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WSTEP

Przedmiotem pracy jest ukazanie postaci Adama Wolnikowskiego, ze

szczególnym zwróceniem sieku tej stronie jego osobowosci,która oddaje pasje

regionalne i kolekcjonerskie. NajpelniejszaformawyrazeniazainteresowanAdama

Wolnikowskiego historia Pomorza Nadwislanskiego, Pomorza Gdanskiego

i Grudziadzajest zgromadzony ksiegozbiór.Natomiast zbiór wybranych tytulów

i egzemplarzy czasopism, dokumentów zyciaspolecznego, grafik i numizmatów jest

poszerzeniem i urozmaiceniem tresciprzekazywanych przez ksiegozbiór.

Kolekcja regionalna, wsparta o rozbudowanaprzez Wolnikowskiego biblioteke

podreczna,stworzyla warsztat pracy do dzialalnoscipublikacyjnej i populary-

zatorskiej poprzez, któratakzerealizowalswoje pasje regionalne.

Praca ma charakter monograficzny. Takie ujecietematu jest dopelnieniem

dotaddostepnychopracowan.

W opracowaniu tematu podstawowej wiedzy dostarczyl ksiegozbiórwraz

z katalogami Czytelni Regionalnej Biblioteki Miejskiej w Grudziadzu.Ponadto, akta

osobowe Adama Wolnikowskiego, znajdujacesiew tejzebibliotece, uzupelnione

o dokumentacje zródlowaArchiwum Panstwowego w Toruniu i zbiory

Wolnikowskiego w Muzeum Miejskim w Grudziadzu.

Do niezbednejwreczliteratury, przy opracowaniu rozdzialupracy dotyczacego

ksiegozbioru nalezaly,m.in. ,,Encyklopedia wiedzy o ksiazce",,,Encyklopedia

wspólczesnego bibliotekarstwa polskiego", ,,Dzieje ksiazki bibliotek"

H. Dubowika, ,,zarys dziejów ksiazkii ksiegarstwa"C. Orzazewskiego,"Wybrane

zagadnienienia z dziejów ksiazkiXIX-XX w." H. Szwejkowskiej oraz publikacja

,,Biblioteka Zamkowa ksieciaAlbrechta (...)" J. Tondela. Wydawnictwo to zawiera

rozdzial charakteryzujacyksiegozbiórNowej Biblioteki, który okazal siepomocnym

w usystematyzowanym OplSalliU ksiegozbioru regionalnego Adama

Wolnikowskiego. Z kolei zródlemobszernej wiedzy, zwiazanejz poczynaniami

publikacyjnymi i popularyzatorskimi Wolnikowskiego, bylo czasopismo historyczne

,,Rocznik Grudziadzki".Natomiast opracowania w rodzaju: ,,zarys historii Polski".

Red. 1. Tazbira, ,,Dzieje Chehnna i jego regionu". Red. M. Biskupa, ,,Dzieje
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Grudziadza. Red. J. Danielewicza, "Grudziadz i okolice. Przewodnik" Red.

S. Poreby"Slownik polskich towarzystw naukowych". T. 1-3. Red. L. Losia

pozwolily umiejscowicfakty, pojawiajacesiew pracy, we wlasciwymkontekscie

historycmym i uzupelnico brakujaceinfonnacje.

Spis wszystkich wykorzystanych zródeli literatury znajduje SIena koncu

pracy. Przypisy umieszczone sana biezaco,pod tekstem wlasciwym,z zachowaniem

numeracji ciaglej.

Do pracy wlaczonazostala równiezbibliografia podmiotowa i przedmiotowa.

Jest ona zestawieniem 128 pozycji w postaci spisów bibliograficmych wydawnictw

zwartych i ciaglych,zaopatrzonych w krótkie adnotacje, których autorem badz

tematem jest Adam Wolnikowsk.i. Bibliografia ulozonajest wedlug chronologii

ukazywania sieposzczególnych opracowani obejmuje lata 1947-2003.

W oparciu o zgromadzony material zródlowyi bibliograficmy odtworzony

zostal mozliwie najpelniej wiarygodny obraz zycia Adama Wolnikowskiego

regionalisty i kolekcjonera, ujetyw 3 rozdzialachpracy.

Rozdzial pierwszy zawiera biografie,która jest przedstawieniem jego osoby

poprzez dom rodzinny, udzial w kampanii wrzesniowej, prace zawodowa

i spolecma.jednoczesnie jest tezpróbapomania Wolnikowskiego, a przede

wszystkim odnalezienia zródelinspiracji jego pózniejszychzainteresowan.Biografia

powstala dziekidokumentacji rodziny Wolnikowskich, zachowanej przez Adama

Wolnikowskiego.

Rozdzial drugi opisuje dzialalnoscpublikacyjnai popularyzatorska.Jest ona

kontynuacjadzialanspolecmych, tyle, zew zmieniajacymsieksztalcie. Przybiera

ona formy aktywnoscibardziej o charakterze kulturalno-naukowym i realizuje ja

poprzez angazowaniesiew przedsiewzieciakól, organizacji, towarzystw, do których

przynalezy. W wyniku tych inicjatyw powstajaprace, których jest autorem badz

wspólodpowiedzialnym przy ich tworzeniu, zarówno w odniesieniu do prac

publikowanych, jak i innych form wypowiedzi niedrukowanych.

Ostatni, trzeci z rozdzialówjest prezentacjakolekcji Adama Wolnikowskiego.

Najwiekszaczescmonografii poswieconazostala ksiegozbiorowi,bo tezon stanowi

zasadniczy trzon zbiorów i przedmiot specjalnej troski jego wlasciciela.Czesc

wprowadzajaca do rozdzialu opowiada dzieje zbiorów. Kolejna, dostarcza

wiadomoscina temat, tzw. biblioteki podrecmej.Dysponuje ona najwazniejszymi

wydawnictwami infonnacyjnymi kompendialnymi, dotyczacymi wiekszosci
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dziedzin wiedzy. Ksiegozbiórpodrecznyprzedstawiony jest w pracy w porzadku

klasyfikacyjnym Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesietnej (UKD)l. Zbiory regionalne

przyblizaostatnia czescrozdzialu, wsródktórych grupadominujacasatakzeksiazki.

Publikacje regionalne opIsane zostaly wedlug: chronologii proweruencJI

wydawniczej, tematyki i jezykaksiazekz podsumowujacymokresleniemcharakteru

zebranych dziel. Rozdzial zwiazany z kolekcjazamykajaogólne wiadomosci

o archiwaliach i muzealiach, które po smierciWolnikowskiego trafilydo wlasciwych

im instytucji.

Trescmonografii uzupelnia 21 ilustracji ze zbiorów Adama Wolnikowskiego

i Biblioteki Miejskiej w Grudziadzu,które zamieszczone saw aneksie.

I
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesietna. Wydanie skrócone dla biezacejbibliografii narodowej

i bibliotek publicznej. Publikacja nr UDC
- POZZ autoryzowane przez Konsorcjum UKD nr licencji

UDC-9709. Warszawa 1997, s. 4.
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ROZDZIALI

BIOGRAFIA ADAMA WOLNIKOWSKIEGO

1.1. Lata mlodosci

Adam (wlasciwieAlfons - imiezmienilw 1951 [.2), Wolnikowski urodzilsie

20 lipca 1915 r. we wsi Pniewite, gmina Lisewo
3

. Obie miejscowoscipolozonesa

w powiecie chelminskim.Obejmuje on prawobrzeznaczescdoliny dolnej Wisly

i zachodnia czescWysoczyzny Chehninskiej, zwanej równiez Pojezierzem

Chehninskim
4

. Od 1999 r. administracyjnie podlega województwu kujawsko-

pomorskiemu
5

. Historia miejscowosci SIega sredniowiecza. Wykopaliska

archeologiczne i luzne znaleziska na Ziemi Chelminskiejwskazuja na slady

osadnictwa i we wczesniejszychokresach
6

. Dlugie i ciekawe dzieje miejscowosci

odzwierciedlajadobrze zachowane budowle z przeszlosci,np. XIII wieczny kosciól

rzymsko-katolicki w Lisewie oraz ruiny zamków krzyzackichz przelomu XIII-

XIV w. w gminie Lisewo
7

. Ponadto, zespolypalacowo-parkowe, m.in. w Pniewitem.

Walory architektoniczne, jak i przyrodnicze, ze wzgledu na urozmaicone

uksztaltowanie nizinnego terenu z licznymi jeziorami polodowcowymi oraz

rezerwatami przyrody, stanowia o atrakcyjnosci krajoznawczej powiatu

chelminskiego.

W otoczeniu historii, nadwislanskichkrajobrazów i rodziny dorastal Adam

Wolnikowski, przyszlypopularyzator regionu.

Alojzy Wolnikowski - ojciec Adama urodzilsie3.12.1888 w Kijewie, powiat

chelminski
8

. W latach 1895-1904 byl uczniem Szkoly Powszechnej w Bledowie,

2

Odpis zupelny aktu urodzenia Alfonsa Wolnikowskiego, z dnia 8.04.1969 r. Lisewo (Biblioteka

Miejska w Grudziadzu,akta osobowe Adama Wolnikowskiego).
3

ZyciorysAdama Wolnikowskiego, z dnia 14.04. 1966 r. (BM w Grudziadzu,akta osobowe Adama

Wolnikowskiego, rekopis).
4

Dzieje Chelmnai jego regionu. Zarys monograficzny. Red. M. Biskupa. Torun1968, s. 9.
5

Województwo kujawsko-pomorskie. Bydgoszcz-Torun1999, s. 29.

6

Dzieje Chelmna...., s. 52-53.
7

Województwo kujawsko-pomorskie..., s. 29.

8ZyciorysAlojzego Wolnikowskiego, z dnia 29.12.193 r. (BM w Grudziadzu,akta osobowe Adama

Wolnikowskiego, kopia).
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powiat chehninski(obecnie wabrzeski)9.Byl to okres, w którym panstwopolskie

znajdowalo siepod zaborami obcych mocarstw (Prusy, Austria, Rosja). Ziemia

Chehninska(Prusy Zachodnie) podlegalajurysdykcji rzadupruskiego 10.

W 1894 r. niemieccy nacjonalisci z ziem polskich utworzyli Zwiazekdla

Popierania Niemczyzny, nazywany powszechnie Hakata, od pierwszych liter

nazwisk zalozycieli:Hansemanna, Kannemanna, Tiedemanna, którego pózniejsza

oficjalna nazwa brzmiala Niemiecki ZwiazekKresów Wschodnich
li

. Z chwila

powstania organizacji, zalozenia polityki germanizacyjnej ponowme

zintensyfikowaly siei rozprzestrzenily na róznedziedziny zycialudnoscipolskiej.

Dotyczyly równiezszkolnictwa i realizowane bylypoprzez ograniczenie, a w efekcie

calkowitaeliminacjejezykapolskiego z programów nauczania. Dzialaniahakatystów

wywolalyfaleprotestów, wieców szkolnych. Najbardziej radykalnai masowaforma

szerokiego ruchu antygermanizacyjnego byly strajki mlodziezypolskiej, którym

poczatekdaly dzieci ze szkoly ludowej we Wrzesniw 1901 r
l2

. Podobny strajk mial

miejsce w Bledowiew 1902 r. Wsródstrajkujacejmlodziezybyl14-letni Alojzy13.

Po ukonczeniuszkoly Alojzy Wolnikowski podjal3-letnianaukezawodu

w branzy kolonialno-spozywczej w przedsiebiorstwie Pawla Dumonta

w Grudziadzu14. Potem, w 1907 r. zostal czlonkiem, z wlasnymudzialem, ,,Konsum

Verein" w Jezewie, powiat Swiecie
l5

. Celem ,,Konsum Verein" byl wykup

posiadlosciz rakniemieckich i zydowskich.W tym czasie zaangazowalsiew akcje

propagujacakandydature na posla Sassa Jaworskiego do sejmu niemieckiego.

Roznosil ulotki i agitowal w okolicznych miejscowosciachpowiatu swieckiego
-

Dubielno, Jezewo,Plesno16.

W trakcie kolejnych lat (1908-1910) ojciec Adama odbywal sluzbewojskowa

w armii niemieckiej. Po powrocie w 1911 r. zawarl zwiazekmalzenskiz Marta,

z domu Brzeska
- matkaAdama, urodzona9.02.1888

17
. Kiedy w 1914 r. wybuchla

I wojna swiatowazostal powolany do wojska niemieckiego i walczyl na fToncie

9

Dzieje Chelmna...op.cit., s. 87.

10
Ibidem, s. 208.

II

Zarys historii Polski. Red. J. Tazbira. Warszawa 1980, s. 522-523.

12
Ibidem, s. 523.

13

ZyciorysAlojzego Wolnikowskiego, op. cit.
14

Ibidem.
15

Ibidem.
16

Ibidem.
17

Ausweis fur Marta Wolnikowska. Lisewo 1941 r. (8M w Grudziadzu,akta osobowe Adama

Wolnikowskiego).
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rosyjskim. W 1916 r. otrzymalprzydzialsluzbowydo Warszawy. Tam pelnilfunkcje

intendenta glównego magazynu wojska niemieckiego. Dziekijego staraniom wsród

dostawców byli Polacy, m.in. Bracia Pakulscy, Witkowscy i K. Sudyk
18

. Pobyt

w Warszawie to takzeudzial w zebraniach konspiracyjnych, tzw. ,,zebrania pod

kluczem", które mialy charakter niepodleglosciowy19.Ówczesny fabrykant cygar

i sklepu tytoniowego, przy ulicy Marszalkowskiej, Domaradzki byl tym, który

umozliwial kontakt z dzialaczami niepodleglosciowymi. Przypuszczalnie

sympatyzujacymi ze Stronnictwem Narodowym20. Na jednym ze spotkanidee

wolnej Polski przedstawial zebranym ksiazeAdam Roniker. AktywnoscAlojzego

Wolnikowskiego nie ograniczala sietylko do uczestnictwa w zebraniach. Próbowal

i innych sposobów wlaczeniasiew przedsiewzieciapatriotyczne. We wrzesniu

1918 r. nielegalnie przetransportowal z ulicy Chmielnej 35 do K. Sudyka, przy ulicy

Widok 9, jedenascietysiecyplaszczy i tylezsamo kolder dla legionistó�l. Nieco

pózniej Alojzy Wolnikowski zostal przedstawiony przez K. Sudyka Józefowi

Pilsudskiemu. Otrzymalosobiste podziekowaniaod Marszalka.

