pełną ryb! Za: 
www.przy-lasku.pl/czaplinek i http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/20670,czaplinek-
pomnik-rybaka.html (dostęp: 9.04.2015). 
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Grzegorz Jacek Brzustowicz201 uważa, że nie sposób udowodnić, by 
którykolwiek z  wymienionych Pawłów z  rodu Wężyków był założycielem 
którejś z  linii rodu. Według Brzustowicza wielce prawdopodobne jest,  
że czasów Pawła Wasznika (1423) mogli dożyć przedstawiciele Wężyków 
wielkopolskich, zamieszkujących okolice Kalisza: Paweł z Bógwidza i Paszek 
de Vestrza (Westerski). Może któryś z nich był Pawłem Wasznikiem, bowiem 
wskazywałby na to zapis nazwiska.

Wspomniany już Okolski wywodzi zaś ród Wężyków od Stanisława, 
dziedzica Woli, o czym niżej.

Reasumując powyższe wywody, wydaje się, że Paweł Wasznik to rycerz 
niemiecki w służbie krzyżackiej, który licząc na nagrodę od króla Władysława 
Jagiełły, umożliwił zajęcie zamku w Drahimiu polskim wojskom. Wężykowie 
zaś to średnio zamożny ród szlachecki pochodzący z  Mazowsza, o  czym 
poniżej.

Wężykowie z ziemi sieradzkiej

W 1998 r. nakładem Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się interesująca 
książka pt. Szlachta sieradzka XV wieku. Magnifici et generosi, pióra Alicji 
Szymczakowej202. Wspomniana pozycja wydawnicza pozwala na gruntowne 
poznanie czterech pokoleń rodu Wężyków od momentu pojawienia się ich 
w woj. sieradzkim. Autorka ustaliła, że gniazdem rodzinnym rodu jest wieś 
Mnich, położona na ziemi gostynińskiej, na Mazowszu. Z  niej pochodzili 
dwaj bracia: Stanisław – o  przydomku „Małdrzyk” i  Mszczuj. Wężykowie, 
którzy przybyli w II połowie XIV w. na teren ziemi sieradzkiej, posiadali od 
samego początku znaczne kompleksy dóbr. W księgach grodzkich wieluńskich 

201  G. J. Brzustowicz, Czy Paweł Wasznik był przedstawicielem rodu Wężyków?, http://www.
szlachta.org.pl/heraldyka/czy-pawel-wasznik-byl-przedstawicielem-rodu-wezykow.html 
(dostęp: 18.04.2015). 
202 A. Szymczakowa, Szlachta sieradzka XV wieku. Magnifici et generosi, Łódź 1998. 

i  sieradzkich wymieniane są między innymi takie wsie jak Wola (z  czasem 
nazwana Wolą Wężykową), Grabica, Siedlec, Osiny, Zamoście i Grabostowo.

Mszczuj 23 czerwca 1410 r. uczestniczył w  wiecu obozowym pod 
Cichmianą koło Uniejowa, skąd odbył całą kampanię wojenną zakończoną 
oblężeniem Malborka. Coś jednak ważnego musiało się zdarzyć w trakcie tej 
kampanii, ponieważ pojawił się zapis w  księgach ziemskich na jej temat203. 
Otóż książę mazowiecki Janusz wystosował na prośbę Mszczuja 6 września 
1410 r. list do sądu sieradzkiego, w którym zapewniał, że Mszczuj – gdy był 
domownikiem księcia – „dostarczał licznych dowodów wierności, nie uczynił 
nic przeciw honorowi i nie był naganiony”.

Ten dokument budzi wiele niejasności i pytań:

1. Nie wiemy, kiedy Mszczuj pozostawał w służbie księcia Janusza.

2. Nie dowiemy się z  niego, na czym polegało to niechlubne zachowanie 
w czasie wojny polsko-krzyżackiej.

3. Nie wiemy, dlaczego Mszczuj otrzymał naganę.

4. Nie wiadomo z  jakiego powodu fakt ten odnotowano w  księgach 
sieradzkich z  wielkim opóźnieniem, dopiero 2 lutego 1412 r. – i  to bez 
żadnego komentarza.

Pozostawiając te pytania bez odpowiedzi, możemy jednak na podstawie 
wspomnianego dokumentu jednoznacznie przyjąć, że Wężykowie pochodzili 
z Mazowsza.

Mszczuj pojawia się wielokrotnie w  latach 1412–1425 przed sądem 
grodzkim w  Sieradzu, dokonując rożnych zapisów majątkowych. Musiał się 
widocznie „dorobić” na wojnie z krzyżakami.

Linia rodowa Wężyków, której początek dał Mszczuj, kończy się na jego 
potomku Andrzeju, zmarłym po 1466 r., a żonatym z Małgorzatą Kunecką ze 

203  Archiwum Akt Dawnych – Warszawa (dalej: AAD Warszawa), zespół 56–57, księgi 
ziemskie sieradzkie, ks.4 k.84 v. 
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Starchocic, z którą miał dwie córki: Barbarę i Katarzynę, nie miał zaś żadnego 
potomka męskiego.

Na Mazowszu żyła także inna rodzina o  tym samym nazwisku, lecz 
o odrębnych korzeniach. Używała ona przed nazwiskiem partykuły „de Magna 
Ruda”. Wspomina o nich Długosz w Liber beneficiorum, pisząc, że piastowali 
oni niższe urzędy ziemskie oraz godności deputatów i  poselskie. Wśród 
antenatów mieli podkomorzych, kasztelanów, ale również prymasa. Brakuje 
jednak w popularnych herbarzach szerszej wzmianki o tym rodzie. Stronami 
rodzinnymi tej linii Wężyków było Podlasie, gdzie w  XVII w. należeli do  
rodów bogatych czy przynajmniej zamożnych i  dobrze skoligaconych z  do-
mami tej rangi co Koniecpolscy, Ossolińscy, Działyńscy, Lanckorońscy204.

Także Wężykowie z  ziemi sieradzkiej są przez współczesnych 
historyków zaliczani do najznaczniejszych rodów tej ziemi, takich jak 
Koniecpolscy, Jordanowie, Brudzewscy, Zarembowie z Kalinowy i inni, chociaż 
większości z nich ustępowali pod względem posiadanej fortuny i piastowanych 
godności. Wchodzili jednak z nimi w koligacje rodzinne. Bardzo interesującej 
oceny statusu szlacheckiego dokonała Alicja Szymczakowa w  cytowanym 
wyżej wydawnictwie, umieszczając Wężyków na 11. miejscu swoistej listy 
rankingowej szlachty sieradzkiej na ponad 80 sklasyfikowanych tam rodów.

Wężykowie podzielili się na kilka linii i  dla rozróżnienia używali 
przydomków pochodzących od swoich włości:

– de Wola lub inaczej Wola Wężykowa205,

– Wężykowie na Osinach lub z Osin,

– Wężykowie na Widawie lub z Widawy,

– Wężykowie z Wielkiej Rudy,

204 S. Tomkowicz, Żywot Franciszka Wężyka z użyciem głównie własnych zapisków poety 
skreślony [w:] Pisma Franciszka Wężyka, Poezje z pośmiertnych rękopisów, t. 2, Kraków 1878, 
s. 379. 
205 Wężykowie z Woli opuszczają sieradzkie, przenosząc się do województwa ruskiego na Ruś 
Czerwoną do Rudek i na ziemię bełską (wieś Chowaniec). 

– Wężykowie z Siedlec.

Szymon Okolski wyprowadza rodziny Wężyków siedleckich, osińskich 
i widawskich od Stanisława, który pisał się z Osin od 1476 r. Zapewne więc tę 
wieś dostał w dziale rodzinnym. W księgach grodzkich sieradzkich pojawia 
się dość często, między innymi już w 1459 r., ale występuje wówczas wspólnie 
z braćmi (Janem i Piotrem) z którymi pozostawał w niedziale. A. Szymczakowa 
stwierdza, że trudno dociec o ich starszeństwie, zwłaszcza między Stanisławem 
a  Piotrem. Raz bowiem wymieniany był w  księgach Piotr, a  innym razem 
Stanisław. Nie jest wykluczone, że byli oni bliźniakami.

Stanisław wymieniany jest jeszcze wielokrotnie w  zapisach ksiąg 
grodzkich. I tak:

– 4 marca 1462 r. zapisuje żonie Katarzynie Wieruszównie 330 grzywien 
oprawy z dóbr w Polkowie i Czechach,

– 8 września 1467 r. odnotowano zawieszenie procesu Stanisława Wężyka 
z Janem z Podłężyc o zbiegłego „chłopa i domownika jego”,

– w latach 1467–1482 Stanisław toczy spór z sąsiadem z Podłężyc o granice 
między wsiami Polkowa i Rzechty,

– 25 listopada 1482 r. pożyczył Gabrielowi z Rogóźna pewną sumę pieniędzy, 
którą w styczniu 1483 r. powiększył do wysokości 60 grzywien. Jako zastaw 
tej pożyczki służyło pięciu mieszczan z Widawy,

– po raz ostatni wspomniany został 29 czerwca 1484 r., kiedy to pozwał 
Katarzynę, wdowę po Mikołaju Pełce ze Stęszyc Grzymalinych, o chłopa 
zbiegłego z Polkowa do Stęszyc.

Wraz z żoną Katarzyną, o nieznanym nazwisku rodowym, która żyła 
jeszcze 7 kwietnia 1497 r., miał 4 synów (Piotra, Andrzeja, Mikołaja i  Jana) 
oraz 6 córek (m.in. Annę, Agnieszkę, Małgorzatę i  Helenę). Zmarł przed  
10 stycznia 1485 r., kiedy to jest wspomniany jako zmarły.
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Wężykowie na ziemi ostrzeszowskiej

Pierwsze próby zagnieżdżenia się rodu Wężyków w  ostrzeszowskim 
obserwujemy już w XV w.

Syn Stanisława (I) Wężyka o  przydomku „Małdrzyk” – Jan 
Wężyk towarzyszył królowi Władysławowi III w  wyprawie na Węgry. 
W  nagrodę otrzymał prawo do wykupu z  rąk chorążego wieluńskiego 
Mikołaja Kępińskiego starostw bolesławieckiego i  ostrzeszowskiego. 
Od 13 lutego 1443 r. pisał się „z  Jankowych”, wsi należącej do tenuty206 

bolesławieckiej, co świadczy, że udało mu się przeprowadzić transakcję  
wykupu przynajmniej niektórych wsi należących do Bolesławca.

