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NABYTKI RĘKOPIŚMIENNE  
BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ Z LAT 2009–2016

Biblioteka Kórnicka znana jest ze swojego unikatowego zbioru rękopisów i sta-
rodruków, dotyczących w większości historii i literatury polskiej. Obecnie groma-
dzenie zbiorów rękopiśmiennych prowadzone jest głównie pod kątem nabywania 
źródeł do badań nad genealogią, heraldyką i historią Polski z naciskiem na regio-
nalia. Niestety budżet, jakim dysponuje Biblioteka na zakup zbiorów, nie pozwala 
na tak spektakularne nabytki, jakich dokonywał jej twórca, hr. Tytus Działyński. 
Mimo to ostatnie siedem lat przyniosło powiększenie zasobu o kilkadziesiąt ma-
nuskryptów, będących cennym materiałem do badań. Niniejszy wykaz w swoim 
zamierzeniu ma na celu zwrócenie uwagi na nowe zbiory, które czekają na ich 
wykorzystanie w pracach naukowych oraz opublikowanie. Dlatego postanowiono 
jedynie wymienić poszczególne nabytki z krótkim omówieniem, aby zasygnali-
zować ich obecność w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, zachęcając tym samym do 
dalszej szczegółowej kwerendy w bibliotecznych katalogach. Niektóre z tych ma-
teriałów, z uwagi na ogrom zawartych w nich informacji (np. spuścizny naukow-
ców), nie zostały jeszcze w pełni opracowane i zindeksowane, stąd nie posiadają 
sygnatury. W tych wypadkach podano w nawiasie numer akcesji, aby można było,  
w razie potrzeby wykorzystania ich do badań, dane materiały szybko zlokalizować.

Najnowszym nabytkiem, będącym bogatym źródłem do badań genealogicz-
nych, jest 108-stronicowy rękopis spisany w 1844 roku przez Ferdynanda Bie-
siekierskiego, dotyczący historii rodu Sokołowskich oraz Biesiekierskich herbu 
Pomian1 (BK 14768). Ciekawym źródłem jest również zakupiony wyciąg z rodo-
wodu Jana Zielińskiego z 1824 roku autorstwa gen. Franciszka Żymirskiego (BK 
14815) oraz praca Jerzego Krynickiego pt. Kryniccy. Rody – genealogie – informa-
cje ogólne (1263 c 2009).

Ważnym źródłem do badań historycznych są także wspomnienia i pamiętniki. 
W ostatnim czasie wprowadzono do zbiorów m.in. Wspomnienia o mojej rodzinie 
Lubienieckich. Pisano w Gębicach w roku smutnym 1939 autorstwa Teresy z Lu-
bienickich Rostworowskiej (140 c 2014) oraz Wspomnienia z lat wojny Ignacego 
Szulczyka (141 c 2014). Kolejnym ciekawym źródłem jest pisany na bieżąco przez 

1  Z rękopisu tego pod koniec XIX wieku korzystał Kajetan Kraszewski w bibliotece rodowej  
w Płowcach, który, na końcu opracowanych i wydanych przez siebie wspomnień Wincentego Bie-
siekierskiego, próbował na podstawie ww. rękopisu zrekonstruować genealogię rodu Biesiekierskich; 
zob. Ze wspomnień kasztelanica. Przyczynek do historyi obyczajów, życia domowego i wychowania  
w końcu XVIII w., Petersburg 1896, s. 109–114.
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Annę Niesiołowską w latach 1943–1944 w Burzynie pamiętnik ukazujący drama-
tyczne przeżycia nastoletniej dziewczyny w czasie okupacji (śmierć matki i brata, 
pobyt ojca w obozie). Obejmuje on również lata powojenne (336 c 2016). Należy 
także wspomnieć o maszynopisie zawierającym relację ze zsyłki na Sybir pt. Prze-
dłużone wakacje. Praca wspomnieniowa na konkurs otwarty Związku Sybiraków 
autorstwa Teofila Mikulskiego z Wrocławia z 1989 roku (829 c 2015).