W 1919 r., w rok po powrocie z Warszawy, zajalSIe prowadzeniem

przedsiebiorstwa z towarami spozywczo-kolonialnymi, zelaznymi, materialami

budowlanymi i opalowymi w Lisewie. Nadal nie pozostawal obojetnyna otaczajaca

go rzeczywistosc.Przystapildo organizujacejsieStrazyLudowej. Zadaniem, której

bylo zapewnienie porzadkuw miescieChehnnie i powiecie w czasie wkraczania

wojsk polskich i przejmowania wladzyz rakniemieckich w styczniu 1920 r
22

.

Po odzyskaniu niepodleglosci,w okresie ksztahowania sieII Rzeczypospolitej,

azpo wybuch II wojny swiatowejw 1939 r., ojciec Adama-Alojzy, swój czas

poswiecalprzede wszystkim pracy zwiazanejz przedsiebiorstwemi rodzinie - zonie

Marcie, starszej siostrze Adama - Apolonii
- urodzonej 2.07.1914 r.

23
i Adamowi.

Wypelnial tezobowiazkiwynikajace z czlonkostwa w Stronnictwie Ludowym,

prezesury w Lidze Morskiej i Kolonialnef4 oraz funkcji lawnika gmini
5

. Wybuch

18

ZyciorysAlojzego Wolnikowskiego, op. cit.
19

Ibidem.
20

Ibidem.
21

Ibidem.
22

Dzieje Chelmna...,op. cit., s. 265-268.
23

Odpis aktu urodzenia Apolonii Wolnikowskiej, z dnia 14.06.1926 r. (BM w Grudziadzu,akta

osobowe Adama Wolnikowskiego).
24

Kwestionariusz weryfikacY.iny Alojzego Wolnikowskiego skierowany do ZwiazkuBojowników

o Wolnosci Demokracje(BM w Grudziadzu,akta osobowe Adama Wolnikowskiego).
25

Zatwierdzenie wyboru lawnikaprzez staroste.Chelmno 1929 r. (BM w Grudziadzu,akta osobowe

Adama Wolnikowskiego).
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II wojny swiatowejzburzylspokój i lad czasu pokoju. A lata okupacji nie pozwalaly

normalnie funkcjonowac.Niemcy przejeliinteres rodzinny Wolnikowskich. Terror

okupanta hitlerowskiego nasilal sie,mimo to nie zlamalducha walki Polaków

z Chehnna i okolic. Nie poddal siejemu i Alojzy Wolnikowski. Zdecydowal siena

przystapieniedo jednej z wielu organizacji konspiracyjnych na terenie powiatu

chehninskiego. Byla to Polska Armia Powstania, którazalozono6.01.1940 r.

w Toruniu
26

. Glównaswadzialalnoscskierowala PAP na przygotowanie siedo

powstania zbrojnego oraz akcjewywiadowczai sabotazowa.Alojzy Wolnikowski

objaldowództwo samodzielnej kompanii na terenie Lisewa. 19.03.1943 r. zostal

mianowany podporucznikiem PAP
27

.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren powiatu chehninskiego,a do Lisewa

w dniu 23.01.1945, wycofal siez PAP
28

. Wmowil dzialalnoschandlowa,ale z£

macznie skromniejszym asortymentem
29

. W 1950 r. doszlo do likwidacji sklepu,

która nastapilaw wyniku ogranicz£ninicjatywy prywatnej prz£z wladz£ Polski

Ludowej. Jedynawlasnosciapozostalarodzinie Wolnikowskich byla dwuhektarowa

ziemia uprawna w Lisewie.

Prz£dstawione fakty z zycia Alojz£go Wolnikowskiego, na podstawie

zgromadzonych -

przez jego syna Adama - dokumentów pozwalajastwierdzic,ze

byl on czlowiekiem o aktywnej postawie zyciowej.Angazowalsiew zyciekraju,

a zwlaszcza spolecmosci lokalnej. Mozna tez przypuszczac, zebyl osoba

dominujacaw rodzinie Wolnikowskich i wzorem dzialania dla syna. Podobnie jak

ojciec, Adam wyróznialsiesklonnosciai zdolnosciado aktywnego dzialania,

podejmowania sz£regu inicjatyw.

Adam rozpoczaledukacje,jako 6-letni chlopiec. Bylto okres ksztaltujacejsie

niepodleglej II Rzeczypospolitej. Nowa, tworzacasierz£czywistoscw wolnej

Polsce, dotyczyla wszystkich dziedzin zyciakraju. Obejmowala równiezsystem

oswiaty,któremu podlegalo szkolnictwo powsz£chne, sredniei zawodowe. Wówczas

idea naczelna bylo spolszcz£nie szkolnictwa oraz podniesienie kwalifikacji

26

Dzieje Chelmna...op.cit., s. 332.

27
Pelnomocnictwo RzaduDemokratycznej Polski, z dnia 19.03.1943 r. (BM w Grudziadzu,akta

osobowe Adama Wolnikowskiego, fotokopia).
28

ZyciorysAlojzego Wolnikowskiego, op. cit.
29

Legitymacja czlonkowska Alojzego Wolnikowskiego nr 112 ZwiazkuZrzeszenKupieckich na

Pomorzu. Zrzeszenie Kupców Samodzielnych w Chelmnie, z dnia 7.08.1947 r. (BM w Grudziadzu,

akta osobowe Adama Wolnikowskiego).
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zawodowych polskich nauczycieleo. Najszerzej, rzecz zrozumiala, rozwinietebylo

szkolnictwo podstawowe. Uczniem Szkoly Powszechnej, w latach 1921-27, byl

Adam Wolnikowske'. Rok 1927 byl szczególnym w zyciunastoletniego Adama,

zakonczyl nauke na poziomie podstawowym. Zdal egzamin wstepny do

Panstwowego Gimnazjum Klasycznego w Grudziadzu. Opuscildom rodzinny

w Lisewie.

Wyjechal do Grudziadza, miasta polozonegona prawym brzegu Wisly,

w Kotlinie Grudziadzkiel
2

. Zarówno polozenie,jak i historia sasiadujacych

ze sobaziem - grudziadzkiej i chehninskiej
-

sado siebie zblizone. Przyjazd

i pierwsze lata pobytu Adama w Grudziadzuprzypadly na wyjatkowodobry okres

w dziejach miasta. Mimo wielkiego kryzysu, który mieszkancyodczuli szczególnie

dotkliwie w latach 1932-1933
33

.

W cztery lata po odzyskaniu niepodleglosciprzez miasto, Grudziadzstal sie

silnym osrodkiemprzemyslowym i handlowym, a zatem i gospodarczym. Siedziba

wojewódzkawazniejszych zrzeszen zawodowych Pomorza: Izby Przemyslowo-

Handlowej, Pomorskiej Izby Rzemieslniczej, Pomorskiej Izby Skarbowej,

OkregowegoUrzeduZiemskiego, Banku Polskiego i Rolnego, ZwiazkuTowarzystw

Kupieckich, ZwiazkuKupców Samodzielnych, Syndykatu Dziennikarzy Pomorskich

i szeregu innych zwiazkówi cechó�4.Dobra pozycja miasta wplywalajednoczesnie

na aktywnoscspoleczna i kulturalna. Powstawaly i dzialaly organizacje

i towarzystwa o rozmaitym charakterze (kombatanckie, polityczne, charytatywne,

sportowe). Wznawialy tez dzialalnosctowarzystwa o dlugoletniej tradycji,

np. "Sokól", ,,Kurkowe Bractwo Strzeleckie", ,,Lutnia", Polskie Towarzystwo

Krajoznawcze czy Towarzystwo Czytelni Ludowych, które dalo poczatekbibliotece

miejskiej. Utworzono Teatr Miejski i muzeum
35

. Dzialalyteztrzy kina: "Gryf',

,,Apollo", "Orzel,,36.

Dobrze prosperujacy rynek ksiegarsko-wydawniczy, z nadal wiodacymi

Zakladami Graficznymi i Wydawniczymi Wiktora Kulerskiego
37

, zdecydowanie

30

Dzieje Chelmna...op.cit., s. 298.

31

ZyciorysAdama Wolnikowskiego, a dnia 14.04.1966 r. (8M w Grudziadzu,akta osobowe Adama

Wolnikowskiego, rekopis).
32

Dzieje Grudziadza.Red. J. Danielewicza. Grudziadz1992, s. 13.
33

S. Mysliborski-Wolowski,Szkice grudziadzkie.Gdansk1969, s. 80-81.

34

Grudziadzpo dziesieciulatach wolnosci.Grudziadz1930, s. 13.
35

Ibidem, s. 14-15,33-34.
36

[red], Repertuar kin grudziadzkich.Goniec Nadwislanski1934 nr 54, s. 8.

37

Grudziadzpo dziesieciulatach..., s. 41.
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zaznaczyl swoje uczestnictwo w zyciugrudziadzanlat 20-tych i 3 O-tych. W 1930 r.

na terenie miasta dzialalosiedem ksiegarn
38

. Czasopismiennictwoprzezywaloswój

,,zloty okres". Wsródwielu tytulów, które najskrzetniejopisywaly nowe oblicze

miasta wyróznicnalezy: "Gazete Grudziadzka","Glos Pomorski", "Gonca

Nadwislanskiego"wraz z ich dodatkami
39

.

Rozwijalo sierówniezpolskie szkolnictwo pozaelementarne. Stanowilyje trzy

gimnazja (klasyczne, matematyczno-przyrodnicze, zenskie),trzy srednie szkoly

zawodowe (Handlowa, Budowy Maszyn, Seminarium NauczycielskietO oraz jedna

artystyczna (Pomorska Szkola Sztuk Pieknych),która funkcjonowala w gmachu

biblioteki i muzeum. Zalozonai prowadzona przez artyste malarza Waclawa

Szczeblewskiego
41

.Zasgarnizon wojskowy wraz ze swoimi szkolami i jednostkami,

jako jeden z wiekszychw kraju, nadawalmiastu specyficznego charakteru.

Mozliwewiec,zeklimat ,,królewskiego miasta", jak je wtedy nazywano,

zapisal sietrwale w pamiecimlodego gimnazjalisty. A w przyszloscizdecydowal

o powrocie do miasta swojej mlodosci.

Póki co, Adam byl uczniem Gimnazjum Klasycznego. Po roku nauki

i otrzymaniu promocji do klasy nastepnej,przenióslsiedo PanstwowegoGimnazjum

Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoleuruchomiono w 1922 r. (pózniejszeLiceum

Ogólnoksztalcaceim. Boleslawa Chrobrego przy ulicy Sienkiewicza 22)42. Decyzje

swojauzasadnial:

... "kierunek nauki w Panstwowym Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym

bardziej odpowiada moim zainteresowaniom "... 43.

Po osmiu latach nauki, bo tyle trwala nauka w gmmazJUll1, Adam uzyskal

swiadectwomaturalne.

Po przerwie wakacyjnej powrócil do obowiazkówedukacyjnych. Tym razem

Adam zdobywalwiedzew nieco innej formie. Bylato jednoroczna sluzbawojskowa

na Dywizyjnym Kursie PodchorazychRezerwy Piechoty. Grudziadz,jako osrodek

szkolenia kadr dla wojska polskiego i w celu zabezpieczenia kadr dla piechoty,

38

Ibidem, s. ] 5.

39
E. Slawinska,Zyciekulturalno-literackie Grudziadzaw latach] 9] 8-39. Gdansk1980, s. ]4]- ]92.

40
Almanach Grudziadzki.Red. J. Andrusikiewicza. Grudziadz]994, s. 6,23.

41

Grudziadzpo dziesieciulatach..., op. cit., s. 45-46.

42
Ibidem, s. 23.

43

ZyciorysAdama Wolnikowskiego, z 195] r. (BM w Grudziadzu, akta osobowe Adama

Wolnikowskiego, maszynopis).
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utworzylprzy 65 pulkupiechoty, wspomniany Kurs Podchorazych(1932 r.)44. Adam

uczestniczylw piatymz kolei kursie, od 15 wrzesnia1936 do 15 wrzesnia1937 r. Po

zakonczeniu szkolen zdobyl stopien plutonowego podchorazegorezerwy,

z przydzialemdo 65 pulkupiechoty w Grudziadzu
45

.

Przez nastepne dwa lata studiowal w Akademii Handlowej w Poznaniu.

Z poczatkiem 1939 r. zostal powolany na pierwsze, trzymiesieczne(styczen
-

marzec) cwiczenia wojskowe. Ponownie otrzymal wezwanie stawienia siena

cwiczenia 8 sierpnia 1939 r.
46

. Po tych cwiczeniachnie wrócil do Poznania. Plany

o dalszym ksztalceniu zostaly przerwane. Zaistnialy bowiem okolicznosci, które

przynioslyAdamowi inny rodzaj edukacji.

44

Almanach..., op. cit., s. 21.
45

Ibidem, s. 53.
46

ZyciorysAdama Wolnikowskiego (8M w Grudziadzu,akta osobowe Adama Wolnikowskiego,

maszynopis).
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1.2. Kampania wrzesniowa

Adam Wolnikowski, jako podporucznik rezerwy na stanowisku zastepcy

dowódcy plutonu ciezkichkarabinów maszynowych w I/65 pulku piechoty (pp)

wzialudzialw wojnie obronnej Polski 1939 r.