Miał jednak kłopoty z  uzyskaniem starostwa w  Ostrzeszowie.  
We wrześniu 1443 r. okazał Wojciechowi Malskiemu, namiestnikowi króla 
na Wielkopolskę, listy królewskie dotyczące prawa wykupu. Skarżył się przy 
tym na Kępińskiego, że ten nie chciał przeprowadzić rezygnacji. Ostatecznie 
nie udało się mu wykupić obu tenut. Bolesławiec jeszcze w 1453 r. trzymali 
synowie Mikołaja Kępińskiego, a  Ostrzeszów przeszedł w  ręce Zarębów. 
Prawdopodobnie Jan Wężyk zajął tylko Jankowy, nieopodal Kępna, a i to na 
krótko, bowiem w 1459 r. miał je Stanisław Kępiński.

Następna próba usadowienia się w ostrzeszowskim nastąpiła dopiero 
po 150 latach, kiedy to kolejny z rodu Wężyków z Osin – Stanisław (II) zaczął 
w 1612 r. wykup dóbr myjomickich.

206 W dawnej Polsce od XIV w. tak określano starostwa niegrodowe, królewszczyzny będące 
w użytkowaniu (dzierżawa lub zastaw) z prawem dożywotniego pobierania dochodów.  
Z posiadaniem tenuty nie była związana jurysdykcja starościańska, sprawowana w grodzie,  
tj. w starostwie grodowym. 

STANISŁAW (II) WĘŻYK 
syn Macieja i NN Wężyków

Stanisław Wężyk był jedynym męskim potomkiem Macieja Wężyka, 
który kontynuował linię na Osinach. Po swoich braciach – Florianie, Janie 
i Bartłomieju – zmarłych w stanie bezżennym odziedziczył liczne dobra. Sam 
również skupował okoliczne majątki. W 1586 r. nabył od Pawła Jaworskiego 
połowę Jaworu, położonego w  parafii Wygiełzów207. W  1596 r. kupił od  
Stanisława Brodzkiego część wsi Stypuły. W  tym samym roku legitymuje 
się jako właściciel Wrzesin, Przymiełowa, Młodawina, Wygiełzowa208 itd. 
W 1612 r. zawiera ugodę ze Stanisławem Brodzkim w sprawach majątkowych 
dotyczących Młodawina, Przymiełowa i  Wygiełzowa. W  1611 r. Krzysztof 
Zgierski sprzedał Stanisławowi Wężykowi swoją część Stypuł i  odtąd  
Stanisław był ich jedynym właścicielem. Od Piotra Malińskiego kupił  
natomiast część Kozub Starych w 1613 r. Jak zatem widać prowadził bardzo 
rozległe interesy – i to na przestrzeni krótkiego czasu.

Stanisław Wężyk, dziedzic Osin, rozpoczął skupowanie części dóbr 

207 AAD Warszawa, zespół 56–57, inskrypcje grodzkie sieradzkie, t. 84, s. 147. 
208 AAD Warszawa, zespół 56–57, inskrypcje grodzkie sieradzkie, t. 84, s. 147. 
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Myjomice w  pow. ostrzeszowskim w  pierwszych latach XVII w. Niewiele 
lat wcześniej dobra te zostały podzielone na części i  rozprzedane przez 
ostatnich potomków rodziny Myjomskich herbu Niesobia. Myjomscy 
wywodzili się od Krzywosądów, którzy posiadali wielkie nadania na terenie 
dawnego powiatu ostrzeszowskiego. Dobra te, po zmarłym bezdzietnie 
stryju Macieju Myjomskim, sędzi grodzkim ostrzeszowskim, odziedziczył 
jego bratanek Wacław Myjomski. Wskutek wielkiej rozrzutności zadłużył 
poważnie swoje dobra. Po jego przedwczesnej śmierci dziedziczące po nim 
trzy siostry zmuszone były wyprzedać niemal całą sukcesję. Pierwsza z sióstr 
Zofia z  Myjomskich Bujakowska sprzedała swoją część dóbr myjomskich  
za 28  000 zł chorążycowi wieluńskiemu Jerzemu Masłowskiemu. Jerzy 
Masłowski z kolei sprzedał w 1612 r. nabytą przez siebie część dóbr myjomskich 
Stanisławowi Wężykowi209. Na przestrzeni następnych 20 lat Stanisław Wężyk 
systematycznie nabywał pozostałe części tego kompleksu i w końcu stał się ich 
wyłącznym właścicielem. I tak:

– w  1616 r. nabył część dóbr myjomskich od Michała Czechowskiego, 
zwanych „Czechowszczyzną”210,

– w 1623 r. nabył kolejną część Myjomic od Adama Rostogi211,

– w  1629 r. od Krzysztofa Tomickiego przejął za 3620 zł pozostałą część 
Myjomic212,

– w  tym czasie inną część Myjomic kupił od sąsiada – dziedzica dóbr 
Mikorzyn – Stanisława Węgierskiego i jego żony Anny z Głębockich.

Stanisław Wężyk po zakupie Myjomic przeniósł się zapewne 

209 AAD Warszawa, zespół 63, relacje i dekrety grodzkie ostrzeszowskie z lat 1612–1616,  
s. 688–690. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na błąd, jaki zakradł się do wydawnictwa 
Dwory polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim autorstwa L. Durczykiewicza (wyd. 
Durczykiewicz, Czempiń 1912, s. 24), który podaje, że Myjomice należały do Wężyków już 
w 1580 r. Ten błąd powiela Marcin Libicki we współczesnym wydawnictwie Dwory i pałace 
wiejskie w Wielkopolsce. Przewodnik (s. 163). 
210 AAD Warszawa, zespół 63, inskrypcje grodzkie ostrzeszowskie z lat 1612–1616, s. 601. 
211 AAD Warszawa, zespół 61, inskrypcje grodzkie wieluńskie, t. 64, s. 372. 
212 AAD Warszawa, zespół 61, inskrypcje grodzkie wieluńskie, t. 69 i t. 71, s. 202–206. 

w  ostrzeszowskie, ponieważ znajdujące się w  sieradzkim wsie „puścił 
w dzierżawę”. W 1616 r. wydzierżawił Osiny Jakubowi i Jadwidze z Boguskich 
Topolskim, a  Kustrzyce, Wrzesiny, Przymiełów, Lichawę, Bród oraz Stypuły 
w tym samym roku wydzierżawił Adamowi Walewskiemu213.

Pomiędzy 1599 r. a  1600 r. Stanisław Wężyk ożenił się z  Marianną 
Lipską herbu Grabie. Stanisław miał ze swoją żoną Marianną trzech synów: 
Jana, Hieronima i Marcina.

Jeszcze za swego życia, w  1623 r., Stanisław Wężyk wydzielił swemu 
synowi Janowi jako część schedy Osiny, Kustrzyce, Wrzesiny, Przymiełów, 
Bród, Lichawę, Kozuby itd. a  aktem wniesionym do Inskrypcji Grodzkich 
Wieluńskich z 1627 r. potwierdził dokonaną darowiznę.

Linia Jana wygasła już w  trzecim pokoleniu, a  Marcina w  szóstym 
(pod koniec XVIII w.). Potomkowie Hieronima mieszkali do 1939 r. 
w  ostrzeszowskim. Ostatni Wężykowie z  tej linii mieszkają obecnie w  Kra-
kowie.

Po raz ostatni Stanisław Wężyk występuje w  księgach grodzkich  
w  1632 r., kiedy to ceduje swojemu synowi Hieronimowi Myjomice, 
zastrzegając jednak dla siebie dożywocie, jego zaś żona, Marianna Lipska- 
Wężykowa, otrzymała oprawę jeszcze wcześniej, bo już w akcie z 1626 r.

Zmarł przed 1638 r., w którym to roku Jerzy Gomoliński, brat zmarłego 
Andrzeja Gomolińskiego, domagał się od synów Stanisława Wężyka – Jana 
(chorążego sieradzkiego), Marcina (łowczego sieradzkiego) i  Hieronima 
(stolnika sieradzkiego) – zapłaty 1000 zł za sprzedanie ich ojcu 15 muszkietów, 
7 hakownic, 3 śniegowic i 3 „bombardasów”214.

 

213 AAD Warszawa, zespół 56–57, inskrypcje grodzkie sieradzkie z 1616 r., s. 231–232 oraz 
Sieradzensis Castrum Resignat, t. 115, s. 170. 
214 Gomolińscy byli spokrewnieni z Wężykami poprzez ślub ich ciotki Anny z Aleksandrem 
Gomolińskim, ojcem powodów. 
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* oo w schematach genealogicznych oznacza małżeństwo.

Linia kasztelańska Wężyków

JAN I JEGO POTOMKOWIE

Jan Wężyk był najstarszym synem Marianny z Lipskich i Stanisława (II) 
Wężyków. Urodził się ok. 1602 r. Od 1629 r. do 1632 r. Jan posiadał godność 
łowczego sieradzkiego, a  w  latach 1632–1649 był chorążym mniejszym 
województwa sieradzkiego. Z  tą godnością występuje w  księgach grodzkich 
sieradzkich i wieluńskich aż do 1650 r., w którym prawdopodobnie zmarł. Wraz 
z braćmi: Marcinem i Hieronimem (zwanym Jaroszem) wziął udział w 1622 r. 
w bitwie pod Chocimiem. W latach 1633–1643 był elektorem z województwa 
sieradzkiego. W  1633 r. posłował na sejm koronacyjny Władysława IV 
Wazy. W  1640 r. został wybrany przez szlachtę sieradzką marszałkiem koła 
rycerskiego woj. sieradzkiego i ziemi wieluńskiej.

Jeszcze za życia ojca otrzymał w  1623 r. wszystkie dobra należące 
do Stanisława na Osinach Wężyka, leżące w  ówczesnym pow. szadkowskim 
(Osiny, Kustrzyce, Bród, Lichawa, Stypuły, Wrzesiny, Partyki, Kozuby 
Stare i  Nowe oraz Przymiełów), którą to darowiznę ojciec potwierdził 
w  1627 r. aktem wniesionym do ksiąg grodzkich ostrzeszowskich. 
W  1629 r. nabył Głowaczowice Stare od Adama Paprockiego,  
właściciela Jaworu, pisarza ziemskiego stężyckiego215. Przed 1646 r. Jan kupił 
miasteczko Praszka w powiecie wieluńskim z przyległymi wsiami: Stroycem 
(zwaną także Stradziec, a  obecnie Strojec), Kuźnicą, Szyszkowem, częścią 
Kowali itd. od rodziny Olewińskich. Jan był dwukrotnie żonaty. Z  pierwszą 
żoną, Zofią de Strzemielec-Łaszcz, herbu Prawda, nie miał dzieci. Zofia była 
primo voto za Janem Stanisławem Tarnowskim herbu Rola.