Teksty wspomnieniowe znajdują się również wśród nabytych w ostatnim cza-
sie rękopisów dotyczących fundatorów Biblioteki Kórnickiej – Działyńskich i Za-
moyskich. Są to kolejno: dokumenty związane z Klaudyną Potocką (także z Zofią 
Odyniec i Wincentym Chełmickim) z lat 1832–1836 (BK 14764). Najliczniejsza  
z tej grupy jest kolekcja pamiątek po Michalinie Grodzickiej, zaprzyjaźnionej z Ma-
rią Zamoyską, w której skład wchodzi, poza wspomnieniami, także kilkadziesiąt 
listów i pocztówek pisanych przez generałową Jadwigę, Władysława i Marię Zamoy-
skich oraz dokumenty związane ze Szkołą Pracy Domowej Kobiet w Kuźnicach (BK 
14818). Ze szkołą tą związane są także trzy inne nabytki: cztery dokumenty wraz  
z fotografiami (165 c 2012), wspomnienia z rocznego pobytu w szkole ok. 1890 roku 
autorstwa Stanisławy Fonberg (377 c 2016) oraz wspomnienie z nauki w latach 30. 
XX wieku (1163 c 2012). W tej tematyce na uwagę zasługuje również kajet z koń-
ca XIX wieku należący do Marii Brzezińskiej, uczennicy Szkoły Robót Żeńskich  
w Tarnowie, wypełniony niemal w całości licznymi rysunkami części odzieży oraz 
szczegółowymi opisami technicznymi strojów (BK 14751).

W ostatnich latach systematycznie nabywano od Stanisława Jana Rostworow-
skiego z Warszawy pochodzącą z archiwum rodzinnego liczną korespondencję 
ziemiaństwa polskiego z okresu XVIII–XX wieku (m.in. rodzin Mycielskich, 
Chłapowskich, Glogerów, Strzeleckich, Potockich, Tyszkiewiczów) – w sumie 
kilkaset listów oraz liczne fotografie. Nabyto także korespondencję rodziny Prą-
dzyńskich z XIX–XX wieku (359 c 2012). Na szczególną uwagę zasługują listy: 
generała Jana Nepomucena Umińskiego do NN z ok. 1845 roku (BK 14476) oraz 
Józefa Ignacego Kraszewskiego do Kazia2 z 14 VII 1875 roku napisany w Dreźnie, 
w którym prosi Kazia o pomoc dla profesora Uniwersytetu Krakowskiego Teofila 
Ziemby-Ziembickiego. Profesor wybierał się do Nancy w celu poszukiwań histo-
rycznych archiwaliów dotyczących Stanisława Leszczyńskiego. Kraszewski pisze 
też o swoim pobycie w Vichy, gdzie odbywał kurację dla poprawy zdrowia (BK 
02613). Do zbiorów wprowadzono korespondencję Kazimiery Iłłakowiczówny: 
do Teresy Tyszkiewicz z lat 1967–1970 – 2 szt. (1617 c 2011) oraz do Joanny Kul-
mowej z lat 1957–1982 – 395 szt. (BK 12055/3–4). W 2016 roku zakupiono kolek-
cję dokumentów urzędowych i korespondencji z drugiej poł. XIX i pocz. XX wie-
ku. W jej skład wchodzi 7 dokumentów i listów dotyczących dwóch małżeństw 
Jadwigi Zofii Krystyny hr. Zamoyskiej, ze Stefanem Klemensem hr. Kwileckim 

2  Nie udało się zidentyfikować tej osoby.
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oraz z Konstantym Edwardem Światopełkiem Dziewulskim (185 a 2016). Nabyto 
także dwa XVII-wieczne listy: pierwszy autorstwa Leona Morawskiego (1697–
1780), archidiakona gnieźnieńskiego i poznańskiego, oficjała generalnego gnieź-
nieńskiego, do Henryka Wandraszka, cystersa, proboszcza (?) parafii w Tarnowie 
(k. Łekna?), z dnia 10 X 1771 roku w sprawie przeszkód w zawarciu małżeństwa 
pomiędzy szlachetnymi Piotrem Barczem i Rozalią Osmankową (?) (437 a 2016) 
oraz drugi list podpisany przez Franciszka Skarbka Malczewskiego, doktora oboj-
ga praw, kanonika gnieźnieńskiego, sędziego duchownego w sądzie kościelnym, 
do Niwarda Raszewskiego, proboszcza parafii w Tarnowie (k. Łekna?), napisany 
29 VIII 1788 roku, w sprawie przeszkód w zawarciu małżeństwa pomiędzy szla-
chetnymi Tadeuszem Rymszą i wdową Marianną Zielińską (438 a 2016).