65 pp. wchodzil w sklad 16 Dywizji Piechoty (DP), która nalezalado Grupy

Operacyjnej (GO) "Wschód" gen. Mikolaja Boltucia. Zasgrupa operacyjna byla

czesciaskladowaarmii ,,Pomorze", któradowodzilgen. WladyslawBortnowski.

Zadaniem armii ,,Pomorze" byla oslona szlaków bojowych, które prowadzily

z Pomorza Zachodniego i Gdanskaw kierunku Bydgoszczy oraz z Prus Wschodnich,

w kierunku Torunia i Wloclawka.W zwiazkuz powyzszymwojska armii skladaly

siez dwóch ugrupowan:GO "Czersk" i GO "Wschód", które staly na granicy

panstwowej.Wiekszaczescarmii znajdowala siena zachodnim brzegu. Natomiast

na wschodnim, zaledwie dwudywizyjna grupa operacyjna "Wschód", utrzymywala

pozycje nad rzekaOsa.16 DP zajmowala wyznaczone stanowiska bojowe. 4 DP

stanowila odwód grupy operacyjnej, umiejscowiony w pólnocno-zachodnim

kierunku od Brodnicy
47

.

Zarys szlaku bojowego armii ,'pomorze" odtworzono na podstawie ,,zapisków

wojennych", sporzadzonych przez ich uczestnika obserwatora Adama

Wolnik.owskiego. Zapiski stanowily wazne zródlowiedzy o przebiegu dzialan

wojennych w okolicach Grudziadzai sluzylyprzy wielu, kolejnych opracowaniach

zagadnienzwiazanychz kampaniawrzesniowa48.

1 wrzesniao swicieNiemcy rozpoczelidzialania wojenne, uderzajacna GO

"Wschód". Artyleria rozpoczela ostrzeliwanie Grudziadza stanowisk

16 DP nad Osa.Pozycje na obu skrzydlach udalo siejednak utrzymac.Glówna sila

uderzenia niemieckiego skoncentrowala siena srodkowymodcinku linii obrony,

w rejonie miejscowosci Dabrówka Królewska. W tym miejscu udalo sie

nieprzyjacielowi przedrzecprzez polskalinieobrony. Na pozostalych odcinkach

frontu GO "Wschód" panowal wzglednyspokój. Wobec zaistnialej sytuacji gen.

M. Boltucwydal rozkaz przemarszu odwodowej GO (4 DP) i wsparcia 16 DP. Tak

przegrupowana dywizja przeprowadzila kontratak na nieprzyjacielskie stanowiska.

47
F. Grochowski, Walki grupy operacyjnej gen. Boltucianad Osa.Rocznik Grudziadzki1963, t. 3,

s. 128-130, 160.
48

A. Wolnikowski, Zapiski wojenne (BM w Grudziadzu,maszynopis).
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Z nadziejana odzyskanie utraconych pozycji nad Osa.Niestety, kontratak zakonczyl

sieniepowodzeniem. Okazal siezleprzeprowadzony i w rezultacie, umocniona

pozycja dywizji nad Osa,zostala utracona (z wyjatkiemrejonu Grudziadza)juz

w nocy z l na 2 wrzesnia.Do switu - 2 wrzesnia,16 DP znajdowala siena linii -

jezioro Melno- Gruta - Annowo. Linia ta nie bylaani umocniona, ani odpowiednio

zabezpieczona. Pomiedzy Grudziadzem a pozycjami dywizji zarysowala sie

niebezpieczna luka, która grozilautratamiasta. Rankiem, 2 wrzesniaoddzialy 16 DP

znalazly siew jeszcze trudniejszym polozeniu.Prowadzily walkez dorazniezajetych

odcinków obronnych. Czescsieci lacznoscipozostala na poprzednich pozycjach,

a jej brak uniemozliwialwlasciwedowodzenie.

Wola walki polskich zolnierzy, wobec niedoskonalosci systemu, me

wystarczalaaby odpieracataki, coraz bardziej nacierajacejarmii niemieckiej.

Glówne uderzenie wroga nastapilow godzinach poludniowych na kierunku

Gruta - stacja kolejowa Melno. Od godziny 14.00 piechota 16 DP,

z niewyjasnionychblizejpowodów na rozkaz dowódcy opuscilaswoje stanowiska

i rozpoczelaodwrót w rejon Radzynia. Nieskoordynowane dzialania 16 DP, które

niweczyly kolejne zamiary dowódcy GO gen. M. Boltucia, wynikaly z niewlasci-

wego dowodzenia dywizjaprzez plk S. Switaiskiego.Zostal wiecodwolany

z pelnionej funkcji. Jego miejsce zajalplkZ. Szyszko-Bohusz.

GeneralM. Boltuc,mimo trudnej sytuacji, nie zrezygnowal z prób odzyskania

utraconych pozycji nad Osa. Zadanie to przekazal rozkazem dowódcy 4 DP.

16 DP byla nadal w trakcie wycofYwania. Trwalo uciazliweprzegrupowywanie

dywizji. W myslrozkazu, dywizja miala prowadzicdzialania bojowe wzdluztraktu

Radzyn- dwór Melno. Dwa pulki 63, 14 i czesc67 4 DP wyruszyly z Zakrzewa,

tymczasowego rejonu wyjsciowego,w kierunku stacji kolejowej Melno. Dowódca

dywizjonu postanowil przeprowadzicnocne natarcie w kierunku Annowo - Gruta,

gdzie na noc wycofali sieNiemcy. Przemarsz GO utrudnial brak wiadomosci

o ruchach armii niemieckiej. Oddzialy trafialy na wycofujacasie 16 DP,

co doprowadzilo do ogólnego zamieszania, a nawet wzajemnego ostrzeliwania.

Po opanowaniu sytuacji, kontynuowano natarcie na Grute. Okolo pólnocy,

po zacieklej walce pulkipiechoty 4 DP zdobylymiejscowosc.

Kolejny rozkaz dowódcy dywizji dotyczylprzejsciapulków do obrony. 14 pp

objalodcinek miedzyjeziorem Wilcze i Melno (jego pólnocnaczescia),63 pp

wzdluzrowu odwadniajacego,miedzyOkoninem a jeziorem Wilcze. Zdecydowanie
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utrudnione zadanie mial 14 pp poniewazna jego tylach, w rejonie dworu Melno,

znalazl sieniemiecki baon piechoty. Nocne ataki niemieckie byly dzielnie odpierane

przez polski pulk,jednak uniemozliwialyprawidlowe zorganizowanie obrony na tym

odcinku. Sytuacja ta trwalado rana 3 wrzesnia.

W tym czasie na zachód od 4 DP baon IU65 pp uderzyl na poludnie

z rejonu dwór Marusza - Pokrzywno i wieczorem opanowal Nicwald. Manewrem

tym uchronilodcieciezalogiGrudziadzaod reszty grupy operacyjnej.

Natomiast na lewym brzegu Wisly wydarzenia przybraly katastrofalny obrót.

Wojska niemieckie rozbily GO "Czersk" i odcielydrogepowrotu jej oddzialom.

Armia ,,Modlin" bylaw odwodzie.

W tej sytuacji Naczelne Dowództwo wydalo rozkaz o odwrocie armn

,,Pomorze", co nastapilonocaz 4 na 5 wrzesnia.Wiekszoscsil 16 DP zebrala sie

w rejonie Radzynia. 64 grudziadzkipp zostal skierowany do Zakrzewa. Tam mial

wspierac4 DP. Podczas wykonywania tego rozkazu przez 14 pp 4 DP, hitlerowskie

wojska zaatakowaly odcinek 4 DP. W efekcie dzialania niemieckie doprowadzily do

zajeciadworu Melno. Pulki 4 DP utrzymywaly z trudem swoje pozycje, Melna nie

udalosieodzyskac.

Tymczasem artyleria i lotnictwo niemieckie zaatakowaly okolice Grudziadza.

Niemcy opanowali KsiazeceGóry i otoczyli miasto od wschodu, stwarzajac

zagrozenieodcieciajedynej drogi odwrotu wzdluzWisly, zalodze grudziadzkiej.

Dowódca obrony, plk S. Cieslak, wydal wiecrozkaz opuszczenia miasta

i przegrupowanie pododdzialówdo lasów rudnickich.

General M. Boltucnie poddawal sie. Nie zrezygnowal z dalszego

przeciwstawiania siewrogim wojskom. Liczyl przede wszystkim na wypoczeta

i uporzadkowanasileodwodu 16 DP. Zamierzal uderzycwzdluzrzeki Osy, w lewy

bok niemieckiej armii nacierajacejna 4 DP. Powodzenie planu zalezalow duzej

mierze od utrzymania sie4 DP na dotychczasowych stanowiskach. Aby tak siestalo,

nalezaloza wszelkaceneusunacNiemców z dworu Melno. Akcja zakonczylasie

pomyslnie.Rejon
- dwór Melnoponownie znalazlsiew zasieguoddzialówpolskich.

Jednak sukces okazal siepolowiczny i krótkotrwaly. Niemcy zajelicukrownie

i stacjekolejowaMelno. Przewaga znów byla po stronie niemieckiej. Sytuacja

ta ponownie wywolalazametw szeregach polskiej armii, powodujacwycofanie

14 pp w kierunku Radzynia. 63 pp grozilo obustronne oskrzydlenie, wiecdowódca

4 DP wydal rozkaz odwrotu pulku. General M. Boltucniezadowolony z tej decyzji,
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przekazal dowództwo plk Rawicz-Myslowskiemu. Konsekwencja zarzadzenia

o odwrocie GO "Wschód" byloczesciowezalamaniasieobrony 4 DP. 4 wrzesnia

grupa operacyjna dotarlado wyznaczonych rejonów - Radzyn
- WabrzeZI1o.

Tymczasem w sztabie armIl ,,Pomorze" panowal nastrój niepokoju

niepewnosci. Obrona na lewym brzegu Wisly byla oslabiona, co moglo

doprowadzic do latwego jej przelamania. Aby uniknaczagrozenia, gen.

W. Bortnowski zdecydowal o przegrupowaniu 15 pp, z zadaniem oslony kierunku -

Inowroclawi zamknieciukierunku - Torun.

Nieustannie zmieniajaca sieITontowa rzeczywistosc,zmuszala Naczelne

Dowództwo do weryfikowania i podejmowania wciaznowych decyzji i rozkazów.

Tak tez,wedlug kolejnego rozkazu, z 4 na 5 wrzesniamialo dojscdo

przemieszczenia wielkich jednostek: 15 DP, Pomorskiej Brygady Kawalerii, 27 DP

i GO "Wschód", która mialaprzejscna linierzeki Drwecy.Wiekszaczescsilgrupy

operacyjnej zobowiazanazostala do obsadzenia odcinka od Dobrzynia do Wisly.

W nastepnychrozkazach GO "Wschód" kilkakrotnie zmuszona byla do zmiany

kierunku swojego ITontu dzialania. Postanowiono, z£w nocy z 5 na 6 wrzesniagrupa

operacyjna wyruszy w kierunku Torunia. PiategowrzesniaGO "Wschód" osiagnela

rejon Rypin - Drweca
- Golub-Dobrzyn- nadlesnictwo,,Drweca".

W tym czasie z Naczelnego Dowództwa nadeszly nowe wiadomosci

o krytycznej sytuacji armii ,,Modlin" i ,,Lódz".Nalezalokoniecznie przyspieszyc

odwrót armii ,,Pomorze", zwlaszcza lewego jej skrzydla. Pojawil siejednak pewien

problem. Odwrót calej armii ,,Pomorze" móglrozpoczacsiedopiero po przejsciuGO

"Wschód" przez Torun. Dlatego ustalono, ze 16 DP przejdzie ponownie

w kierunku Wloclawka, co pozwoli na przyspieszenie odwrotu lewego skrzydla

armIl.

Nowe wytyczne z dowództwa, przeslane okolo godziny 22.00 nakazywaly obu

armiom ,,Poznan" i ,,Pomorze" wycofanie siew kierunku Warszawy. Zgodnie

z rozkazem operacyjnym dalszego odwrotu, GO gen. M. Bohucia (4 DP

i 16 DP) mialadojscdo rejonu Wloclawka,po obu stronach Wisly. 16 DP powinna

bylaprzeprawicsieprzez most. Dalej, etapami, maszerowacw kierunku -Gostynin
-

Sochaczew - Warszawa.

Rano, 7 wrzesnia4 DP objelatereny lasu Brzezia (pólnocny-zachód od

Wloclawka).Tego samego dnia w poludnie, 16 DP dotarlado lasu koloBobrownika.

Pozostala czescarmii zajelarejon -Gniewkowo - Inowroclaw - Aleksandrów.
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Z 7 na 8 wrzesnia, zgodnie z rozkazem kontynuowania odwrotu, GO gen.

M. Bohucia przeszla do rejonu -Kruszyn
- Wloclawek- Józefowo. Obszar -

Aleksandrów - Sluzewo- Turzno -

górny bieg rzeki Tonczyny
- jezioro Goplo

-

Osiecinobjelareszta wojsk annii.

8 wrzesniaannia ,,Pomorze" przeszla pod rozkazy dowódcy armii ,,Poznan",

gen. T. Kutrzeby. Wspólnie obie annie mialy wziacudzial w planowanym przez

gen. T. Kutrzebe, uderzeniu na skrzydla maszerujacych na Warszawe wojsk

niemieckich. W zwiazkuz powyzszym, noca(z 8 na 9 wrzesnia) GO gen.