Z drugą żoną, Dorotą z Rudnik Biskupską, herbu Lis, wdową po Janie 
Rogozińskim, burgrabim zamku królewskiego i  sekretarzem króla, miał 
syna Władysława i dwie córki: Joannę i Mariannę Krystynę. Nadto po Janie 
Rogozińskim wychowywał pasierbicę Annę Rogozińską, która później wyszła 
z mąż za Stanisława Trzcińskiego, wojskiego wieluńskiego. Ich ślub odbył się 
ok. 1645 r. W 1645 r. Jan Wężyk zapisał swej pasierbicy kwotę 25 530 zł, należną 
jej ze spadku po zmarłym ojcu. Z kolei jego rodzone córki:

– Joanna, wychodząc za mąż za Wojciecha Grudzieckiego, cześnika 
łęczyckiego, otrzymała 11  000 zł posagu. W  1673 r. była właścicielką 
Szyszkowa w wieluńskim, który następnie sprzedała. Po raz drugi wyszła 
za mąż przed 1691 r., za Piotra Próchnickiego, herbu Korczak. Zmarła ok. 
1699 r.,

– Marianna Krystyna otrzymała w 1684 r. tytułem posagu kwotę 11 600 zł. 
Ona także była dwukrotnie zamężna. Po raz pierwszy (przed 1658 r.) wyszła 
za mąż za Marcina Wierusz-Bielskiego, sędziego grodzkiego wieluńskiego, 
zaś po raz drugi, zapewne w 1668 r.216, za Stanisława Skórzewskiego, herbu 
Drogosław, właściciela Przedmościa w ziemi wieluńskiej (przed 1676 r.).

215  Akt kupna został wniesiony do ksiąg grodzkich krakowskich.
216  Hipotetyczna data ślubu zbiega się z aktem dożywocia, które zapisuje jej mąż Stanisław 
Skórzewski.

STANISŁAW
kupił Myjomice 

1612–1629 r.
oo* ok. 1600 r. 

 Marianna Lipska

HIERONIM
oo ok. 1638 r.

 Dorota Cielecka

MARCIN 
oo  1635 r.

Marianna Tarnowska

JAN 
oo Zofia Łaszcz 

oo ok. 1645 r. Dorota Biskupska

protoplasta 
linii mikorzyńskiej

protoplasta 
linii myjomickiej

protoplasta linii kasztelańskiej 
(Praszka)

trwa do dzisiajwygasła w 6. pokoleniuwygasła w 3. pokoleniu

Wężykowie z Osin pokolenie I i II
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Wspólnie z drugą żoną Dorotą ufundowali altarię w kościele w Praszce. 
Wpis do ksiąg wieluńskich nastąpił w  poniedziałek po św. Jakubie 1646 r. 
(29 lipca). Potwierdzenie tej fundacji zostało wpisane do akt konsystorza 
wieluńskiego dopiero 23 maja 1659 r. Z tego tytułu dwaj mansjonarze pobierali 
czynsz od sumy kapitałowej 3200 florenów i mieli własne domy217. Jan Wężyk 
zmarł przed 16 lutym 1650 r.

WŁADYSŁAW WĘŻYK 
syn Doroty Biskupskiej i Jana Wężyków

W 1667 r. pełnił urząd podsędka ziemi wieluńskiej, a w 1672 r. został 
podkomorzym wieluńskim. W 1667 r. – wraz ze swoim stryjem Hieronimem 
– został wyznaczony przez Sejm komisarzem do rozgraniczenia ziem 
Polski i Śląska. Jeszcze przed śmiercią ojca Jana Wężyka w 1647 r. otrzymał 
od niego dobra położone w  wieluńskim, tj. miasto Praszkę oraz wsie 
Wygiełzów, Stojec itd. (akt rezygnacji w księgach wieluńskich). Niezależnie od 
wymienionej wyżej darowizny był właścicielem dóbr rodowych w sieradzkim, 
tj. Osin, Brodu z  młynem Kozubskim na rzece Grabi, Przymiłowa, 
Wrzesin, Głowaczowic, Stypuł, Partyk itd. W  1676 r. był też właścicielem 
Sobiepan. Władysław dał prezentę na probostwo w  Praszce wikariuszowi 
wieluńskiemu ks. Krzysztofowi Juszkiewiczowi, który był instytuowany  
7 października 1658 r. Około 1650 r. wziął ślub z Barbarą z Bnina Radzewską 
(pasierbicą stryja Hieronima)218 Barbara Radzewska i Władysław Wężyk mieli 
troje dzieci: dwie córki i syna. Pierwsza córka miała na imię Helena (zm. przed 
1711 r.), z trzech małżeństw była bezdzietna:

217  S. Zabraniak, Praszka i jej duszpasterze w XVII–XVIII w. (do 1763 r.), „Rocznik Powiatu 
Oleskiego” 2011, nr 4, s. 104–105.
218  Jako żona Władysława Barbara Radzewska występuje w aktach ziemskich szadkowskich 
z lat 1651–1655.

I. v. ok. 1673 r. wyszła za Marcina Bogdańskiego, herbu Prus,
II. v. ok. 1676 r. wydana za wdowca Marcina Szołowskiego, herbu Wczele,
III. v. ok. 1701 r. wyszła za Stefana Kamockiego, herbu Jelita.

Druga córka – Zofia (zm. przed 1721 r.) miała dwóch mężów:

I. v. przed 1683 r. wyszła za Franciszka Konopnickiego z  Kroczowa, herbu 
Jastrzębiec,
II. v. ok. 1695 r. wydana za Sebastiana Zabłockiego.

Jedyny syn Barbary z Radzewskich i Władysława Wężyków – Stanisław 
(III) był wraz ze współdziedziczącą z  nim siostrą Zofią właścicielem Osin, 
Brodu, Lichawy, Kustrzyc, Stypuł vel Partyk, Sobiepan, Wrzesin, Przemie- 
łowa itd., w  powiecie szadkowskim, oraz części miasta Praszka z  prawem 
patronatu, a  także przyległych do Praszki wsi: Strojca, Wygiełzowa, Kuźnicy 
i  części Baranowa. Niektóre wsie Stanisław Wężyk sprzedał przed 1690 r. 
swemu kuzynowi Franciszkowi z  Osin Wężykowi, a  resztę – za wyjątkiem 
Baranowa – kupił Franciszek 6 sierpnia 1691 r., płacąc Stanisławowi i  jego  
siostrze 150 000 zł219.

W latach 1683–1689 występuje także jako właściciel Słomkowa Suchego 
w  sieradzkim. Stanisław ożenił się z  Anną Strzelecką, której był trzecim 
mężem. Poprzednio była ona zamężna primo voto za Walerianem Kamińskim, 
a secundo voto za Andrzejem Dobruchowskim. Małżeństwo było bezdzietne 
i  na Stanisławie zakończyła się męska linia Wężyków, wywodząca się od 
Jana, łowczego sieradzkiego. Stanisław po raz ostatni występuje w  księgach 
grodzkich wieluńskich w 1695 r., kiedy to kwituje Jakuba Silnickiego ze zwrotu 
udzielonej mu pożyczki. Zmarł przed 1711 r., w którym jego żona, Anna ze 
Strzeleckich, występuje jako wdowa i  pani dożywotnia Słomkowa Suchego. 
Anna żyje jeszcze w 1721 r., w którym kwituje ją siostra zmarłego męża, Zofia 
z Wężyków Zabłocka, jako spadkobierczyni brata.

219  Archiwum parafii Praszka – akt nr 3, oraz archiwum ss. bernardynek w  Wieluniu  
– akt nr 114.
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ANEKS
POWIAT OSTRZESZOWSKI

zmiany struktury administracyjnej na przestrzeni wieków

Do końca XV w. powiat ostrzeszowski wchodzi w skład woj. kaliskiego. Następnie,  
do 1793 r., jest częścią woj. sieradzkiego.
1793 r. – 1806 r. – Prusy Południowe.
1806 r. – 1815 r. – Księstwo Warszawskie, departament kaliski.
1815 r. – 1918 r. – Wielkie Księstwo Poznańskie, Provinz Posen.
Od 1865 r. stolicą powiatu ostrzeszowskiego jest Kępno.
W  1889 r. dawny powiat ostrzeszowski podzielono na dwa powiaty: ostrzeszowski 
i kępiński. W 1934 r. zlikwidowano powiat ostrzeszowski, a  tereny byłego powiatu 
włączono do powiatu ostrowskiego i kępińskiego.
1939 r. – 1945 r. – okupacja hitlerowska Warthegau.
1945 r. – 1954 r. – Ostrzeszów należy do pow. kępińskiego.
1954 r. – 1974 r. – Ostrzeszów ponownie powiatem.
1974 r. – 1990 r. – likwidacja powiatów, Ostrzeszów w strukturach woj. kaliskiego.
Rok 2000 – reaktywacja struktur powiatowych, Ostrzeszów powiatem.

DEKANAT OSTRZESZOWSKI
zmiany struktury administracyjnej na przestrzeni wieków

Diecezja wrocławska, archidiecezja gnieźnieńska – zapewne od 999 r. do 1821 r.
Archidiecezja poznańska – od 1821 r. do 1994 r.
Diecezja kaliska – od 1994 r.
Ziemia ostrzeszowska należała do XVII w. do dekanatu sycowskiego.
Dekanat ostrzeszowski utworzono w  XVII w. (1622–1655) za bp. wrocławskiego 
Karola Ferdynanda Wazy. Był bardzo rozległy, liczył ponad 30 kościołów, obejmując 
dzisiejsze dwa powiaty: Ostrzeszów i Kępno.
1738 r. – podział na dekanaty: Ostrzeszów i Opatów. Do Ostrzeszowa należało m.in. 
Kępno i Baranów, a do Opatowa np. Grabów, Doruchów i Bukownica.
1786 r. – nowy podział na dekanaty: Ostrzeszów i Kępno, zbliżony przestrzennie do 
obecnych powiatów.
1902 r. – uszczuplenie dekanatu ostrzeszowskiego o  Mikstat, Kotłów, Chynowę, 
Antonin i przydzielenie wymienionych wyżej miejscowości do dekanatu ostrowskiego.
1910 r. – odłączenie Doruchowa i Bobrownik od dekanatu kępińskiego i przyłączenie 
do dekanatu ostrzeszowskiego.
1939 r. – drobne korekty terytorialne (Morawin przyłączono do dekanatu kępińskiego). 
1992 r. – utworzenie diecezji kaliskiej, powołanie dekanatu ostrzeszowskiego, w skład 
którego wchodzi obecnie 11 parafii: 3 z  Ostrzeszowa, Doruchów, Kobyla Góra, 
Kochłowy, Mikorzyn, Niedźwiedź, Parzynów, Rogaszyce, Siedlików.

Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Kępińskiej 
im. T. P. Potworowskiego

za 2020 roku 
(1 stycznia – 31 grudnia 2020 r.)

1. Działalność naukowo-badawcza 

1.1 Wydawnictwa

1.1.1 5 Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

Nieodpłatna publikacja ukazała się w wersji papierowej w nakładzie 400 szt. 
oraz w  wersji elektronicznej do pobrania ze strony Muzeum. Piąte wydanie 
publikacji zawiera teksty o  różnej tematyce i  charakterze uzależnionych 
oczywiście od autorów, a  są nimi: Kazimierz Cieplik, Łukasz Kamiński, 
Mirosław Łapa, Marian Lorenz, Sławomir Kasztelan oraz Wacław Majchrzak 
i Marian Kucharzak. Rocznik otwiera rozbudowane słowo wstępne profesora 
Grzegorza Straucholda z  Uniwersytetu Wrocławskiego. Pośród tekstów 
znajdziemy biografie dwóch zasłużonych osób związanych z Ziemią Kępińską 
– Aleksandra Szembeka i księdza Piotra Musiały. Kolejne dotyczą wydarzeń 
mających miejsce w powiecie. Są to na przykład Volksdeutsche czy choroby 
i epidemie, które w tym przypadku zostały opisane przez fakt istnienia ksiąg 
metrykalnych. Następne artykuły dostarczają informacji o  dobroczynności 
i  życiu społecznym w  latach 1816-1854, a  także o  nadawaniu imion, które 
miały odróżnić dzieci polskie od niemieckich. Ostatnim ale ponadczasowym 
jest „Piosenka Jubileuszowa” Władysława Turowskiego oraz jej geneza, poprzez 
którą stała się Hymnem Kępna. W  ramach promocji zostały przygotowane 
7 filmów z udziałem autorów omawiających swoje publikacje. Każdy z nich 
dostępny jest do obejrzenia w  siedzibie instytucji oraz na kanale YouTube 
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Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego. Od 16 października do 
22 października na stronie Muzeum www.muzeumkepno.pl po kolei zostały 
udostępnione filmy z prelekcjami autorów.

1.1.2 Nowe Kolory Potworowskiego

Muzeum w czerwcu podjęło działania zmierzające do opublikowania muzealnej 
kolorowanki pt. „Nowe kolory Potworowskiego” w nakładzie 100 egzemplarzy 
wykorzystanych podczas warsztatów plastycznych. Ze względu na cieszące 
się dużą popularnością zajęcia musiały zostać dodrukowane kolorowanki 
w  nakładzie 400 egzemplarzy. Kolorowanka stała się elementem letnich 
warsztatów w których uczestnicy w kreatywny sposób spędzili czas poznając 
niezwykłe ciekawostki na temat wybitnego malarza Tadeusza Potworowskiego 
oraz informacje na temat znaczenia kolorów w sztuce. Zapewniliśmy bardzo 
kolorowe zajęcia, które stały się miłymi wakacyjnymi wspomnieniami dla 
naszych najmłodszych zwiedzających oraz osób z niepełnosprawnościami.

1.1.3 Jednodniówka muzealna

40 lat temu, 31 sierpnia 1980 r. w Polsce doszło do podpisania Porozumień 
Sierpniowych. Z  tej okazji w  2020 roku wydaliśmy okolicznościową 
jednodniówkę, którą otrzymali mieszkańcy Kępna zawierającą dokumenty 
ze zbiorów Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego. W ramach 
promocji muzealnicy roznosili egzemplarze po całym mieście, aby podzielić 
się egzemplarzem pierwszego numeru jednodniówki muzealnej. Wszyscy, 
którzy chcieli otrzymać bezpłatny egzemplarz mogli otrzymać go również 
w siedzibie Muzeum. 

1.2 Publikacje

W wyniku współpracy z Prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej 
Panem Marianem Lorenzem oraz członkiem zarządu Fundacji IGAD Panią 
Magdą Chrapek-Wawrzyniak został przygotowany artykuł do kolejnego 
numeru kwartalnika pt „Przegląd Wielkopolski”, który był poświęcony między 
innymi problematyce „Młodzież w kulturze i życiu społecznym Wielkopolski”, 
mając na uwadze przede wszystkim urodzonych po roku 1989. Artykuł jest na 
temat wykonanych warsztatów pt. „Trzy wielkie kultury i... jedno małe miasto”, 
które odbyły się w Muzeum.

1.3 Zapytania o kwerendy

Do muzeum skierowano zapytania o  udostępnienie informacji naukowej.  
W sumie udzielono odpowiedzi na 25 kwerend. 

1.4 Współpraca naukowa

Dyrektor muzeum odbyła szereg spotkań mających na celu nawiązanie 
współpracy z  instytucjami oraz osobami zainteresowanymi wspieraniem 
działalności instytucji. Dyrektor muzeum prowadziła korespondencję oraz 
wielokrotnie spotykała się z potomkami mieszkańców powiatu kępińskiego.

Zainicjowano współpracę naukową z następującymi instytucjami:

•	 Muzeum w  Jarocinie w  zakresie wymiany praktyk i  doświadczeń 
dotyczących działalności muzeum,

•	 z  Panem Janem Potworowskim synem malarza T. P. Potworowskiego 
mającego na celu podjęcie współpracy międzynarodowej. Planowanie 
nowej wystawy mająca charakter muzealnego archiwum artysty, które      
stanie się również pretekstem do stworzenia miejscowego centrum badań 
nad twórczością malarza, a  tym samym stanie się powodem częstych 
wizyt zarówno dla osób szczególnie zainteresowanych jego twórczością 

http://www.muzeumkepno.pl/?fbclid=IwAR0Z68fWf31rd2jZgctbnyMvKJb02aMgr8a_UcYI4zhAn9iuEFFMbnwmAPM
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z całej Polski i świata. Pozwoli to na pozyskanie przez Muzeum nowych 
odbiorców oraz zwiększy liczbę odwiedzających instytucję. Stworzenie 
wystawy będącej całościowym podsumowanie twórczości artysty 
będzie również zaczątkiem działań promocyjnych, dla instytucji oraz 
miasta, które może być jeszcze bardziej  rozpoznawalne dla turystów 
jako miejsce przebywania artysty o  światowym znaczeniu i  zachęci do 
odwiedzenia Kępna oraz okolicznego Grębanina. Tym samym dokonana 
zostanie reinterpretacja wybranych prac w kontekście prezentacji bogatej 
działalności artystycznej Potworowskiego, począwszy od prac malarskich 
i  szkicach, skończywszy na projektowaniu scenografii teatralnych oraz 
działalności literackiej i  teoretycznej.  Ważnym krokiem jest również 
prezentacja aspektu biograficznego w ramach nowej wystawy stałej, która 
ukaże postać T. P. Potworowskiego nie tylko w kontekście bycia artystą, 
ale również żołnierzem, podróżnikiem oraz ojcem i  mężem.  14 lutego 
2020 r. zostało zorganizowane spotkanie w  Poznaniu, które również 
miało na celu rozpoczęcie współpracy między trzema ośrodkami kultury 
Muzeum Narodowym w  Poznaniu, Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. 
Potworowskiego oraz Chippenham Museum i zorganizowania wystawy.  

•	 Podejmujemy współpracę z  instytucjami muzealnymi na obszarze całej 
Polski, instytucjami kultury, wyższymi uczelniami, środowiskami twór- 
czymi, organizacjami społecznymi i edukacyjnymi, animatorami kultury 
oraz innymi podmiotami wspierającymi zadania w zakresie kultury.

•	 Muzeum uczestniczyło w międzynarodowym webinarium z mieszkańcami 
Finlandii, Rumunii i Polski! Miało ono na celu poznawanie innych kultur 
i działalności w tym zakresie. Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potwo- 
rowskiego miało szanse na zaprezentowanie swojej działalności  
i  podzielenia się swoim doświadczeniem zdobytym podczas pracy jako 
działacze kultury.

 

1.5 Promesa przyjęcia zabytków archeologicznych

Muzeum otrzymało 27 zapytań o  możliwość przyjęcia zabytków 
archeologicznych i wydało 27 zgód na ich przyjęcie.

2. Zbiory i dokumentacja

2.1 Przeprowadzane zostały czynności inwentaryzacji muzealiów.

Wszystko zostało zawarte w  protokole nr 1/2020 z  dnia 30 grudnia 2020 r. 
z  przeprowadzonej inwentaryzacji muzealiów w  Muzeum Ziemi Kępińskiej 
im. T. P. Potworowskiego drogą spisu z  natury w  formie elektronicznej. 
W dniu 1 lutego 2019 r. rozpoczęła pracę Komisja, powołana Zarządzeniem 
Nr 1/2019 Dyrektora Muzeum Ziemi Kępińskiej z  dnia 3 stycznia 2019 r. 
w  sprawie przeprowadzanie spisu z  natury w  Muzeum Ziemi Kępińskiej 
im. T. P. Potworowskiego w  Kępnie. Komisyjna kontrola zgodności wpisów 
dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów Muzeum Ziemi 
Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w  Kępnie zakończyła się 30 grudnia  
2020 r.

2.2 Dary

Muzeum wzbogaciło swoje zbiory o łączną ilości 215 eksponatów przekazanych 
poprzez umowę darowizny. 

2.3 Zakupiono następujące eksponaty: 

1. Znaczek pocztowy z okazji 100-lecia powrotu Kępna do macierzy (1 arkusz 
– 9 znaczków).

Od 18 marca 2020 r. zgodnie z  pismem Burmistrza Miasta i  Gminy Kępno 
została wprowadzona redukcja kosztów funkcjonowania, dlatego nie zostały 
zakupione nowe eksponaty. 
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2.4 Inwentarze

Przez cały rok trwają bieżące prace nad wprowadzeniem muzealiów do ksiąg 
inwentarzowych oraz do elektronicznego systemu. 

2.5 Konserwacja 

Zgodnie z  pismem z  dn. 18 marca 2020 r. Burmistrza Miasta i  Gminy 
Kępno została ograniczone wszelkie wydatki, dlatego nie zostały oddane do 
konserwacji żadne eksponaty.