Do księgozbioru Biblioteki Kórnickiej włączane są także prace magisterskie  
i dysertacje doktorskie dotyczące historii Wielkopolski, a w szczególności okolic 
Kórnika (w ostatnich latach blisko 20). Poza tym zbiory powiększono o liczną 
korespondencję i spuścizny po wybitnych postaciach ze świata nauki i polityki. 
Należy tu wymienić: dokumenty po wybitnym historyku toruńskim profesorze 
Kazimierzu Jasińskim (ponad 140 teczek); Leonie Janta-Połczyńskim, ziemiani-
nie, polityku i działaczu społecznym, który był członkiem Naczelnej Rady Ludo-
wej w 1918 roku, a później ministrem rolnictwa i senatorem w II RP; spuściznę 
po profesorze Stanisławie Alexandrowiczu, polskim historyku, specjalizującym 
się w historii Europy Wschodniej XIV–XIX wieku oraz historii kartografii. Wśród 
tych spuścizn, poza niezwykle interesującą korespondencją naukową i prywatną, 
jak chociażby list Aleksandra Gieysztora do prof. Kazimierza Jasińskiego z 1994 
roku (135 c 2012) czy Jerzego W. Giedroycia do Leona Janty-Połczyńskiego (746 
c 2013), obrazującą warsztat badawczy oraz rozległe kontakty naukowe i towa-
rzyskie tych osób, znajdują się także niepublikowane prace naukowe i artykuły3.  
W 2011 roku nabyto z kolei zbiór materiałów Wacława Szczygielskiego do opra-
cowywanego przez niego drugiego tomu pracy o dziejach konfederacji barskiej  
w Wielkopolsce, który jednak nigdy się nie ukazał (562–593 a 2011). Znajdują się 
wśród nich m.in. kopie dokumentów z Archiwów warszawskich, które zaginęły 
lub zostały zniszczone w czasie II wojny światowej. 

Z regionaliów, poza licznymi pracami magisterskimi i doktoratami, na szcze-
gólną uwagę zasługują źródła związane z Kórnikiem, do których zaliczają się: 
księga i dokumenty cechu rzeźniczego z 1834 roku (400–401 c 2009); rejestry 
ziemskie miasta Bnina z 1839 roku (693 a 2009); dwa listy z kurii poznańskiej do 

3  Tak było także w przypadku materiałów wybitnego historyka i genealoga prof. Włodzimierza 
Dworzaczka, przekazanych Bibliotece w 2011 roku. Zawarty tam nieznany dotąd maszynopis  
z 1935 roku, dotyczący genealogii rodu Święcickich wraz ze związaną z nim korespondencją, został 
niedawno opublikowany; zob. Włodzimierz Dworzaczek, Święciccy w Wielkopolsce, red. nauk., oprac. 
i komentarze Tomasz Zuzek, Kórnik 2014.
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kolegium kościelnego w Bninie z 1859 roku (1615–1616 c 2011); dokumenty z lat 
1899–1935 ofiarowane przez Wisławę Szymborską dotyczące jej ojca Wincentego 
Szymborskiego, zarządcy majątku Władysława Zamoyskiego. Niezwykle cennym 
i interesującym źródłem są wspomnienia Bolesława Drożaka z czasów okupacji 
hitlerowskiej (BK 14454), przedstawiające m.in. konspirację na terenie gminy 
Kórnik oraz losy kórniczan działających w podziemiu („Oskarżenie i wyrok Wyż-
szego Krajowego Sądu w Poznaniu w tzw. Sprawie Kórnickiej”).

Z ciekawych nabytków wymienić także można: inwentarz okolic Mielca z 1796 
roku (BK 14388); zapisy gospodarcze z lat 1819–1852 dotyczące majątku Olszo-
wa (558 c 2014); sztambuchy nauczycielki z Leszna Władysławy Królikowskiej-
-Wędzkiej z 1921–1922 roku (BK 14812 i 14813) oraz Józefiny z Mycielskich Bole-
sławowej Potockiej z przełomu XIX i XX wieku (518 a 2009). Na szczególną uwagę 
zasługuje egzotyczny XX-wieczny manuskrypt buddyjski z Cejlonu, napisany na 
liściach palmowych pismem syngaleskim w języku pali (BK 14457). 
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