M. Bohucia ruszyla do rejonu Modliborz - Gostynin. Nastepniemiala przejscdo

dzialanzaczepnych w rejonie -Lowicz- Sobota. Grupa operacyjna osiagnelaten cel

11 wrzesnia. Nastepnegodnia, 4 DP forsowala w tym rejonie Bzure,a 16 DP

opanowalaLowicz.

Tymczasem plan gen. T. Kutrzeby ulegl zrruarue. Wstrzymano pomyslnie

rozwijajacesienatarcie wojsk gen. E. Knolla i gen. M. Bohucia. 14 wrzesniaarmia

,,Pomorze" miala wykonac atak na Lowicz, który poprzedniego dnia z nie

wyjasnionychdotadpowodów, opuscila16 DP, na rozkaz gen. W. Bortnowskiego.

Wojska armii "Pomorze" mialywycofacsieza Bzure.Potem przesunacsiedo rejonu

- Sochaczewa i stamtaduderzycw kierunku Wisly. Rozkaz T. Kutrzeby zostal

wykonany, 14 wrzesnia 16 DP powtórnie zdobyla Lowicz.Tymczasem Niemcy

otrzymali posilki. Lotnictwo polskie zameldowalo o nadciagajacychniemieckich

dywizjach pancernych w kierunku Sochaczewa. Nowe polozeniezmusilo GO gen.

M. Bohucia do opuszczenia Lowiczai skoncentrowania obrony na lewym brzegu

Bzury. Do 17 wrzesniagrupa operacyjna utrzymywala dzielnie swoje stanowiska.

Pózniej wojska niemieckie okrazylyobie polskie armie. Czescwojsk gen.

T. Kutrzeby przebila sieprzez liniewroga do Puszczy Kampinoskiej, a nastepnie

dalej do Warszawy i Modlina. Natomiast dywizje armii ,,Pomorze" calkowicie

odciete,staly siecelem niemieckich ataków i nalotów bombowych. Zohnerzepolscy

wyczerpani, pozbawieni lacznosci,srodkówaprowizacyjnych, desperacko bronili sie

i usilowali wydostac poza ogien nieprzyjacielskich wojsk. Tylko nielicznym

oddzialompowiodlasiepróba przedarcia przez Bzure.

Adam Wolnikowski znalazl siewsródgrupy zohnerzy,którym udalo SIe

wydostacz pola bitwy. Potem, w sladza annia,,Poznan",ocaleni z rannym gen.

W. Bortnowskim, przeszli przez PuszczeKampinoskaMarszruta zakonczylasie
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w rejonie Modlina poniewazpierscienotaczajacyWarszawezostal zamknietyprzez

Niemców. Wszyscy trafili do niewoli.

Adam Wolnikowski po kilkudniowym pobycie w wiezieniuw Lowiczuzostal

przetransportowany do Lodzi.Zwolniony 13 pazdziernika1939 r., ze wzgleduna zly

stan zdrowia udal siedo Garwolina (województwo warszawskie). Przebywal tam

przez kilka nastepnych mIeSIecy, ukrywajac SIe przed repreSjaml wladz

niemieckich49.

W swoim pózniejszymzyciuAdam Wolnikowski jeszcze trzykrotnie zetknal

siere sluzbawojskowa.Tyle, zetym razem w warunkach pokojowych. Odbywal

cwiczeniawojskowe w Jednostce Wojskowej 2984 Ludowego Wojska Polskiego,

w miesiacachluty-kwiecien1952 r. i nieco pózniej,od wrzesniado grudnia 1953 r.

Po dwuletniej przerwie ponownie znalazl siena trzymiesiecznych(sierpien-

pazdziernik1955 r.) cwiczeniachrezerwy w Jednostce Wojskowej 3579 Ludowego

Wojska Polskiego
50

.

49
Dane do uzupelnienia wniosku o nadanie Zlotego KrzyzaZaslugi dla dzialacza Polskiego

Towarzystwa Historycznego Adama Wolnikowskiego (8M w Grudziadzu,akta osobowe Adama

Wolnikowskiego).
50

ZyciorysAdama Wolnikowskiego (8M w Grudziadzu,akta osobowe Adama Wolnikowskiego,

maszynopis).
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1.3. Praca zawodowa i spoleczna

W styczniu 1940 r. Adam Wolnikowski powrócil do Lisewa. Powrót do

rodzinnej miejscowosci rozpoczalkolejny etap w jego zyciu. Zwiazanyprzede

wszystkim ze zdobywaniem doswiadczenia zawodowego. Wlasciwymjednak

poczatkiem, chociaz krótkotrwalym, niemniej waznym, w praktyce zawodowej

Adama Wolnikowskiego byl czas studiów. Kiedy uczyl siei jednoczesnieodbywal

praktyke studenckaw "Stomilu" w Grudziadzu i Fabryce Konserw Przybyla

w Poznaniu. O tym, zenie bylto tylko czas wypehriania obowiazkuwymaganego od

studenta, poswiadczajajego slowa. Formulowane podobnie w wiekszosci

dokumentów Adama Wolnikowskiego"

"Studiujaczapoznalem sieze wszystkimi szczeblami organizacji tego rodzaju

d
.

b
. ,,5/

prze SielOrstw... .

Natomiast praca w okresie okupacji przyniosla glównie wiedzez zakresu

ksiegcwosci.Najpierw, dziekiprowadzonemu przez ojca interesowi rodzinnemu,

którego wspomagal do czasu likwidacji mienia polskiego przez wladze niemieckie

w 1942 r. Potem, za sprawaprowadzenia ksiaghandlowych róznym,okolicznym

firmom. Azdo czasu zatrudnienia Wolnikowskiego przez Auffanggesallschaft

w Toruniu, w charakterze buchaltera dla sklepów przynaleznychdo wspomnianej

firmy niemieckiej. Zakres obowiazkównie ograniczalsietylko do prowadzenia ksiag

handlowych. Do jego zadannalezalorówniezorganizowanie buchalterii, kalkulacja

kosztów, ewentualnych zysków badzstrat oraz zakup towarów. Na tym stanowisku

pozostaldo chwili wkroczenia wojsk sowieckich -

w styczniu 1945 r. W pierwszych

dniach po wyzwoleniu zaangazowalsiew tworzenie administracji powiatu

chehninskiego.Kolejne miesiacespedzilu krewnych i znajomych w województwie

warszawskim. Na dluzej,z powodów zdrowotnych, zatrzymal sie- jak przed laty -

w Garwolinie. Pobyt przedluzylsiedo sierpnia 1946 r.
52

. Po wyjezdziez Garwolina

zatrudnil siew "Cukrowni Sulkowice" podleglej Okregowemu Zjednoczeniu

Cukrowni Dolnego Slaskawe Wroclawiu. Miesiace wolne od pracy spedzal

w Lisewie. Pomagal ojcu w prowadzeniu sklepu, który po wojnie wznowil swoja

dzialalnosc.Jednak nie bylo to juzprzedsiebiorstwo handlowe, sprzed wojny

51

ZyciorysAdama Wolnikowskiego, z 1951 r. (8M w Grudziadzu, akta osobowe Adama

Wolnikowskiego, maszynopis).
52

Ibidem.
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swiatowej.Po 1945 r. byl to raczej maly sklepik, proponujacyskromny asortyment

w niezbyt okazalym miejscu. Stanowil jednak kontynuacje rodzinnej tradycji

kupieckiej, bedaczarazem zródlemdochodu dla rodziny.

W 1947 r. wyjechal do Grudziadza.Miasto nie przedstawialo sienajlepiej. Nie

przypominalo tego, które opuscilprzed lO-laty. Rozwój gospodarczy miasta i rozwój

innych dziedzin zycia,wynikajacyw duzejmierze z jego specyficznego charakteru,

jako najwiekszegow Polsce garnizonu wojska w okresie miedzywojnia,przerwala

II wojna swiatowa.Cena, jakapodczas wojny zaplacilGrudziadzbylaogromna. Pod

wzgledem rozmiaru zniszczen- 60%. Obok Warszawy, Gdanska, Szczecina,

Wroclawia, Poznania, Grudziadz nalezaldo najbardziej okaleczonych miast
53

.

Liczba mieszkancówspadla z 61 tys. w 1939 r. do 35 tys. w 1945 r. 54. Straty

poniesione w latach wojny, zalamanie siesamorzadnoscilokalnej wywolanej

centralistycznym systemem gospodarczym oraz podzialy administracyjne regionu,

spowodowaly spadek tempa rozwoju miasta w porównaniu z wiekszymiosrodkami

Pomoru. Tym samym zanikla pozycja miasta, jako centrum handlowo-

przemyslowego,z waznymiinstytucjami gospodarczymi II Rzeczypospolitej.

Tworzylsienowy obraz miasta w oprawie socjalistycznej ideologii.

W nurt odbudowy Grudziadza, bez wzgleduna zabarwienie polityczne,

wlaczylasiewiekszoscmieszkanców.

Adam Wolnikowski zdecydowal siepozostacw Grudziadzu.Zamieszkal przy

Rynku (ul. Murowa 29), w sasiedztwieAnny Salomei Kulerskiej. Pani Kulerska,

wdowa po znanym grudziadzkimksiegarzuWladyslawie Kulerskim, powierzyla

Wolnikowskiemu administrowanie swoimi nieruchomosciami, przy ulicy Murowej

i Mickiewicza55.

Pierwszym nueJscem pracy Adama Wolnikowskiego byl Zarzad Miejski

w Grudziadzu,gdzie od 13 maja do 30 pazdziernika1947 r. pracowalna stanowisku

zastepcy naczelnika Wydzialu Techniczno-Budowlanego. Potem - Wydzialu

Finansowo -

Gospodarczego. Z dniem l listopada 1947 r. awansowalna stanowisko

naczelnika Wydzialu Przemyslu i Handlu. To stanowisko zajmowal do czerwca

1950 r.
56

.

53

Grudziadzi okolice. Przewodnik. Red. S. Poreby.Grudziadz1990, s. 26.

54
Ibidem, s. 26.

55
1. Dobkowski, Kolekcja pana Adama. Nowosci1992, nr 3, s. 5.

56
Ankieta personalna z dnia 22.11.1951 r. (8M w Grudziadzu, akta osobowe Adama

Wolnikowskiego).
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Po ujednoliceniu wladzyterenowej zostalpowolany, z dniem 12 czerwca 1950 r., na

stanowisko wiceprzewodniczacego Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego

przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (MRN) w Grudziadzu.Wkrótce potem

objalstanowisko przewodniczacegotej Komisji.

Zanim to nastapilozostal poddany obowiazujacejwtedy, zwyczajowej analizie

osobowej. Nazywanej przez jednostke nadzorujacaPrezydium MRN

"CharakterystykaObywatela, jego strony zawodowej, jak tezmoralnej,,57.

W obu przypadkach ocena Adama Wolnikowskiego wypadla pozytywnie,

a dokladniej stwierdzala: "Strona moralna bez zastrzezen".Natomiast, strona

zawodowa, po OpISaruU przebiegu stazu pracy, przedstawiala Adama

Wolnikowskiego, jako praktyka, który "...z obowiazkówsluzbowychwywiazujesie

nalezycie. Wykazuje siewiedzaekonomicznateoretycznai praktycznao szerokim

zakresie. Jest pracownikiem zdolnym, sumiennym z wlasnainicjatywa. O czym

poswiadczajaosiaganewyniki na poprzednich stanowiskach... ,,58.

Pracami Komisji kierowalprzez 20 lat.

W trakcie tych lat, jeszcze wielokrotnie, byl oceruany przez swoich

zwierzchników. Z róznego rodzaju opinii wylaniajasiepowtarzajace cechy

charakteru Adama Wolnikowskiego. Opisuja go, jako czlowieka zdolnego,

ambitnego, zdyscyplinowanego. Ale tezupartego, drobiazgowego, zlosliwego.

W stosunku do podleglychpracowników wymagajacegoi surowego
59

.

Z racji zajmowanych stanowisk zawodowych, predyspozycji charakteru

zadeklarowania siepolitycznego, byl aktywnym czlonkiem Polskiej Partii

Robotniczej, potem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pelnil rozmaite

funkcje spoleczne. Przewodniczacego Komisji Notowan Cen i Spolecznej

Komisji Doradczej (1947-1949), Wiceprzewodniczacego Miejskiej Komisji

Inwentaryzacyjnej (1949-1950), Przewodniczacego SaduKolezenskiegoZwiazku

Zawodowego Pracowników SamorzaduTerytorialnego i UzytecznosciPublicznej

(1849-1950). W latach 1949-1950 organizowal na terenie miasta Narodowy Spis

Powszechny. Byl jego Miejskim Komisarzem Spolecznym. Uczestniczyl równiez

57

Charakterystyka Obywatela Adama Wolnikowskiego przez Prezydium MRN w Grudziadzu(BM

w Grudziadzu,akta osobowe Adama Wolnikowskiego).
58

Ibidem.
59

Opinia o pracowniku dokonana przez Prezydium MRN w Grudziadzu(BM w Grudziadzu,akta

osobowe Adama Wolnikowskiego).
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w Spisie Powszechnym w 1960 r., tym razem, jako zastepca Miejskiego

Komisarza6o.

Pod koniec lat 60-tych powrócilyjego problemy ze zdrowiem i zdecydowaly

ostatecznie o zakonczeniupracy zawodowej. W 1970 r. Adam Wolnikowski odszedl

na rente.

Uchwala Nr XIV/62/71 MRN w Grudziadzuz dnia 14 czerwca 1971 r.

dotyczacazatwierdzenia Uchwaly Prezydium MRN w Grudziadzunr 21/63/70,

z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie odwolania ze stanowiska przewodniczacego

Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego z równoczesnym rozwiazaniem

umowy o prace Obywatela Adama Wolnikowskiego, uzasadniala nastepujaco:

"...odwolanie nastapiloz powodu dlugotrwalejchoroby, trwajacejponad 6 miesiecy

i dalszej niezdolnoscido pracy... ,,61.