2.6 Ochrona zbiorów

Muzeum zakupiło specjalistyczne opakowania bezkwasowe dedykowane 
przechowywaniu muzealiów.

3. Działalność wystawiennicza

3.1 Wystawa poplenerowa „Tego mogłeś nie widzieć”

Z  okazji obchodów 100-lecia powrotu Kępna do Macierzy Muzeum Ziemi 
Kępińskiej im. T.  P. Potworowskiego zaprezentowało wyjątkową wystawę 
plenerową pt. „Tego mogłeś nie widzieć”. W ramach ekspozycji przedstawione 
zostały wielkoformatowe wydruki, rzadko prezentowanych kart pocztowych 
oraz fotografii pochodzących ze zbiorów muzeum. Ukazują one najbardziej 
charakterystyczne, a także istotne pod względem kulturowym, społecznym oraz 
historycznym miejsca na mapie Naszego Miasta takie jak: Górka Wiatrakowa, 
Rynek, ulica Wrocławska, a także nieistniejący już budynek Młyna. Wystawa 
skłania nas do refleksji nad zmianami, jakim Kępno uległo w ramach ostatnich 
kilkudziesięciu lat. Prezentowane widoki to niepodważalne świadectwo  
rozwoju oraz modernizacji, jakim poddane zostały najważniejsze arterie 
miejskie. Z  drugiej jednak strony stają się gorzkim dowodem na powolne 
zacieranie się, w  tkance współczesnego miasta, śladów istnienia dawnego 

miasta. Wystawa plenerowa „Tego mogłeś nie widzieć” to próba zachęcenia 
mieszkańców do ponownego przyjrzenia się dobrze znanym miejscom 
z  perspektywy zmian, jakim uległy oraz zwrócenie uwagi na historyczne, 
nieistniejące już budynki wpisujące się w  ich dawny krajobraz. Naszym 
zamiarem było pobudzenie mieszkańców do odbywania rodzinnych spacerów 
śladem dawnego Kępna oraz przyczynkiem do dyskusji nad historią naszego 
regionu. Świetlna ekspozycja była doskonałą propozycją na zimne i  szare 
wieczory zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

3.2 Wystawa czasowa pt. „1908 Fussballklub – 1989 KKS Polonia Kępno”

Pierwszą wystawą czasową w  2020 rok była wystawa czasowa pt. „1908 
Fussballklub – 1989 KKS Polonia Kępno” prezentująca historię lokalnego 
klubu piłkarskiego. KKS Polonia rozpoczyna swoją historię od 1908 roku 
z inicjatywy F. Idczaka, J. Cieplika, M. Szubińskiego. Klub jednoczył młodzież, 
która poszukiwała miejsca wymiany myśli, zbiorowego oddziaływania 
oraz walki z germanizacją. W czasach zaborów klub był nie tylko miejscem 
ćwiczeń i  rekreacji sportowej, ale także ostoją polskości. „Fussballklub 1908 
– KKS Polonia 1989” – to wystawa prezentująca groteskowość piłki nożnej 
wykraczającej poza boisko sportowe. Wystawa przedstawia Klub Sportowy 
Polonia w  kontekście wzajemnych relacji życia sportowego z  życiem 
społecznym, kulturalnym, gospodarczym i politycznym. Ciekawostką wystawy 
jest to, że będzie można obejrzeć unikalne zdjęcia, dokumenty mniej znane 
szerszej publiczności. Na najmłodszych czekała niespodzianka w  postaci 
muzealnego gadżetu oraz kilka atrakcji, które odbyły się podczas wydarzenia.

3.3 Wystawa czasowa pt. „InspiRACJE kobiet”

Wystawa miała ukazać rolę i sytuację społeczną kobiet na przestrzeni XX-XXI 
wieku ze szczególnym wyróżnieniem tych mieszkanek miejscowości Kępna, 
które odznaczyły się szczególną odwagą i determinacją, która skłoniła je do 



190 191

zmiany w  swoim społeczeństwie. Ekspozycja miała pokazać te momenty 
historyczne, które wywarły największy wpływ na rolę kobiety w społeczeństwie. 
Dodatkowo tytuł wystawy nawiązywać miał nie tylko do tego jakie kobiety 
były, są i  będą inspirujące, ale także czy kobiety miały racje w  swoich 
poglądach, przekonaniach i działaniach. Celem wystawy jest uświadomienie 
roli kobiet jaką odgrywają w życiu społecznym i nie tylko tych z wielkich miast,  
ale również z tych małych miejscowości czy wsi, które udowodniły swoją siłę.  
Ta wystawa mi inspirować kobiety, które mogły się zagubić w  dzisiejszym 
świecie i  jest im trudno. Dlatego chcemy je zmotywować do działania i dać 
nadzieję. Przedstawione miały być historia praw kobiet i  rola sufrażystek. 
W  ramach akcji towarzyszącej wystawie zaprezentowany miał być film  
pt. „Siłaczki” w cyklu kilku seansów. W późniejszym czasie również warszta-
ty wiązania chusty dla mam oraz wykład o  feminizmie w  sztuce. Podczas 
wernisażu swoje prelekcje miała mieć Anna Kowalczyk autorska książki  
pt. „Brakująca połowo dziejów” oraz przedstawicielka z  Fundacji Centrum 
Praw Kobiet. Na wystawie zaprezentowane miały być stroje użyczone 
z  Centrum Technologii Audiowizualnej we Wrocławiu. Ze względu na stan 
epidemii wystawa został przełożona na 2021 r.

3.4 Wystawa pt. „Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa”

Wystawa czasowa pt. „Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa” w  Muzeum 
Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego! Bitwa Warszawska, zwyczajowo 
określana mianem „Cudu nad Wisłą”, to decydująca bitwa wojny polsko-
bolszewickiej. W  tym roku obchodziliśmy setną rocznicę starcia zbrojnego 
stoczonego w dniach 13-25 sierpnia 1920 r. pomiędzy Rosją Radziecką i Polską. 
W ramach obchodów okrągłej rocznicy bitwy stoczonej na przedpolach sto-
licy Polski Biuro Programu „Niepodległa” przygotowała wiele wydarzeń, 
w  które Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego pragnęło się 
włączyć. Świętowanie jednego z  najważniejszych zwycięstw Polaków ma na 
celu przybliżyć współcześnie żyjącym pokoleniom losy walczących przodków 
oraz pogłębić wiedzę w  tym zakresie. Biuro Programu „Niepodległa”  

we współpracy z Muzeum Wojska Polskiego przygotowało wystawę poświę-
coną tematyce wojny polsko-bolszewickiej pt. „Bitwa Warszawska. Stulecie 
zwycięstwa”, którą udostępniliśmy wszystkim odwiedzającym Muzeum od 
13 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Ekspozycja składała się z 20 plansz 
ukazujących najważniejsze fakty i postaci związane z historią wojny polsko-
bolszewickiej, jej przyczynami, przebiegiem i skutkami. Merytoryczne teksty 
przygotowali specjaliści z Muzeum Wojska Polskiego. Na wystawie pokazano 
zabytki ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego oraz wyjątkowe, archiwalne 
zdjęcia z 1920 r.  

3.5 Wystawa online „Tak powstawała Niepodległa”

W  tym roku Święto Niepodległości będziemy obchodzić w  warunkach 
pandemii. Dlatego większość aktywności i wydarzeń związanych z uczczeniem 
odzyskania niepodległości została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. 
Zaprasiliśmy do zapoznania się z  wystawą poświęconej osiągnięciom 
odrodzonej Polski w  latach 1918-1939, którą przygotowało Biuro Programu 
„Niepodległa” w  ramach obchodów Święta Niepodległości. Dotyczy walki 
o  wolność i  powrotu Państwa na mapę Europy po 123 latach niewoli oraz 
dorobku II Rzeczypospolitej. Wystawa „Tak powstawała Niepodległa” została 
pomyślana jako materiał popularnonaukowy, na który składa się 11 plansz 
przedstawiających wysiłki Polaków, które doprowadziły do odzyskania 
niepodległości, oraz osiągnięcia II RP: „Walka o  polską tożsamość do 1918 
roku”, „Polska budowana od nowa, czyli listopad 1918”, „Polska mozaika”, 
„Administracja i  samorządność w  pierwszych latach niepodległości”, 
„Wyzwania systemu edukacji”, „Nad książką, w kinie i przy radioodbiorniku”, 
„Sportowy duch”, „Piękne rzeczy”, „Zdrowie i opieka medyczna”, „Architektura”, 
„W drodze ku nowoczesności, czyli inwestycje i rozwój”. 
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4. Popularyzacja

4.1 Ferie 

W ferie zimowe w Muzeum odbywały się twórcze warsztaty przez dwa tygodnie 
w których brali udział rodzice z dziećmi, grupy przedszkolne i wczesnoszkolne, 
młodzież oraz seniorzy. Harmonogram wydarzeń był następujący:

•	 Tato, Mamo – Chodźmy do Muzeum – RODZINNE WTORKI 
W MUZEUM – zajęcia dla rodziców z dziećmi (5-9 lat) 28.01 – 11:00 do 
12:30 „Po nitce do kłębka” –  artystyczne warsztaty tworzenia kolażu. Czy 
można stworzyć obraz ze sznurków? Czym jest kolaż i co ma wspólnego 
z  morskimi podróżami Tadeusza Piotra Potworowskiego? Zaprosiliśmy 
na wyjątkową artystyczną zabawę polegającą na tworzeniu kolażów 
z  kolorowych sznurków i  nici.  W  czasie zajęć uczestnicy poznawali 
pojęcie abstrakcji, dowiedzieli się czym jest kolaż, a podczas zabawy przy 
pudle sensorycznym zgadywali z jakich materiałów Potworowski mógłby 
zbudować swoje obrazy.

•	 Raz, Dwa, Trzy zwiedzasz TY! – ŚRODOWE ZABAWY MUZEALNE 
– zajęcia dla grup przedszkolnych i  szkolnych (5-9 lat), godziny zajęć: 
9:00 – 10:00   i    11:00 – 12:00. 29.01 – „Zaplątani” –  artystyczne 
warsztaty tworzenia kolażu. Co ma wspólnego spiralnie zawinięte liście 
z  twórczością T. P. Potworowskiego? Czym jest abstrakcja  i  w  jaki 
sposób stworzyć pejzaż przy użyciu samych figur geometrycznych? 
Podczas feryjnej lekcji muzealnej przybliżona została postać  T. P. 
Potworowskiego, zapoznano uczestników z  pojęciem: kolaż, abstrakcja, 
płaszczyzna, faktur. Za pomocą zmysłu dotyku doświadczali naturalnych 
materiałów, których artysta używał do  tworzenia obrazów, a  bawiąc się 
różnego koloru i  grubością sznurkami oraz nićmi stworzyli wyjątkowe 
kolaże, do powstania których zainspiruje nas niezwykły świat natury. 