ZycieAdama Wolnikowskiego wypehriala praca zawodowa i spoleczna. Jedna

z form dzialalnoscispolecznej opisano, przedstawiajac przebieg pracy zawodowej.

Tym razem zwrócono uwagena aktywnoscspolecznaAdama Wolnikowskiego

w dzialaniach kulturalno-naukowych, które jednoczesnie ukazaly odmienny jego

wizerunek. A mianowicie, czlowieka otwartego na prawdy i uroki otaczajacego

swiata, który swoje pasje realizowal poprzez przynaleznosci uczestnictwo

w towarzystwach, zajmujacychsiezagadnieniami zgodnymi z kierunkiem jego

zainteresowan.

Pierwszym towarzystwem, do którego przystapil i zaangazowal SIe

w jego prace, bylo Towarzystwo Przyjaciól Szkól Wyzszych w Grudziadzu.

Czlonkiem organizacji byl od 1947 r. do 1950 r. Celem towarzystwa byla pomoc

materialna mlodziezy, zwlaszcza wiejskiej, która podejmowala dalsza nauke

w szkolach wyzszych.Wsparcie finansowe organizowano poprzez przygotowywanie

imprez kulturalnych dla lokalnych spolecznosci.

W kilka lat pózniejWolnikowski wraz z niewielkagrupaosób zainicjowal

powstanie Oddzialu Polskiego Towarzystwa Historycznego (PTH) w Grudziadzu.

Inauguracja towarzystwa miala miejsce 11 listopada 1956 r. Glównym zadaniem

statutowym PTH i jego oddzialów w kraju bylo poglebianiewiedzy historycznej

i upowszechnianie jej osiagniecw spoleczenstwie.PTH bylo kontynuatorem

60
Dane do uzupelnieniawniosku, op. cit.

61
Uchwala Nr XIV/62/71 MRN w Grudziadzu,z dnia 14.06.1971 r. (BM w Grudziadzu,akta

osobowe Adama Wotn ikowskiego).
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dlugoletniej tradycji historycznej, którazapoczatkowalo srodowisko polskich

historyków z Uniwersytetu Lwowskiego. To oni utworzyli w 1886 r. Towarzystwo

Historyczne
62

. Oddzial grudziadzkiskupial zarówno historyków profesjonalistów,

jak i milosnikówhistorii, zajmujacychsieglówniedziejami Grudziadzai regionu.

Adam Wolnikowski pelnilfunkcjeprezesa w XI kadencji
- 27 stycznia 1967

28 maja 1973 i w trakcie trwania V kadencji
- od 6 listopada 1960 do 9 kwietnia

1961 r. Natomiast funkcjewiceprezesa sprawowal od 11 marca 1962 do 26 stycznia

1967 r. Potem jeszcze w dwu kadencjach - 29 maja 1973 do 15 pazdziernika1977

oraz na poczatkuV kadencji - od l stycznia 1960 do 6 listopada 1960 r., kiedy

przejalobowiazkiprezesa
63

.

Podczas jubileuszowej sesji, w dniu 14 listopada 1976 r., z okazji dwudziestej

roczrucy grudziadzkiego Oddzialu PTH, Zarzad Glówny PTH skierowal

podziekowania prezniedzialajacemuOddzialowi w Grudziadzu, który swoja

aktywnosciaprzyczynial siedo ksztaltowania kulturalno-naukowego obrazu miasta.

Specjal'le wyrazy uznania ZarzadGlówny zlozylzasluzonymdzialaczom, którzy

przez wiele lat kierowali pracami Oddzialu. Wsródwyróznionychbyl oczywiscie

Adam Wolnikowski.

Waznym,nobilitujacymwydarzeniem bylo wlaczenieAdama Wolnikowskiego

-w 1962 r. - do grona Towarzystwa Naukowego w Toruniu (TNT). Historia TNT

rozpoczelasiew 1875 r. Towarzystwo stawialo za cel - prowadzenie i popieranie

badandotyczacych Pomorza i ziem historycznie z nim zwiazanych. Zbieranie

przechowywanie materialów naukowych, bibliotecznych, archiwalnych

muzealnych
64

. Na przestrzeni lat nastepowalyzmiany struktury towarzystwa.

Pojawialy sienowe nazwiska naukowców i pasjonatów. Korektom podlegaly

stawiane cele, zalezneod okolicznoscihistorycznych. Zwyklakolej rzeczy dotyczaca

wszystkich wiekowych organizacji. Jednak niezmiennapozostawala nadal idea

naczelna towarzystwa, a mianowicie przyczyniania siedo rozwoju nauki polskiej.

W 1963 r. Wolnikowski zadeklarowal swoje czlonkostwo w kolejnym,

lokalnym towarzystwie. Tym razem byl to Oddzial Terenowy Polskiego

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) w Grudziadzu.

62
Slownikpolskich towarzystw naukowych. Red. L. Losia.Wroclaw 1978, t. l, s. 131.

63
S. Reszkowki, Dwudziesta rocznica powstania grudziadzkiegoOddzialu Polskiego Towarzystwa

Historycznego. Rocznik Grudziadzki1983, t. 8, s. 195-197.
64

Slownikpolskich towarzystw...., s. 92.
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Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze powstalo w 1950 r.

w Warszawie. Z polaczeniaPolskiego Towarzystwa Tatrzanskiego,istniejacegood

1873 r. i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, zalozonegow 1906 r.
65

. W latach

50-tych na terenie calego kraju zaczelypowstawacoddzialy PTTK. Grudziadzki

oddzial powstal w 1953 r., ale jego historia siega1922 r., kiedy z inicjatywy

Wladyslawa Legiutworzono Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
66

. Celem

zasadniczym PTTK bylo zbieranie wiadomosci krajoznawczych i szerzenie ich

w kraju i za granicaoraz gromadzenie zbiorów naukowych dotyczacychpolskich

ziem. Przy PTTK, jak i jego oddzialach istnialyrówniezkomisje. Skupialyone swoje

prace na skonkretyzowanych zagadnieniach. Jednaz nich bylaKomisja Ochrony nad

Zabytkami. Adam Wolnikowski przylaczylsiedo prac tej wlasnieKomisji,

przemianowanej w 1984 r. na Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Zrzeszeni w niej

czlonkowie skoncentrowali siena dzialaniach, które zmierzaly do zainteresowania

grudziadzanochronalicznych i cennych zabytków w miesciei okolicy.

Adam Wolnikowski - wciazaktywny i niestrudzony, mimo powracajacych

problemów ze zdrowiem, podejmowalsienowych wyzwan.

Na poczatkulat 70-tych wlaczylsiedo prac prowadzonych przez Polskie

Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne (PTAiN)
- Oddzialw Grudziadzu.

Polskie Towarzystwo Archeologiczne (PTA) zostalo zalozonew 1953 r.

z polaczeniaPTA we Wroclawiu (zalozonew 1945 r.), Polskiego Towarzystwa

Prehistorycznego w Poznaniu (zalozonew 1920 r.) i warszawskiego Towarzystwa

Numizmatycznego (zalozonew 1945 r.). Do 1971 r. funkcjonowalo pod nazwaPTA.

Potem przybralo nazwePTAill
7

i kontynuowalo realizacjezadantowarzystw
-

poprzedników. Nadrzednymzadaniem przyswiecajacymwszelkim dzialaniom bylo

popieranie i prowadzenie badannaukowych w zakresie archeologii, numizmatyki

i dziedzin pokrewnych.

W maju 1970 r. odbyl siew GrudziadzuZjazd Absolwentów Gimnazjum

nn. Jana III Sobieskiego, który umozliwilspotkanie absolwentom grudziadzkich

szkól, rozproszonych po calym kraju i swiecie. Dawne przyjaznie, wspomnienia

i sentyment do rodzinnego miasta spowodowal, zew wielu miastach polskich

zaczelypowstawacKolaAbsolwentów Grudziadzkich.Do najprezniejszychnalezalo

65
Slownikpolskich towarzystw naukowych. Red. L. Losia.Wroclaw 1982, t. 3, s. 450.

66

Grudziadzi okolice...op. cit.,s.21.
67Slownikpolskich towarzystw naukowych. Red. L. Losia.Wroclaw 1978, t. 1, s. ] 18-119.
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gdanskieKolo MilosnikówZiemi Grudziadzkiej. Oni to, wystapiliz pomyslem

zorganizowania w Grudziadzu,w 1974 r. Ogólnopolskiego Zjazdu Wychowanków

Szkól SrednichGrudziadzaz lat 1920-39. Odtad,zgodnie z podjetauchwala,zjazdy

ogólnopolskie odbywaly sieco 5 lat. W okresie pomiedzyzjazdami mialy miejsce

spotkania regionalne. Jedno z takich spotkanzostalo zorganizowane w 1977 r.,

w Grudziadzu, dla grudziadzan zamieszkalych w Warszawie. Drugi Zjazd

Ogólnopolski Absolwentów odbyl siew 1979 r. Przybylo ponad 300 absolwentów

z kraju oraz kilkanascieosób z Wielkiej Brytanii i USA. Obrady przebiegaly pod

haslem: "Pamietajmyo przeszloscidla przyszlosci,,68.Wspaniala atmosfera wynikla

ze spotkania osób, których wiekszosczobaczyla siepo raz pierwszy od wrzesnia

1939 r., wyzwolilaentuzjazm do prac spolecznychna rzecz miasta Grudziadza.

Podczas Zjazdu w 1988 r. zdecydowano, zeZarzadOgólnopolskiego Klubu

Absolwentów Szkól SrednichGrudziadzabedziemiescilsiew Grudziadzu.Jego

przewodniczacymzostal F. Zaremba. Po jego smierci (15.04.1989) Zarzadowi

przewodniczylC. Opalka.

W dzialaniach Klubu bral udzial Adam Wolnikowski, jako absolwent szkoly

sredniej z 1937 r., a takzeczlowiek zaangazowanyw przedsiewzieciana rzecz

miasta.

W polowie lat 80-tych utworzyla sie20-osobowa grupa inicjatywna Kola

MilosnikówDziejów Grudziadza.Zebranie organizacyjne odbylo sie24 wrzesnia

1986 r. Do grupy pomyslodawców-zalozycielinalezalAdam Wolnikowski.

Wchodzil równiezw sklad ZarzaduKola. Pracami Kolanadzorowalprzewodniczacy

- E. Brzostowski. Od 1987 r. Kolo MilosnikówDziejów Grudziadzastalo sie

czlonkiemzbiorowym GrudziadzkiegoTowarzystwa Kultury69.

Opracowany, na zebraniu organizacyjnym Kola Milosników Dziejów

Grudziadza,program opatrzony zostalmyslaprzewodnia:... "popularyzacja dziejów

Grudziadzai regionu grudziadzkiego...,,70.

Wszystkie z przedstawionych organizacji, których aktywnym czlonkiem, badz

sympatykiem, azdo smierci(1.08.1990 r.)7\ byl Adam Wolnikowski, mimo róznych

celów szczególowych, kierowaly siew swoich dzialaniach wspólnaideanaczelna:

68
C. Opalka, KoloWychowanków SzkólSrednichw Grudziadzuz lat 1920-39. Rocznik Grudziadzki

1992, t. 10, s. 217.

69
E. Brzostowski, S. Poreba,Kolo MilosnikówDziejów Grudziadzaw latach 1986-89. Rocznik

Grudziadzki1992, t. 10, s. 206.
70

Ibidem, s. 206.
7\

R Potega-Magdziarz,Adam Wolnikowski (1915-1990). Rocznik Grudziadzki1996, t. 12, s. 258.
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poglebianiem,gromadzeniem, porzadkowaniemwiedzy o Polsce, jej regionach,

a potem tych tresci przekazywaniem, upowszechnianiem wsród spoleczenstwa

polskiego ijej spolecznoscilokalnych.

Adam Wolnikowski zostal uhonorowany za sWOJaprace zaangazowanie

w dzialania na rzecz spolecznoscilokalnej niniejszymi odznaczeniami: Zlotym

KrzyzemZaslugi (1974), KrzyzemKawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1979),

OdznakaTysiaclecia(1965), Odznaka,,zasluzonegodzialacza kultury"; medalami:

,,za udzialw wojnie obronnej 1939 r." (1982), Komisji Edukacji Narodowej (1983),

,,za zaslugi dla rozwoju miasta (1965, 1983), a takzedyplomem uznania ,,za

osiagnieciaw upowszechnianiu kultury (1978) i jednoczesniewpisem do ,,Ksiegi

Ludzi Zasluzonychdla miasta Grudziadza"(1978)72.

Udzial Wolnikowskiego w licznych formach popularyzacji wiedzy za

posrednictwemorganizacji i towarzystw, omówiony zostanie w kolejnym, drugim

rozdziale.

72

ZyciorysAdama Wolnikowskiego z dnia 15.02.1984 r. (BM w Grudziadzu,akta osobowe Adama

Wolnikowskiego).
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ROZDZIALII

DZIALALNOSCPUBLIKACYJNA I POPULARYZATORSKA

2.1. Bibliografia

Przedstawiona - w I rozdziale - biografia Adama Wolnik.owskiego, na

podstawie zachowanych dokumentów i analizy caloscizebranych fragmentów, me

okreslajednoznacznie kiedy pojawilosiezainteresowanie historiai dziejami regionu.

Natomiast zródelinspiracji przyszlych dzialan,mozna doszukiwac sie

w srodowiskurodzinnym, z wyrazistaosobowosciaojca
-

patrioty i spolecznika.

Ponadto, bogatej i dlugiej tradycji historycznej Ziem Pomorza Nadwislanskiego,

gdzie urodzil siei dorastal oraz w jego osobowych cechach charakteru. Wsród,

których dominowaly: ciekawosci checpoznania otaczajacegoswiataoraz aktywna

i zdeterminowana postawa zyciowaw dazeniudo postawionego celu.

Zainteresowania Wolnikowskiego ujawnily sie zdecydowanie z chwila

przybycia do Grudziadzaw 1947 r. Osiedlenie siew Grudziadzuwprowadzilo lad

i stabilizacje w jego prywatnym zyciu, dotadniemozliwaze wzgledu na

uwarunkowania dziejowe, i stworzylo Wolnikowskiemu mozliwoscurzeczy-

wistniania swoich historycznych pasji.

Skrzetnie gromadzone zbiory oraz przynaleznoscdo omówionych

organizacji i towarzystw stworzylydobrabazenaukowado realizacji zainteresowan

historyczno -

geograficzno - ekonomicznych, zwiazanych z Grudziadzem

i regionem poprzez dzialalnoscpublikacyjnai popularyzatorska.

W ramach oddzialu towarzystwa historycznego jego czlonkowie prowadzili

wlasne prace badawcze, które w przyszloscizwykle przekladaly siena ich

publikacje badzwykorzystywane byly w popularyzatorskich akcjach odczytowych,

prelekcjach, czy podczas sesyjnych wystapien.Tematy, na których skoncentrowal

sieAdam Wolnikowski w trakcie wspólpracy z oddzialem, dotyczyly: Inwentarza

Starostwa Grudziadzkiego z 1739 r., monografii geograficzno-ekonomicznej

Grudziadza, osiagniecmiasta w okresie 20-lecia Polski Ludowej, stosunków

spoleczno-gospodarczych Grudziadzaw dwóch dwudziestoleciach (1920-39 i 1945-
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65), zagadnienmniejszoscinarodowych na Pomorzu (1920-39), prasy na Pomorzu

oraz bibliografii Grudziadzai regionu.

Sprawozdania z prac towarzystwa historycznego zamieszczane byly

w ,,Rocznikach Grudziadzkich", które byly i sanadal poswieconehistorii

i wspólczesnoscimiasta Grudziadzai jego okolic. Decyzjeo wydaniu ,,Rocznika

Grudziadzkiego" podjalgrudziadzki odzial PTH. Wspierany finansowo przez

ZarzadGlówny PTH i wladze miasta, od strony naukowej przez pracowników

naukowych UMK w Toruniu, zwlaszcza prof dr Mariana Biskupa. Tom l rocznika

ukazal siew 1960 r. Komitet redakcyjny tworzyli redaktorzy: M. Biskup,

S. Mysliborski-Wolowski - ówczesny prezes PTH w Grudziadzuoraz czlonkowie

komitetu: S. Kopczynski,W. Lega,S. Reszkowski, E. Szafranskii H. Wilczewski
73

.

Czasopismo zawieralo stale dzialy: artykuly, zródlai materialy, ludzie naszego

regionu, kronika, bibliografia. Ten uklad pozostawal bez wiekszychzmian w ciagu

kolejnych lat.

Zaangazowaniesiew prace towarzystwa historycznego, a przede wszystkim

w jednaz wazniejszych jego inicjatyw
- ,,Rocznik Grudziadzki", wplynelo

zdecydowanie na rozwój dzialalnosci publikacyjnej Adama Wolnikowskiego.

Z chwilawejsciado zespolu redakcji rocznika w 1961 r., na stale zapisal SIe

w pamieci odbiorców, czytelników czasopisma. Jego nazwisko pojawialo SIe

regularnie w kazdym, kolejnym tomie. Byl autorem bibliografii i artykulów

w Kronice ,,Rocznika Grudziadzkiego".Kilku biogramów i pojedynczych, innych

form zamieszczanych w rocznikach, jak i innych wydawnictwach, chociaz te

zdarzalysiezdecydowanie rzadziej.

Zagadnienia, którym Wolnikowski poswiecilznacznaczescswojego zycia

ZWIazane byly z pracarm bibliograficznymi. Bibliografia Grudziadza,

w opracowarnu Wolnikowskiego, zostala opublikowana na lamach ,,Rocznika

Grudziadzkiego"po raz pierwszy w tomie 2 z 1961 r., pod tytulem "Publikacje

dotyczaceGrudziadzai jego regionu". Przy czym region obejmowaldawne powiaty:

chehninskiz Chehnnem i grudziadzkioraz miasta: Lasin,Radzyni Nowe, jak

równiez region Gardei i Jablonowa
74

. Nastepne zestawienia bibliograficzne

ukazywalysiesystematycznie w kolejnych tomach. Poszczególne tomy zawieraja:

73
Rocznik Grudziadzki1960, t. 1, s. 7.

74
A. Wolnikowski, Publikacje dotyczaceGrudziadzai jego regionu. Rocznik Grudziadzki1992,

t. 10, s. 223.
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T. 2: 1961 bibliografia za lata 1960-61 z uzupelnieniem za lata 1954-59 -

206 pozycji

T. 3: 1963 bibliografia za lata 1961-62 z uzupelnieniem do roku 1954 -

183 pozycje

T.4: 1965 bibliografia za lata 1962-63 z uzupelnieniem od roku 1950 -

106 pozycji

T. 5/6: 1970 bibliografia za lata 1964-65 z uzupelnieniem od roku 1948 -

214 pozycji

T. 7: 1977 bibliografia za lata 1966-72 z uzupelnieniem z lat poprzednich -

457 pozycji

T. 10: 1992 bibliografia za lata 1973-83 z uzupelnieniem z lat poprzednich-

546 pOZYCJI (bibliografia zarrueszczona w tomie 10,

wydrukowana zostalapo smierciAdama Wolnikowskiego).

LacznieAdam Wolnikowski zgromadzil 1712 zródelinformacji.

Zakres bibliografii ma charakter ogólny, obejmuje wszystkie dziedziny zycia.

Jest to bibliografia przedmiotowa, uwzgledniajacawszystkie pozycje nie ze wzgledu

na miejsce wydania, ale trescdotyczacamiasta i jego regionu. Zebrane pozycje

uszeregowane sawedlug hasel osobowych, korporatywnych badztytulowych

w ukladzie alfabetycznym. Jednoczesnie kazdemu opisowi pozycji bibliografii

nadany jest kolejny numer w zestawie. Numeryczne oznakowanie sluzy

dodatkowemu porzadkowaniu. Ze wzgledu na rodzaj, zawartoscOpISU

bibliograficznego, jest to bibliografia rejestracyjna z elementami adnotowanej.

Najczesciej,zebrane pozycje posiadajasame opisy bibliograficzne. Zdarzajasie

jednak: i takie, które uzupelnione sakrótkimi adnotacjami. W przypadku prac

recenzowanych, pod wlasciwymopisem bibliograficznym znajduje sierówniezopis

bibliograficzny recenzowanej pracy. Zasieg chronologiczny wyznaczaja daty

wydania publikacji w niej zarejestrowanych (od 1948 do 1983).

Nie ujmujac znaczeruu jedynej grudziadzkiej bibliografii pracy

Wolnikowskiwego, która wymagala wytrwaloscii konsekwencji przy jej tworzeniu,

nalezy jednak zwrócic uwage na istotne zastrzezenie, zreszta sluszne, jej

uzytkowników.Zasugerowane zastrzezeniedotyczy trudnosciprzy wyszukiwaniu

informacji zwiazanych z okreslonym zagadnieniem. Propozycja rozwIazarua

problemu mogloby bycsporzadzenieindeksu hasel przedmiotowych, który
- bez

watpienia- usprawnilbydotarcie do zródelna interesujacyuzytkownikatemat.
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Wraz z zamknieciemtomu 7 ,,Rocznika Grudziadzkiego"z 1977 r. Adam

Wolnikowski zakonczyl prace w zespole redakcyjnym jednoczesnie

w ZarzadzieOddzialuPTH w Grudziadzu. Nie zaprzestaljednak pracy przy dalszej

rejestracji bibliografii grudziadzkiej.

Kiedy w 1983 r. pojawil siena rynku grudziadzkimtom 8 ,,Rocznika

Grudziadzkiego",bez udzialu Adama Wolnikowskiego, zabraklo w nim publikacji

dotyczacychGrudziadza i regionu. W dzienniku lokalnym pojawila siekrótka

refleksja zwiazana z wydaniem rocznika. A przy okazji, w kilkuzdaniowej

wypowiedzi, prawie sentymentalny powrót do bibliografii w opracowaniu Adama

Wolnikowskiego "...ukazal siekolejny VIII tom Rocznika Grudziadzkiego

o zmienionej szacie graficznej... na okladce, którego pokazano kopie

K. Candera...zamiast tradycyjnej pieczeciz herbem miasta Grudziadza,projektu

Adama Wolnikowskiego. Nazwisko ostatniego nie figuruje takzew zespole komitetu

redakcyjnego, w skladzie którego bylprzeszlo 15 lat, a co za tym idzie w roczniku

ubozszajest "Kronika" oraz zabraklo "Bibliografii" od 1975 r., któratak

skrupulatnie prowadzilAdam Wolnikowski...
7s

".

W nastepnym 9 tomie ,,Rocznika Grudziadzkiego" z 1985 r. sytuacja

powtórzylasie.Czasopismo wydano bez bibliografii.

Dopiero w tomie 10 ,,Rocznika Grudziadzkiego"z 1992 r. powrócono do

przerwanej, dobrej tradycji drukowania publikacji dotyczacych Grudziadza

regIonu. Zamieszczone 546 pozycJe bibliograficzne, za lata 1973-83

z uzupehrieniami z lat poprzednich, byly efektem pracy bibliograficznej

kontynuowanej przez Adama Wolnikowskiego, po odejsciuz redakcji ,,Rocznika

Grudziadzkiego".

75
R. Mechlinski,Znów na pólkach ksiegarskich.Gazeta Pomorska 1983 nr 146, s. 4.
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2.2. Ksiazkii broszury

Dorobek publikacyjny Wolnikowskiego tworzarówniezwydawnictwa zwarte.

Najwazniejszainicjatywa autorska i wydawnicza jest ,,Inwentarz Starostwa

Grudziadzkiegoz 1739 r."

Na podstawie sprawozdania z dzialalnoscioddzialu PTH w Grudziadzu,

zamieszczonego wlasniew ,,Roczniku Grudziadzkim"tom 3 z 1963 r., wiadomym

jest, zeWolnikowski kontynuowal rozpoczetasamodzielnie w 1957 r. pracenad

inwentarzem. Informacje z dalszych poczynan, które zmierzaly do realizacji

projektu, znajduja siew kolejnym sprawozdaniu oddzialu PTH w roczniku

4 z 1965 r. Uzyskane wiadomosciwskazujana zaangazowaniesieinnych osób,

czlonków towarzystwa historycznego, w przygotowanie publikacji. Z kregu

zainteresowanych stworzono Komitet Redakcyjny ,,Inwentarza Starostwa

Grudziadzkiegoz 1739 r.", który dzialalw skladzie: redaktor - dr A. Tomczak,

czlonkowie: proE dr M. Biskup, proE dr M. Gumowski, mgr J. Konieczny, mgr

S. Reszkowski, R. Szczepanskii przewodniczacyAdam Wolnikowski. Redakcja

odbyla 4 posiedzenia. Podczas, których rozpatrzyla caloksztah spraw zwiazanych

z planem wydawniczym i sfinansowaniem inwentarza w 1963 r. Adam Wolnikowski

wraz z Komitetem, pod auspicjami Oddzialu PTH dzialalsprawnie. Plany zostaly

zrealizowane i opracowanie zlozonodo skladudrukarskiego w styczniu 1963 r. Tego

samego roku rekopisinwentarza z 1739 r. ukazal sie,jako wydawnictwo zwarte

w nakladzie 1050 egzemplarzy76.

Inwentarze, podobnie jak lustracje przedstawialy stan gospodarczy folwarków

i wsi. Przy okazji oddawalyatmosferepanujacychstosunków spolecznych w okresie,

z którego pochodzily. W przypadku inwentarza, opracowanego przez

Wolnikowskiego, zinwentaryzowana gospodarka przedstawiala stan z pierwszej

polowy XVIII w. i dotyczyla starostwa grudziadzkiego,które obejmowalo znaczny

obszar wykraczajacypoza granice swojego wówczas województwa chehninskiego.

Niektóre wsie i folwarki starostwa grudziadzkiego nalezalydo województwa

pomorskiego. Z licznych zapewne, kiedys inwentarzy starostwa grudziadzkiego

76
A. Wolnikowski, Inwentarz Starostwa Grudziadzkiegoz ) 739 r. Grudziadz1963, odwrocie strony

tytulowej.

31



zachowaly siedo dzis dwa, z lat 1603 1739, które SWOlIll zasiegiem

chronologicznym obejmowalyokolo200 lat
77

.

W tej sytuacji zachowane wpisy inwentarza nabierajaszczególnego znaczenia

saniezastapionymzródleminformacji przy wszelkiego rodzaju opracowaniach

historycznych Grudziadza, XVIII-wiecznego powiatu chehninskiego i czesci

pomorskiego. Tekst inwentarza z 1739 r., nad którym pracowal Wolnikowski,

zachowal siew jednym przekazie i znajduje siew zbiorach Biblioteki Miejskiej

w Grudziadzu.Chociaznie jest oryginalem, a kopia,co udowadnia Wolnikowski we

wstepiedo inwentarza, jest nie mniej cennym78.

Wolnikowski przy opracowaniu niniejszego wydawnictwa poslugiwal SIe

,,Instrukcjawydawniczadla zródelhistorycznych od XVI do XIX w." opracowana

przez KomisjeHistorycznaPAN w Krakowie, wydanaprzez Zaklad Narodowy im.

Ossolinskichw 1953 r.