•	 W ferie nie ma nudy! – CZWARTKOWA WALKA Z FERYJNĄ NUDĄ 
– zajęcia dla młodzieży – grup oraz indywidualnych zwiedzający (10-17 
lat), 30.01. od 11:00 do 12:30 „W  pracowni artysty... opowieść jamnika 
Betty” – opowiadamy historię życia i  twórczości T. P. Potworowskiego 
w  technice animacji poklatkowej. Jak wyglądało życie Tadeusza Piotra 
Potworowskiego w Grębaninie? Czym zasłyną pracując na terenie naszego 
miasta? Kogo zapraszał do swojej pracowni w Czerwonej Willi i jakie obrazy 
malował w tym okresie? Zaprosiliśmy na wyjątkową podróż w czasie do 
grębanińskiej pracowni T. P. Potworowskiego! Naszym przewodnikiem po 
atelier malarza był jego ukochany jamnik – Betty. Podczas zajęć poznali 
historię T. P. Potworowskiego. Obejrzeli jego obrazy z lat 30-tych i stworzyli 
niezwykłą opowieść o artyście w technice animacji poklatkowej.

•	 Pogadajmy o  historii – PIĄTKOWE WYKŁADY PRZY DOBREJ 
KAWIE – wykłady dla seniorów 31.01 11:00 do 12:00 „Słońce i księżyc 
zamiast zegara, pory roku zamiast kalendarza –  czyli o czasie zwykłym 
i niezwykłym w kulturze ludowej”.  

Czy zegar i kalendarz są potrzebne w życiu? Czy można odmierzyć czas 
nie używając ich? W  kulturze ludowej świetnie radzono sobie bez tych 
wynalazków. Wystarczyło się rozejrzeć. Obserwować przyrodę, pogodę 
i  zwierzęta. Słońce zanim wstanie i  rozpocznie dzień musi wygrać 
codzienną walkę z mrokiem. Wygrywa ją każdego dnia – bo pojawia się 
na niebie.

•	 Tato, Mamo – Chodźmy do Muzeum – RODZINNE WTORKI 
W  MUZEUM – zajęcia dla rodziców z  dziećmi (5-9 lat). 4.02 – 11:00 
„Motanki, żadanice, otulaczki” – etnograficzne warsztaty tworzenia 
magicznych lalek życzeń.

•	 Raz, Dwa, Trzy zwiedzasz TY! – ŚRODOWE ZABAWY MUZEALNE  
– zajęcia dla grup przedszkolnych i szkolnych (5-9 lat), godziny zajęć: 9:00 
i 11:00.
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•	 5.02. „Zamotani” – etnograficzne warsztaty tworzenia magicznych lalek 
życzeń.

•	 W ferie nie ma nudy! – CZWARTKOWA WALKA Z FERYJNĄ NUDĄ 
– zajęcia dla młodzieży - grup oraz indywidualnych zwiedzający (10-17 
lat). 6.02. – 11:00 „Od zaświatów do zaświatów” – lekcja o życiu, trzech 
rytuałach, które przechodzimy.

•	 Pogadajmy o  historii – PIĄTKOWE WYKŁADY PRZY DOBREJ 
KAWIE – wykłady dla seniorów. 7.02 11:00 „Odkrywają przeszłość” 
– opowieść o  trudach i  przyjemnościach pracy archeologa – wykład 
Eveliny Kachynskiej, doktorantki Instytutu Studiów Klasycznych, 
Śródziemnomorskich i Orientalnych, Uniwersytetu Wrocławskiego.

•	 Tropem muzealnej tajemnicy... NIEDZIELNE ZWIEDZANIE 
INDYWIDUALNE

2.02.2020 i 9.02.2020 11:00-16:00

4.2 Noc Muzeów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w  okresie 
od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie 
działalności twórczej związanej z  wszelkimi zbiorowymi formami kultury 
i  rozrywki, z  projekcją filmów lub nagrań wideo w  kinach, na otwartym 
powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, 
a  działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności 
związanej z kulturą. Z tego powodu Noc Muzeów 2020 została odwołana.

4.3 Lekcje muzealne

Muzeum organizuje również lekcje muzealne. Lekcje muzealną można wybrać 
z ze stałej oferty przygotowanej przez muzeum lub zamówić lekcje na wybrany 
dowolny temat.

4.4 Dzień Kobiet w muzeum

6 marca 2020 r. z  okazji Dnia Kobiet Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. 
Potworowskiego zaprosiło do wzięcia udziału w  konkursie pt. „Jej historia”. 
Celem konkursu jest przedstawienie kobiet znanych i nieznanych z powiatu 
kępińskiego na przestrzeni dziejów. Regulamin i zasady udziału w konkursie 
z  okazji Dnia Kobiet pt. „Jej historia” zostały udostępnione na stronie 
Muzeum. Przedsięwzięcie to było wprowadzeniem do wystawy czasowej pt. 
„InspiRACJE kobiet”, której wernisaż miał się 30 kwietnia 2020 roku o godz. 
18:00. Cele i założenia konkursu: promocja własnej twórczości, popularyzacja 
twórczości literackiej, motywowanie miejscowej społeczności do pracy nad 
własnymi zdolnościami oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań literackich, 
szerzenie wiedzy na temat lokalnej społeczności, ukazanie inspirujących 
kobiet znanych i nieznanych z powiatu kępińskiego. Konkurs miał charakter 
otwarty, mogli w  nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani bez ograniczeń. 
Celem pracy było ukazanie sylwetki inspirującej osoby. Spośród nadesłanych 
prac zostali wyłonieni laureaci, którzy zostali poinformowani drogą 
elektroniczną o wynikach konkursu oraz terminie odbioru nagród rzeczowych 
ufundowanych dla zwycięzców I, II oraz III miejsca. Laureat I miejsca oprócz 
gadżetów muzealnych, zestawu publikacji regionalnych otrzyma książkę pt. 
„Brakująca połowa dziejów. Krótka historia kobiet na ziemiach polskich” 
autorstwa Anny Kowalczyk. Dodatkową nagrodą dla laureatów I, II oraz III 
miejsca będzie umieszczenie przesłanych tekstów na ulotce muzealnej.

4.5 Podróże z Klasą.pl

Portal internetowy Podróże z  klasą to serwis turystyczny, którego celem 
jest ułatwienie organizacji wycieczek grupowych oraz indywidualnych. 
Powstał w  odpowiedzi na potrzeby organizatorów wycieczek, nauczycieli, 
rodziców, a także samych dzieci. Również Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. 
Potworowskiego przygotowało ofertę dla zwiedzających, którą można znaleźć 
na stronie internetowej: https://www.podrozezklasa.pl/atrakcje-turystyczne-
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dla-wycieczek-szkolnych/atrakcje-turystyczne-dla-wycieczek-szkolnych-2/
wielkopolskie/item/693-muzeum-ziemi-kepinskiej?fbclid=IwAR3HPHguEs6
jeYjejYZaSGaey1eAPSEN_B2I1yukhFlgnfEEEJceVQGrhVA 

Zapraszamy poprzez portal do zwiedzenia wystawy stałej Muzeum Ziemi 
Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego na której dorośli, jak i  dzieci mogą  
zapoznać się z  historią swojej rodzinnej ziemi, a  także z  pamiątkami 
i  archiwaliami po jej dawnych mieszkańcach, które pozwalają na większą 
identyfikację ze swoim regionem.

4.6 Instagram Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

3 kwietnia 2020 r. został założony profil instytucja na portalu społecznościowym 
Instagram: https://www.instagram.com/muzeumziemikepinskiej/ Za jego 
pomocą chcemy pokazywać zbiory muzealne w prostej i przyjemnej formule, 
aby dotrzeć do grona młodych osób, które niekoniecznie fascynują się 
zagadnieniami historii. Zaprezentowanie ciekawych informacji o  naszych 
dziejach w  bardziej niekonwencjonalny sposób może ułatwić ich odbiór. 
Mamy nadzieję, że nowa propozycja, która została skierowana do gości 
muzeum będzie skutecznym sposobem na nawiązanie, także bliższej relacji 
oraz pokazywania „od kuchni” pracy muzealnika. 

4.7 Edukacja online

Ze względu na stan epidemii wprowadziliśmy inna formę udostępniania 
zbiorów, materiałów informacyjnych, księgozbioru i  informacji na temat 
dziedzictwa kulturowego. Na stronie pojawiła się zakładka w dziale Edukacja 
i nauka w której zawarte są różne artykuły, które zachęcić mają do odkrywania 
muzealnych ciekawostek. Pojawiło się 18 materiałów dydaktycznych m.in. 
wykreślanka muzealna, twórczość T. P. Potworowskiego, warsztaty tworzenia 
własnego drzewa genologicznego, jak stworzyć własną mandalę, pająka 
ludowego oraz krzyżówka muzealna. 

Dodatkowo pojawiają się liczne publikacje na temat ważnych uroczystości do 
której przygotowywane są specjalne materiały ze zbiorów Muzeum m.in.:

a) Z okazji 11 listopada przygotowany został materiał zawierający następującą 
treść: „Daty 11 listopada nikomu nie trzeba przypominać lub wyjaśniać. Nie 
trzeba również podkreślać jej wagi – gdyż nie bez powodu nazywamy ten dzień 
Świętem Niepodległości. W tym roku obchodzimy 102. rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Nie chcemy dzisiaj zarzucać Was informacjami, 
które z  łatwością sami odnajdziecie w  wyszukiwarkach, podręcznikach 
i  książkach. Chcemy natomiast abyście pokusili się o  chwilę refleksji 
i pomyśleli – czym dla Was jest wolność i niezależność. Czy wolność to tylko 
słowo, które chociaż raz trzeba usłyszeć w ten listopadowy dzień? Czy może 
jest tym skarbem z powyższego cytatu? Nasze poglądy, kultura, wyznanie, wiek 
sprawiają, że dla każdego z nas definicja wolności jest inna. Czasem podobna, 
czasem zupełnie odwrotna. To, co powinno być wspólne dla nas wszystkich to 
szacunek i wdzięczność za to, że jesteśmy ludźmi wolnymi i dla tych, którzy 
przyczynili się to tego, abyśmy tą wolnością mogli się dzisiaj cieszyć.

W  tym ważnym dniu zapraszamy również do wzięcia udziału w  konkursie, 
w którym wygrać można wyjątkowy gadżet muzealny. Wystarczy w komentarzu 
zostawić jeden z symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej – znak Flagi 
Polski i spośród uczestników wylosujemy kilku zwycięzców”.

b) Na temat wydarzeń związanych z Krwawą Nocą Kępińską 19 października 
przygotowaliśmy wiadomość o  obchodzonej kolejnej rocznicy wydarzenia 
zapisanego na stałe w dziejach naszego miasta, Krwawej Nocy Kępińskiej. 75 
lat temu w  roku 1945 Kępno i  powiat odczuwały zarówno walki polityczne 
o władzę w Polsce, a także walki między podziemiem poakowskim a wojskiem 
ludowym.

c) Co roku 14 października obchodzimy w Polsce święto oświaty i szkolnictwa 
wyższego. Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy w ramach upamiętnienia 
powstania Komisji Edukacji Narodowej utworzonej z  inicjatywy króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego i  zrealizowanej przez Sejm Rozbiorowy 
dnia 14 października 1773 roku.
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d) Informacja na temat zabytkowego fortepianu znajdującego się na wystawie 
stałej.

e) Publikacja na temat Europejskich Dni Dziedzictwa, Dzień Ojca, Dzień 
Dziecka, Dzień Działacza Kultury, Dzień Samorządu Terytorialnego, Dzień 
Matki, Międzynarodowy Dzień Muzeów, Dzień bez śmiecenia, Dzień 
Strażaka, Światowy Dzień Ziemi, Światowy Dzień Sztuki, Niedziela Palmowa, 
Walentynki, Światowy Dzień Selfie w Muzeum.

f) Informacje na temat 81. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej – największej 
wojny światowej zapisanej na kartach historii chcemy podzielić się z  wami 
czymś innym niż fakty i daty. Przedstawione zostało kilka wspomnień osób, 
które przebywały wtedy na terenie Kępna i okolic.

g) Materiał o 15 sierpnia – święto żołnierza i wielkiego triumfu oręża polskiego. 
To radosne święto całego narodu, to wielkie święto zjednoczenia w czynie.

h) Materiał o 11 sierpnia związane z Konserwatorami Zabytków.

i) Informacje o  1 sierpnia kiedy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci 
Powstania Warszawskiego to polskie święto państwowe, które jest obchodzone 
corocznie od 2010 r. Święto zostało ustanowione w  hołdzie bohaterom 
Powstania Warszawskiego, czyli osobom, które z  bronią w  ręku walczyły 
w  obronie bytu państwowego i  sprzeciwiały się okupacji niemieckiej oraz 
sowieckiej niewoli zagrażającej Polakom.

4.8 Dzień dziecka

Przygotowaliśmy niespodziankę z  okazji Dnia Dziecka. Wyjątkowo 
w  poniedziałek Muzeum zostało otwarte specjalnie dla naszych małych 
gości od godziny 10:00 do 14:30. Każdy maluch, który przeszedł ze swoim 
opiekunem otrzymał w prezencie niepowtarzalne puzzle z motywem obrazu 
pt. „Kwiaty i motyle” naszego słynnego artysty T. P. Potworowskiego. Powstał 
również krótki filmik prezentujący muzealny gadżet.

4.9 Film z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Każdy z  nas od najmłodszych lat uczył się znanego patriotycznego wiersza 
Władysława Bełzy z  Katechizmu polskiego dziecka („Kto Ty jesteś? – Polak 
Mały”). Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego z okazji Święta 
Konstytucji 3 Maja chciało go przypomnieć w nieco innej adaptacji. Natomiast 
dla wszystkich maluchów będzie to dobry moment na jego poznanie. I chociaż 
nie mogliśmy się spotkać by uczcić to święto, mogliśmy oglądać i przeżywać je 
ze swoich domów. Dostępny jest na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=uu0-i55-onk

4.10 Akcja muzealna pt. Z kart historii

Daty z kalendarza o osobach związanych z naszym regionem prezentowały się 
następująco:

24 grudnia wspominaliśmy Jana Turowskiego, 16 grudnia Jana Kurzawę,  
1 grudnia Halinę Brodalę, 24 listopad Isidora Kastana, 19 listopada Kazimierza 
Hącie, 10 listopada Zofię Teodorę Marię Szembekówną, 27 października 
Bogdana Baranowskiego, 17 października Stanisława Mędla, 16 października 
Magdalenę Mańkowską. 

4.11 Akcja muzealna #zostańturystąwswoimmiećcie

Nastała jesień, zieleń niemal całkowicie znika na naszych oczach. W naszym 
mieście pojawia się nowa paleta barw i odcieni. Dominuje: żółć, pomarańcz, 
czerwień oraz złoto. Przyroda szykuje się do snu zimowego, by na nowo 
odrodzić się na wiosnę. Drzewa gubią liście, ptaki odlatują. Nastaje czas 
chłodnych, długich i deszczowych wieczorów. 

Chcieliśmy przedstawić ten jesienny, często niedoceniany okres, jako 
czas spędzony kreatywnie na podziwianiu naszego miasta i  jego okolic 
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podczas odbywania spacerów, dlatego zachęcamy Was do wzięcia udziału 
w  październikowej akcji: #zostańturystąwswoimmieście! W  Kępnie 
i okolicznych miejscowościach z całą pewnością nie brakuje ciekawych miejsc 
i obiektów zabytkowych, którym jesień dodaje uroku. Chcieliśmy, aby każdy 
chętny podzielił się z nami swoimi propozycjami. Wystarczyło dodać zdjęcie 
w  komentarzu pod postem z  podpisem #zostańturystąwswoimmieście lub 
przesyłać je w wiadomości prywatnej.

Informacja na temat zakończenia wydarzenia prezentowała się następująco:

„Wyrwaliśmy kolejną kartkę z kalendarza oznacza to, że mamy już listopad – 
przedostatni miesiąc w roku. Nawet nie wiemy, kiedy minął październik, a co za 
tym idzie zakończyła się nasza muzealna akcja #zostańturystąwswoimmieście. 
Cieszymy się, że licznie wzięliście w  niej udział i  chętnie podzieliliście się 
z  nami zdjęciami z  jesiennych spacerów. Nasze miasto jest niezaprzeczalnie 
piękne niezależnie od pory roku. Każdy, kto wziął udział w zabawie otrzymał 
specjalną nagrodę. Z pewnością przyda się ona do planowania i organizowania 
swojego czasu, a  przy tym towarzyszyć będą przepełnione kolorami prace 
naszego artysty Tadeusza Piotra Potworowskiego”.

4.12 Konkurs wakacyjny

Czas wakacyjny to dobra okazja, aby poznawać nowe ciekawe miejsca. 
W Kępnie i jego okolicach z pewnością nie brakuje obiektów i przestrzeni, które 
fascynują, przyciągają może nawet dziwią. Tych, do których z chęcią się wraca, 
opowiada o nich, pokazuje innym.   Chcieliśmy, aby każdy chętny podzielił się 
z nami swoimi propozycjami. Czekaliśmy na komentarze, co warto zobaczyć 
w  naszym mieście lub okolicy, gdzie się wybrać i  poznać nie tylko miejsce,  
ale też z  pewnością jakąś historię. Do wygrania był nasz niepowtarzalny 
gadżet plecak „Kolory Potworowskiego”, który z  pewnością przyda się na 
różne wycieczki. Spośród komentujących wylosowaliśmy 2 zwycięzców! 
Zakończenie konkursu i ogłoszony wynik nastąpił: 16 sierpnia 2020 r.

4.13 Zrozumieć sztukę

Spróbuj zrozumieć sztukę z  Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. 
Potworowskiego! Proces interpretacji jest podstawowym narzędziem pracy 
humanisty, szczególnie historyka sztuki. Oczywistą zasadą jest stosowanie 
odpowiedniej metodologii oraz metodyki w zależności od specyfiki badanych 
dzieł oraz czasu ich pochodzenia. Zaprosiliśmy do wysłuchania na stronie 
internetowej Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego wykładu 
online pt. „Zrozumieć sztukę. Wstęp do interpretacji i  analizy”. Wykład 
prezentuje różne techniki i  szkoły interpretacji różnorodnych przykładów  
dzieł sztuki oraz ukazuje „w działaniu” – analiza i  interpretacja przykładów 
sztuki flamandzkiej z  zastosowaniem słynnej metody Erwina Panofsky’ego. 
Wykład prowadziła mgr Evelina Kachynska absolwentka Instytutu Historii 
Sztuki UWr oraz Instytutu Archeologii UW, obecnie doktorantka w  Szkole 
Doktorskiej „Anthropos” Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Uczestniczka 
licznych misji archeologicznych, działających na terenach Turcji, Jordanii 
oraz Sudanu. Zainteresowania badawcze prelegentki obejmują architekturę 
murowaną Bizancjum i Rusi Kijowskiej, metodologię badań z zakresu historii 
sztuki oraz archeologii. Film dostępny był na stronie internetowej: www.
muzeumkepno.pl

4.14 Erasmus +

Przygotowana została prezentacja multimedialna o  twórczości Tadeusza 
Potworowskiego udostępniona online dla uczestników Liceum 
Ogólnokształcące Nr I  im. mjr Henryka Sucharskiego w  Kępnie podczas 
projektu Erasmus +.

4.15 Kalendarz adwentowy

Dla każdego z nas zbliżający się ku końcowi rok był nietypowy. Był trudny. 
Dlatego przygotowaliśmy coś szczególnego na grudzień 2020 roku, czyli 

https://www.facebook.com/hashtag/zosta%C5%84turyst%C4%85wswoimmie%C5%9Bcie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUSqytw6tLuFoeUp1ySRcc3wFd-wMYvyHp_QfY4aSyeq4eiJ-hnJjjQrugMhIDJumvtWD7tdwET-KdvHG8t7A3xPyWl1WeXNUA84N0NNm7Wrm-w2EUOU2faWAzwLhpv3ESSNag6QqtFiZLwwFhAMAbr_7zU_WHmqZmJuVzD9OuzTyJDz0quEBYnGlj1kQIfmmE&__tn__=*NK-R
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KALENDARZ ADWENTOWY MUZEUM. Przez 24 dni pojawiały się 
kolejne kartki z kalendarza adwentowego z przysłowiami ludowymi. I chociaż 
mieliśmy ograniczone możliwości w naszej działalności to chcieliśmy, aby ten 
czas był wypełniony magiczną, zimową atmosferą, która poprzedza świąteczny 
czas. Aby dni grudnia szybko mijały, nikt przecież nie lubi czekać na święta,  
na każdy z nich mieliśmy kartkę z kalendarza. Jak to już u nas bywa – nie była 
to taka zwykła kartka. Tym razem – przepowiednia ludowa. Miała towarzyszyć 
każdemu obserwującemu naszą stronę każdego grudniowego dnia i pomagać 
w odliczaniu do Świąt Bożego Narodzenia.