Inwentarz sklada SIe z wyczerpuJacego, logicznie ulozonego wstepu,

w którym autor krótko opISUJe historieinwentarzy, skupiajacsieoczywisciena

historii inwentarza z 1739 r. Wyjasniatezzasadnoscpublikacji. Przedstawia zródla

i materialy, z których korzystal w trakcie zmudnej, dlugoletniej pracy nad

inwentarzem. Uwzgledniarównieznazwiska osób, które wspieraly go swojawiedza

w trudach przeniesienia tekstu staropolskiego do wspólczesnej publikacji. Kontrole

nad tekstem staropolskim sprawowal F. Peplowski. Poprawnoscijezykalacinskiego

strzegladoc. dr Z. Abramowiczówna.

Po wstepienastepujetekst ,'prawo miasta Grudziadza",w jezykulacinskim.

W dalszej kolejnoscina 72 stronach zgromadzony jest tekst wlasciwy,czyli spisy

gospodarczej zasobnosci poszczególnych folwarków i wsi w obrebiestarostwa

grudziadzkiego.Porzadekomawianych posiadloscijest ujetyw spisie tresci,który

wraz z wklejonaerratawprowadza do inwentarza.

Inwentarz zaopatrzono w pomocniczy aparat naukowy, który stanowia

indeksy: osobowy, geograficzny, rzeczowy, wykaz skrótów oraz mapa, która ma

charakter orientacyjny w przestrzennym widzeniu miejscowosci starostwa

grudziadzkiego.Indeksy sporzadzonezostaly w oparciu o instrukcjeszczególowa

Pracowni Edytorskiej ZródelNowozytnychInstytutu Historii PAN, opracowanej

77

Ibidem, s. X.

78
Ibidem, s. XII.
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w zwiazkuz wydawaniem lustracji. Do kazdegoindeksu oddzielnie podano krótkie

informacje o sposobie jego opracowania.

Inwentarz o formacie 23,5 x 27 cm jest wydany solidnie, przejrzysciewedlug

klasycznych wzorów. Zawiera stroneprzedtytulowaz wydrukowanym tytulem

dziela. Stronetytulowaze wszystkimi potrzebnymi informacjami, rozmieszczonymi

we wlasciwym,czytelnym ukladzie. W górnej czescistrony znajduje sieinstytucja

sprawcza. Nieco ponizejtytul pracy. W dalszej kolejnosci,w kilkucentymetrowym

odstepie,nazwisko osoby, która opracowala i wydala inwentarz. U samego dolu

miejsce i rok wydania. Odwrocie strony tytulowej jest równiez poprawnie

zagospodarowane. U dolu jest stopka drukarska, powyzejprawa zastrzezonedla

inwentarza. Przesuwajac sieku górze strony odnotowane saw odpowiednich

odstepach: instytucje wspierajace finansowo, projektant okladki, osoba

odpowiedzialna za tekst staropolski, redaktor tomu i wreszcie Komitet Redakcyjny.

Po stronie tytulowej, na wklejce, zamieszczona jest dedykacja autora opracowania.

Wprowadzenie podwójnej paginacji (s. XV, 100) dodaje dodatkowego ladu

tekstowi. Odrózniawstepod zrebuglównego. Przypisy umiejscowione sau dolu

stron, pod tekstem wlasciwym.A wkomponowane w tekst ilustracje na 12 stronach

tablic wzbogacajapublikacje.

Jedynym powazniejszym mankamentem wydawniczym, wynikajacym

prawdopodobnie z ograniczen finansowych, jest miekka oprawa. Mimo, ze

estetycznie zaprojektowana przez Z. Gardzielewskiego, nie pomniejsza bledu

wydawniczego, zwlaszczaw tego rodzaju publikacji, jakim jest inwentarz.

Adam Wolnikowski uczestniczyl równiezw Komitecie Redakcyjnym, jako

jego przewodniczacyprzy wydaniu w 1965 r. ,,Inwentarza Starostwa Grudziadzkiego

z roku 1603 oraz rejestru dochodów z lat 1601-1603" w opracowaniu

S. Cackowskiego.

W pozostalych wydawnictwach zwartych, Wolnikowski pelni zwykle kilka

funkcji. Jest jednoczesnie autorem artykulu badzrozdzialu pracy zbiorowej

i nadzorujacympraceredakcyjna.Jest to najczestszepolaczenieodpowiedzialnosci

za tekst. Bywa równiezi tak, zejego prace tej samej tresci,oczywisciedotyczace

okreslonejproblematyki, z ewentualnymi skrótami lub uzupelnieniami, drukowane

sa w rozmaitych wydawnictwach. Do najczesciej wykorzystywanych

i przetwarzanych wiadomosci, których autorem jest Wolnikowski, naleza

broszurowe wydania historyczno-gospodarcze Zespolu Redakcyjnego MRN, pod
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jego przewodnictwem. Broszury zawierajaplany i sprawozdania z podejmowanych

kierunków rozwoju miasta w okreslonychlatach.

Projekt planu 5-letniego 1961-1965 w wersji skróconej, jako rozdzial,

p.t. "Grudziadzw najblizszejperspektywie" zostal wykorzystany w grudziadzkim

przewodniku, który ukazal sie,jako wydawnictwo PTTK, oddzial w Grudziadzu

w 1961 r. Poza wymienionym rozdzialem Wolnikowski odpowiedzialny jest

równiezza zawarte w przewodniku informacje, które zapoznajaz usytuowaniem

instytucji waznychdla turystów odwiedzajacychmiasto. Poza Wolnikowskim nad

tekstem pracowali: S. Kopczynski,J. Blachnio,H. Gostomczyk
79

.

Zestawienia planowo-sprawozdawcze, jak równiez program wyborczy do

Sejmiku i Rad Narodowych Grudziadzana lata 1966-70 i 1969-73, okazaly SIe

przydatnymi przy sporzadzaniu przez Wolnikowskiego dwóch rozdzialów do

,,Przewodnika po Grudziadzu i okolicy" J. Blachnio z 1965 r. Obie czesci

przewodnika zwiazanesaz zagadnieniami gospodarczymi Grudziadza.Pierwsza

czescnosi tytul "Osiagnieciamiasta Grudziadza w latach 1945-64". Druga

,,Planowany rozwój miasta w latach 1966-70,,80.

Rozwój turystyki i krajoznawstwa wplynalna zainteresowanie Grudziadzem

i okolica.Zatem wzroslo zainteresowanie na wydawnictwa informacyjne o miescie.

Dlatego, tezzdecydowano o wznowieniu przewodnika. Wydanie drugie poprawione

i uzupelnione ukazalo siew 1968 r. WspólautoramiJ. Blachnio byli, jak poprzednio,

S. Kopczynskii A. Wolnikowski.

Broszurowe opracowania planowo-sprawozdawcze bedaprzedmiotem

pelniejszej analizy przy omówieniu prac redakcyjnych.

79

Grudziadz.Przewodnik. Red. J. Blachnio.Grudziadz1961, s. 2.

80
J. Blachnio, Przewodnik po Grudziadzui okolicy. Grudziadz1965, 1968, s. 24-36.
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2.3. Artykulyw "Kronice" "Rocznika Grudziadzkiego"

Wolnikowski posiadal umiejetnoscskrupulatnego, jak okreslilR. Mechlinski

w notatce z "Gazety Pomorskiej", odnotowywania rzeczywistosci.Ta umiejetnosc

okazala siebycbardzo potrzebna,a nawet niezbednaprzy tworzeniu bibliografii, ale

nie tylko.

Wolnikowski swojazdolnoscszczególowego przedstawiania, relacjonowania,

wykorzystalw artykulachdrukowanych w ,,Kronice" roczników. Najogólniej mozna

podzielicje na 4 grupy, które dotycza: dzialalnosciPTH w Grudziadzu,waznych

uroczystosci,sesji popularno-naukowych, obrony prac doktorskich.

Wszystkie artykuly majacharakter sprawozdanopisowych. Sporzadzonesa

wedlug niewiele zmieniajacegosieschematu, zresztakoniecznego w przekazywaniu

pelnych,uporzadkowanychwiadomosciw tego rodzaju opracowaniach.

Artykuly sprawozdawcze z prac towarzystwa historycznego zajmujaod

3 do nawet 11 stron. Dane statystyczne wplecione saw tekst. Niezmiennie pojawiaja

siedane dotyczaceZarzadu,jego skladu czy tezjakichkolwiek zmian w pelnionych

funkcjach, w danym okresie sprawozdawczym. Dalej, przedstawiajainformacje

z przebiegu realizacji zadanogólnych, w myslustalonych wczesniejprzez Oddzial

kierunków. Potem, w sprawozdaniach nastepujeskupienie uwagi na wykonaniu

zadan szczególowych, zwykle przynaleznych poszczególnym Komisjom lub

Komitetom, np. Komisja Rocznic, Tablic i Nazw, Komisja Popularyzacji

i Wspólpracy ze Szkolnictwem, Komisja Odczytów Publicznych czy np. Komitetów

redakcyjnych okreslonych wydawnictw. Jest tezmiejsce na sprawy finansowe

Oddzialu. Relacje z uczestnictwa w odbywajacych sie zebraniach, sesjach

popularno-naukowych. Omówienie wspólpracy z róznego rodzaju instytucjami,

zwlaszcza kulturalnymi na terenie miasta, naukowymi z osrodkówuniwersyteckich.

Adam Wolnikowskijest autorem sprawozdanw tomach 2,4,5/6, 7.

Nastepne dwie grupy kronikarskich artykulów opisuja uroczystosci

i sesje popularno-naukowe, budowane sawedlug zblizonegoplanu. Uwzgledniaja

przedsiewziecie,jego cel, pomyslodawców i organizatorów przedsiewzieciaoraz

relacje z przebiegu powzietegozadania, które równiezopisywane jest zgodnie ze

stalym ukladem tresci. Najpierw nastepuje uroczyste otwarcie. Przedstawienie

i powitanie przybylych wladz, przedstawicieli srodowisknaukowych, kulturalnych

itd. i okolicznoscioweprzemówienia. Potem majamiejsce wystapienia,referaty,
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ewentualne dyskusje zwiazanez przedmiotem spotkanoraz omówienia wszelkiego

rodzaju imprez towarzyszacych.

Grupe sprawozdan z waznych uroczystosci zdominowaly trzy tematy:

Obchody TysiacleciaPanstwaPolskiego w Grudziadzu,900-lecie Grudziadza,ich

rozpoczeciei zakonczenieoraz 450 rocznica wygloszeniaprzez MikolajaKopernika

rozprawy o monecie na sejmiku generalnym w Grudziadzu.

W ,,Kronice" tomu 2 rocznika znajduje sierelacja z sesji MRN miasta

Grudziadza, która poswieconajest przygotowaniom do obchodów Tysiaclecia

Panstwa Polskiego. Zgodnie z uchwalaz dnia 24.05.1960 podjetana sesji,

ogloszono 22 lipca 1960 r., dniem inauguracji obchodów. Uchwalono równiez

upamietnienie faktu historycznego wmurowaniem pamiatkowej tablicy

w zabytkowym gmachu siedziby MRN, wydaniem odznaki pamiatkowej

z okazji 15-lecia wyzwolenia miasta, z inauguracji obchodów Tysiaclecia,

nagrodzeniu taodznakazasluzonychobywateli miasta, z nadaniem dotychczasowej

ulicy Slowianskiejnazwy ulicy Tysiacleciaoraz zorganizowaniem Dni Grudziadza

w 1965 r. z okazji 900-lecia istnienia miasta
81

. Po przedstawieniu zadanpodjetych

uchwala,Wolnikowski krótko opisal przebieg z rozpoczeciaobchodów w dniu

22.07.1962 zgodnie z wówczas obowiazujacymceremonialem.

Jednaz ciekawszych, a zarazem nietypowych lIIlprez, która laczylaSIe

z obchodami Tysiaclecia Panstwa Polskiego, opISana przez Adama

Wolnikowskiego, w tomie 4 rocznika z 1965, bylo powolanie w 1962 r. Komitetu

Akcji m/s Grudziadz.Celem Komitetu bylo podjeciestarano nadanie jednemu

z budowanych statków handlowych nazwy "Grudziadz".Przedsiewzietypomysl

doczekal sierealizacji. W kwietniu 1963 r. delegacja miasta Grudziadzawziela

udzial w uroczystym wodowaniu statku w Szczecinie. Natomiast w cztery miesiace

pózniej, w Gdansku, przedstawiciele Grudziadzabyli obecni przy podniesieniu

bandery na m/s "Grudziadz".17 sierpnia 1963 r. m/s "Grudziadz",który obslugiwal

linielewantynska,a wiecporty: Grecji, Turcji, Syrii, Libanu, Egiptu, wyplynal

w swój pierwszy rejs. Sprawozdanie Wolnikowskiego, oprócz relacji z dzialan

Komitetu, przekazuje tezinformacje dotyczace dziejów statku, jego budowy
. .

l przeznaczema.
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Swietowanie900-setnych urodzin Grudziadzarozpoczelosie25.09.1963 r.:

"
O godzinie 12.00 na Starym Rynku w Grudziadzu przewodniczacy rady

Panstwowej przy dzwiekachhymnu narodowego w towarzystwie dowódcy

Pomorskiego OkreguWojskowego... przeszedlprzed frontem przybylej tu kompanii

honorowej Wojska Polskiego. Nastepniena rynku odbylasieuroczysta sesja... ,,82.

W uroczystosciach uczestniczyly tez delegacje zakladów pracy, organizacji

politycznych i spolecznych, a ponadto licznie zgromadzeni mieszkancy.Jak podaje

Wolnikowski, w swoim opisie wydarzen,w sesji wzieloudzial do 100.000 osób 83.