5. Organizacja i współpraca

5.1 Nagroda Darczyńcy Roku 2019

W Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego 19 lutego 2020 r. odbyło 
się spotkanie. Brała w  nim udział Karolina Różewska – Dyrektor Muzeum, 
Marian Lorenz – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej oraz gość 
honorowy Jan Potworowski. Przy okazji wyjątkowego spotkania na ręce Pana 
Mariana Lorenza została złożona nagroda dla Darczyńcy Roku 2019. Było to 
niezwykłe spotkanie, a nawet przeniesienie w przeszłość, ponieważ rozmowy 
nie odbiegały od tematów historycznych.

5.2 Organizacja prac administracyjnych w instytucji

Dyrektor Muzeum wydała łącznie 26 zarządzeń.

5.3 Ograniczenia związane z COVID-19

•	 Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
w okresie od dnia 20 marca 2020 r. obowiązywało czasowe ograniczenie 
działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury 

i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym 
powietrzu lub w  pozostałych miejscach oraz działalności klubów 
filmowych, a  działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej 
działalności związanej z kulturą.

5.2 Granty

5.2.1 7 stycznia 2020 r. nastąpiło podsumowanie projektu dofinansowanego 
ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzącego 
z Funduszu Promocji Kultury. Na wystawie znajdują się 17 prac artysty T. P. 
Potworowskiego. 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. Całkowita wartość projektu wyniosła 68 000 zł, kwota 
dofinansowania otrzymana w ramach projektu pt. „Kolory Potworowskiego. 
Rozbudowanie kolekcji” wyniosła 50 000 zł.

5.2.2. Muzeum Wykreowane – niesamowite wydarzenie, które odbyło się  
11 września! Była to pora na dawkę świetnej zabawy i edukacji. Cykl warsztatów 
skierowanych do różnych grup odbiorczych: dzieci, młodzieży, dorosłych, 
seniorów i osób z niepełnosprawnością. Celem tych zajęć było przedstawienie 
sztuki Tadeusza Potworowskiego w sposób niekonwencjonalny. Harmonogram 
warsztatów:
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10:30 – 12:00 Warsztaty pt. „Wspomnienia z podróży w Muzeum” dla dzieci.

12:30 – 14:00 Warsztaty pt. „Weduta – pejzaż przedstawiający scenę miejską 
wokół twórczości T. P. Potworowskiego” dla osób z niepełnosprawnością.

16:30 – 18:00 Warsztaty pt. „Skarbnica natury – warsztaty abstrakcyjnego 
dzieła” dla dorosłych i seniorów. 

Każde zajęcia z przedstawionych powyżej propozycji oparte były o wystawę 
stałą Muzeum poświęconą malarstwu T. P. Potworowskiego. Tematyka 
podzielona była na panele według różnych technik z  wykorzystaniem 
materiałów plastycznych. Motywem przewodnim było uwrażliwienie 
społeczne na trudności poruszania się w  przestrzeni muzealnej osób 
z  niepełnosprawnościami. Ważnym punktem poprzedzającym wszystkie 
warsztaty był przygotowany wykład pt. „Polski język migowy – odrębny, 
piękny, dyskryminowany” zaprezentowany przez Weronikę Szymańską. 
Wykłady odbyły się w godzinach 9:00 – 10:30, 11:00 – 12:30 oraz 15:00 – 16:30.

Dodatkową atrakcją dla zorganizowanych grup była zabawa z audiodeskrypcją 
od godziny 10:00 do 10:30. W trakcie spotkania uczestnicy za pomocą opisów 
obrazów Tadeusza Potworowskiego przekazanych drogą słuchową mogli 
wyobrazić sobie dzieło, wyjątkowo nie poprzez zmysł wzroku, a dzięki słowom 
pozwalającym wyobrazić sobie każdy element sztuki. 

Warsztaty edukacyjne pt. „Wspomnienia z podróży w Muzeum” to artystyczna 
wyprawa śladami miejsc odwiedzanych przez Tadeusza Piotra Potworowskiego. 
Uczestniczy po wysłuchaniu krótkiej opowieści o  inspirujących wyjazdach 
artysty stworzyli swój własny kolaż nawiązujący do jego twórczości przy pomocy 
przedmiotów znalezionych podczas odbywania wakacyjnych podróży, np.: 
muszelek, bursztynów, kamieni, piasku, sznurków, wstążek, skrawków tkanin, 
fragmentów gazet oraz kartek pocztowych. Podczas zajęć każdy samodzielnie 
stworzył klej z mączki ziemniaczanej, który był pomocny w tworzeniu kolażu. 
Dodatkową atrakcją było wykorzystanie sypkich produktów spożywczych (ryż, 
kasza, cukier, sól, przyprawy, kawa) do tworzenia oryginalnej i niepowtarzalnej 

pracy. Osoby biorące udział w  projekcie wykorzystają podstawowe ludzkie 
zmysły (wzrok, dotyk oraz powonienie).

Każda osoba w ramach uczestnictwa w warsztatach otrzymała niepowtarzalne 
pocztówki z  pracami Tadeusza Piotra Potworowskiego, które dzięki swojej 
strukturze powierzchni są dedykowane zarówno dla osób widzących, jak i dla 
osób mających problemy ze wzrokiem. 

Na kartkach pocztowych zostały ukazane dzieła nawiązujące do podróży 
artysty takie jak Statek na morzu, Piazza del Campo szkic do obrazu Siena, 
Plaża. Taką kartkę pocztową mogą wysłać do swoich bliskich, aby podzielić się 
wrażeniami po zajęciach.

Warsztaty zostaną zorganizowane w  ramach projektu pt. „Muzeum 
Wykreowane” programu grantowego Fundacji Santander Bank Polska S.A.  
im. Ignacego Jana Paderewskiego „Tu mieszkam, Tu Zmieniam”. Dofinanso-
wanie zadania wyniosło 7000,00 zł. 

5.2.3 Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego otrzymało 
dofinansowanie w kwocie 12 087,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz realizacji zadania, którego celem jest poszerzanie wiedzy społeczeństwa 
z  zakresu kultury oraz historii obszaru LSR poprzez publikację książki 
Depczyńskiego poświęconej historii Kępna. Umowa została zawarta 21 lipca 
2020 r. ze Stowarzyszeniem Wrót Wielkopolskich z  siedzibą w  Baranowie 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych 
w  ramach projektu grantowego. Publikacja zostanie wydana nieodpłatnie 
w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej. 
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5.4 Doskonalenie zawodowe

Pracownicy muzeum brali udział w następujących szkoleniach: 

Karolina Różewska:

•	 W  webinarium: A  Matisse session of the London Drawing group  
prowadzonym przez Frances Stanfield

Martyna Wycisk:

•	 W  webinarium: A  Matisse session of the London Drawing group  
prowadzonym przez Frances Stanfield

•	 Seminarium regionalistyczne „Jak czytać i rozumieć stare pismo” – Poznań
•	 Dostępność muzeów w Internecie a potrzeby użytkowników – NIMOZ
•	 Zarządzanie muzeum w warunkach kryzysowych – NIMOZ
•	 Jakie nowe technologie wspierają rozwój kultury? O  nowych mediach 

w sztuce. – Maja Michalak
•	 Sektor kultury a wyzwania rzeczywistości (post)pandemicznej – Kongres 

Współpracy Transgranicznej Lublin 2020
•	 Grafika. Myśl jak projektant – PPNT Gdynia
•	 Budowanie wizerunku i  promocja miast w  regionów w  oparciu  

o  wykorzystanie posiadanego potencjału – Wielkopolska Organizacja  
Turystyczna

•	 Kultura w  sieci: 5. Dostępność narzędzi i  wydarzeń online dla osób 
z niepełnosprawnościami – Narodowe Centrum Cyfrowe

•	 Rola kobiet w  kulturze ludowej – Barbara Rosiek i  Regina Wicher  
– Babiogórskie Centrum Kultury

•	 Badania w  sektorze kultury przyszłość i  zmiana – Instytut Kultury  
Uniwersytety Jagiellońskiego

•	 Projektowanie infografik na potrzeby działań kulturalnych – Narodowe 
Centrum Kultury

•	 5 kroków do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostce 
– Verte Centrum Szkoleń

•	 Jak zgodnie z przepisami zorganizować pracę w instytucji kultury w stanie 
pandemii? – Poradnik Instytucji Kultury

•	 Dostępność oferty muzealnej i galeryjnej dla osób z niepełnosprawnościa-
mi – 5 Zmysłów. O przyszłości

•	 Powszechna edukacja artystyczna i  estetyczna dzieci i  młodzieży  
– Wrocławski Kongres Kultury 2020

•	 Kultura bliżej domu, czyli o  CAL-ach, bibliotekach, radach  
osiedli i  kulturotwórczym potencjale mieszkanek i  mieszkańców  
Wrocławia” – Wrocławski Kongres Kultury 2020

Paula Rychel:

•	 Seminarium regionalistyczne „Zapomniani Wielkopolanie i ich historie” 
– Poznań

•	 Seminarium „Edukacja Kulturowa w  małych i  średnich miastach”  
– Jarocin

•	 VIII Ogólnopolska konferencja naukowa „Lokalna społeczność  
żydowska” – Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej 
Wielkopolski

•	 Badania proweniencyjne – teoria i praktyka – NIMOZ
•	 PPK w jednostkach sektora finansów publicznych – PFR Portal PPK
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Patrycja Waloszczyk:

•	 Prawne aspekty udostępniania zasobów muzeów w Internecie – NIMOZ
•	 VIII Ogólnopolska konferencja naukowa „Lokalna społeczność  

żydowska” – Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej 
Wielkopolski

•	 Dostępność oferty muzealnej i galeryjnej dla osób z niepełnosprawnościa-
mi – 5 Zmysłów. O przyszłości

•	 Muzeum bez barier, czyli jak tworzyć miejsce przyjazne dla wszystkich – 
Fundacja Muzeów Wielkopolskich

•	 PPK dla jednostek sektora finansów publicznych we współpracy  
z Santander TFI – PRF Portal PPK