Potem nadszedl czas publicznych wystapienprzedstawicieli wladz. Z ich tresci

Wolnikowski wydobyl glówne przeslanie i przedstawil je w sprawozdaniu. Osoby

przemawiajacedokonywaly zwykle podsumowan z dotychczasowych wyników

realizacji programów oraz wytyczaly nowe kierunki dzialan.W tym, konkretnym

przypadku, obchody IX wieków istnienia Grudziadza, byly dobraokazjado

rozliczen z osiagnietychwyników w ramach obchodów Tysiaclecia Panstwa

Polskiego w województwie bydgoskim. A takzedo wyznaczenia zasadniczych

celów przyszlych dzialan,zblizajacychsieobchodów XX-lecia Polski Ludowej oraz

sprzyjajacaokolicznosciado podkresleniaznaczenia miasta Grudziadzaw historii

Polski. Ze szczególnym zwróceniem uwagi na fragmenty historii zwiazanez ruchem

robotniczym i socjalistycznym ukierunkowaniem, jak to podkreslilPrzewodniczacy

Rady PanstwaA. Zawadzki, w swoim wystapieniu:

"IX wieków miasto wasze dzieli juzkoleje losów naszego panstwai narodu. Miasto

w nich czynny udzial wnosilo swój wklad do gospodarki i kultury narodowej.. .Jest

tezGrudziadzscislezwiazanyz rewolucyjnawalkanaszej klasy robotniczej... 84.

Ksztaltowaniem postaw obywatelskich, wlasciwychdla idei socjalistycznych,

opatrzone bylywszystkie mniejsze i wiekszeuroczystosci.Te na szczeblu lokalnym,

jak i te najwazniejsze
- panstwowe. To bylo nadrzedne przeslanie wszelkich

zgromadzen,odswietnychspotkan,imprez róznegorodzaju. W takiej atmosferze

przedstawiano rezolucjepodsumowujacawrzesniowasesje1963 r. inaugurujaca

obchody 900-lecia Grudziadza. Wolnikowski, poprzez swoje skupienie siena

szczególe i jego rejestrowaniu, wiernie obrazuje specyficzny klimat Polski Ludowej.
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Zakonczenieobchodów 900-lecia miasta odbylo SIe 1965 r. Uroczystosci

przebiegaly wedlug podobnego schematu, jak ich inauguracja. Z taróznica,ze

skupiono siebardziej na osiagnieciachobchodów jubileuszowych Grudziadza.

Potwierdzenie stanowiaslowa wicepremiera E. Szyra, które wprowadzajado jego

przemówienia: "Obecna jubileuszowa sesja stanowi uroczyste zakonczenie

obchodów, której glównacechabyl swiadomy,ofiarny wysilekspoleczenstwa,aby

uswietnicswój prastary gród, stworzyctrwale dziela w postaci urzadzengospodarki

komunalnej, komunikacji oraz urzadzensocjalnych i kulturalnych... 85.

Wolnikowski relacjonujaczakonczenieobchodów równiezposwiecawiecejmiejsca

konkretnym pracom, dokonanym w tym okresie i koncentruje siena ich

dokladniejszym omówieniu. Stad artykul sprawozdawczy konczacyobchody

urodzin miasta, zawarty w tomie 5/6 ,,Rocznika Grudziadzkiego"z 1970 r. jest nieco

obszerniejszy od tego z otwarcia uroczystoscijubileuszowych Grudziadza,który

znajduje siew tomie 4 ,,Rocznika Grudziadzkiego"z 1965 r. Uzupelnieniem do

tekstu jest 5 fotografii wykonanych przez Adama Wolnikowskiego.

Wyjatkowa sympatia Grudziadza do Mikolaja Kopernika, który wyglosil

rozprawe o monecie na sejmiku generalnym w Grudziadzu, w 1522 r.,

spowodowala, zez okazji zblizajacejsie500 rocznicy urodzin Mikolaja Kopernika

oraz 450 rocznicy jego pobytu w Grudziadzu,zawiazalsiew 1970 r. Spoleczny

Komitet Budowy pomnika Mikolaja Kopernika. Byla to inicjatywa dzialaczy sekcji

Polskiego Towarzystwa MilosnikówAstronomii. Dwuletniahistorie (1970-72)

staran grupy inicjatywnej oraz artysty rzezbiarza H. Rasmusa, projektanta

i wykonawcy pomnika, opisal Wolnikowski w tomie 7 rocznika z 1977 r. Nie

zabraklo tezrelacji z uroczystosciaktu erekcyjnego pomnika oraz z uroczystosci

jego odsloniecia,w dniu 14.10.1972. W opracowaniu niniejszego artykulu

sprawozdawczego pomocnymi okazaly sie:akta Oddzialu PTH, Wydzial Kultury

dla powiatu i miasta Grudziadza, akta i publikacje znajdujace siew PTMA

w Grudziadzuoraz informacje artysty rzezbiarzaH. Rasmusa i zapiski wlasne

Adama Wolnikowskiego
86

.

Przy tej okazji nalezy przypomniec, zeWolnikowski mówil o potrzebie

upamietnieniapobytu MikolajaKopernika w Grudziadzuwiele lat przed obchodami
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rocznicowymi. Dla podkresleniaznaczerua powyzszego faktu opracowal artykul,

wyjasniajacyreformemonetarnazaproponowanaprzez Kopernika, która stala sie

tematem rozpoczynajacym obrady sejmiku generalnego 21 marca 1522 r.

w Grudziadzu
87

.

Innym waznym dla miasta pomyslem, równiez ZWIazanym z obchodami

kopernikowskimi w Grudziadzu,bylo otwarcie, w dniu 26.03.1972 Planetarium

Obserwatorium Astronomicmego nn. Mikolaja Kopernika. Planetarium

umiejscowiono na górnym pietrzenadbudowanego naroznikagmachu Technikum

Chemicmego i Elektrycmego, przy ul. Krasickiego 5. Obiekt stal sieosrodkiem

dydaktyki dla mlodziezyszkolnej, ale tezdla milosnikówastronomii i astronautyki.

Podobnie, jak i we wczesniejszychartykulach, tak i tu, Wolnikowski strescil

dzieje powstania wyzej wymienionej inicjatywy oraz etapy realizacji pomyslu.

Potem przyblizylObserwatorium, poprzez jego dokladne opisanie, budowe

i sprzet,w które zostalo wyposazone.Oddanie Planetarium do uzytkuprzebieglo

oczywisciew odswietnychnastrojach zebranych wladz i innych zainteresowanych.

A uwiecznione zostalo przez ,,kronikarza" grudziadzkich wydarzen Adama

Wolnikowskiego, w tomie 7 ,,Rocznika Grudziadzkiego"z 1977 r.

Artykul sporzadzilWolnikowski na podstawie kroniki Oddzialu PTMA

w Grudziadzu, zródelarchiwalnych Technikum Chemicmego i Elektrycmego

w Grudziadzu,artykulów B. Zakrzewskiego w miesieczniku"Urania", informacji

i materialówM. Sróbki-Kubiakoraz materialówwlasnych
88

.

Przedmiotem kolejnych kronikarskich zapisków Adama Wolnikowskiego byly

dwie sesje i sympozjum naukowe. Pierwsza sesja, w chronologicmym ukladzie

wydarzen,miala miejsce w 1964 r., a spisana zostala w tomie 4 rocznika z 1965 r.

Dotyczyla ona 600-lecia Uniwersytetu Jagiellonskiegoi jego zwiazkuz Akademia

Chehninska(1386-1818). Tazaskakujacawiezwyjasniajaslowa na tablicy

pamiatkowej, umieszczonej na scianie budynku Szkoly Podstawowej nr 1

w Chehnnie, dawnej siedzibie Akademii: "W tych murach miescilasieAkademia

Chelminska, kolonia Uniwersytetu Jagiellonskiego 1680-1779. W 600-lecie

Uniwersytetu Jagiellonskiego,,89.
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Powiazaniakrakowskiego uniwersytetu i uczelni chehninskiejprzedstawil doc. dr

L. Hajdukiewicz z Krakowa w referacie, pt. ,,Dzieje Uniwersytetu Jagiellonskiego

i jego zwiazkiz AkademiaChehninska".Podczas sesji wygloszono jeszcze jeden

referat, którego trescwyrazatytul referatu: ,,Rola miasta Chehnna na tle dziejów

polityczno-gospodarczych ziemi chehninskiejw XIV-XVIII w.". Osobareferujaca

byl dr Z. Nowak z Torunia. Wsródzaproszonych goscibyli: prof. dr K. Wyka
-

prorektor Uniwersytetu Jagiellonskiego, pro£ dr K. Biskupski
- prorektor

Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, wiceprezes ZarzaduGlównego PTH - prof.

dr M. Biskup oraz przedstawiciele wladz Chehnna, dzialacze polityczni, oswiatowi

i kulturalni. Obecna tezbyla delegacja grudziadzkiego oddzialu PTH, z jego

czlonkiem J. Blachnio oraz spisujacymprzebieg uroczystosci,wówczas pehriacym

funkcjewiceprezesa oddzialu Adamem Wolnikowskim. Imprezami towarzyszacymi

sesJI byly: wystawa "Uniwersytet Jagiellonski Akademia Chehninska

w dokumencie i fotografii" oraz koncert Capelli Bydgostiensis pro Musica Antiqa,

która wykonala Kompletorium Grzegorza Gorczyckiego, rektora Akademii

Chehninskiejz koncaXVII w.
90

.

Przebieg nastepnejsesji, jak i sympozjum naukowego, zanneszczony zostal

równiezna lamach ,,Rocznika Grudziadzkiego". Oba spotkania stanowily czesc

programu trwajacych ,,Dni Kopernikowskich" w Grudziadzu, wczesniej

omawianych, przy okazji sprawozdan Adama Wolnikowskiego z waznych

uroczystoscigrudziadzkich.

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe w Grudziadzu, zorgaruzowane przez

Oddzial Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy,

skupilo siena ukazaniu Mikolaja Kopernika, jako ekonomisty. Punktem wyjsciado

tego rodzaju rozwazanbylo wygloszenie przez uczonego pogladówna sprawy

monetarne w nieistniejacymdzisgrudziadzkimratuszu w dniu 21 marca 1522 r.

W 450 lat od wystapieniaMikolaja Kopernika, 21.03.1972 pracownicy naukowi

UMK przedstawili i poddali dyskusji dwa referaty: ,,Administratorska dzialalnosc

Mikolaja Kopernika" i ,,Pogladyekonomiczne Mikolaja Kopernika". Powyzsze

referaty zostaly zawarte w publikacji ,,Mikolaj Kopernik administrator

i ekonomista". Sympozjum uzupehrialy róznorodne przedsiewziecia,którym

Wolnikowski przeznacza znacznaczescsprawozdania. Ze szczególnadokladnoscia

90
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OpISUJe plakietke roCznICOWa ku CZCI Mikolaja Kopernika, wydana dla

upamietnieniasympozjum. Z podobnauwagai dokladnosciaprzedstawia ekspozycje

monet XV i XVII-wiecznych w muzeum grudziadzkim. Potem charakteryzuje

wystaweksiazekekonomicznych ,,Domu Ksiazki"w Grudziadzuoraz ekspozycje

wyrobów przemyslugrudziadzkiego.

Pomysl zorganizowania sesji astronomicznej i zjazdu prezesów oddzialów

Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Grudziadzuwyplynalz inicjatywy

sekcji oddzialu PTMA w Toruniu, która uzyskala poparcie ZarzaduGlównego

PTMA w Krakowie. W wyniku porozumienia do Grudziadzaprzybyli reprezentanci

Glównej Rady Naukowej, redaktor naczelny miesiecznika"Urania" - dr L Zajdler,

czlonkowie Zarzadu Glównego PTMA, przedstawiciele oddzialów towarzystw

z calej Polski. Intencja organizatorów sesji astronomicznej pod haslem:

"Wszechswiat",jak odnotowal Wolnik.owski, bylo stworzenie mozliwosciwymiany

myslii pogladówpracowników nauki z osrodków- krakowskiego, torunskiego

i warszawskiego, zainteresowanych problematykaastronomicznaoraz przekazaniem

jej wyników milosnikomgrudziadzkim.W trakcie obrad zaprezentowano referaty,

pt. ,,ziemia, jako planeta", ,,Kopernikowska zasada kosmologiczna", ,,Poszukiwanie

pozaziemskich cywilizacji". W drugim dniu obrad Ogólnopolskiego Zjazdu PTMA

dodatkowo zapoznano zebranych z dzialalnosciaoddzialu PTMA. Referaty

przegladowe przedstawily kolejno osrodki, które uczestniczyly w zjezdzie.

Oddzielny akapit w sprawozdaniu poswiecilWolnik.owski budowie Ludowych

Obserwatoriów Astronomicznych i Planetariów, jako zeto Grudziadz,z prezesem

sekcji PTMA J. Szwarcem, bylwzorem tej spolecznej inicjatywy.

Przy sporzadzaniu niniejszego artykulu sprawozdawczego Wolnik.owski

korzystalz materialówarchiwum OddzialuPTMA w Grudziadzu
91

.

W tekst obu sprawozdan
- z sympozjum ekonomicznego I z sesJI

astronomicznej wkomponowane safotografie, których autorem jest Adam

Wolnik.owski.

Ostatnia grupe artykulów sprawozdawczych stanowia relacje

z publicznych obron prac doktorskich. Wszyscy ubiegajacysieo stopiennaukowy to

mieszkancy Grudziadza. Sposród czterech, opisanych przez Wolnik.owskiego,
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odrebnychobron prac doktorskich, trzy z nich posiadajawspólne cechy. Laczyje

charakter humanistyczny prac oraz element regionalny
- pomorski w podjetych

tematach prac badawczych doktorantów. Omówienie kazdej z prac ujetejest

identycznie. Rozpoczyna sieprzedstawieniem uczelni, w której zlozonazostala

praca, osoby doktoranta, tematu rozprawy oraz jej promotora i recenzentów. Potem

nastepujewprowadzenie w zagadnienie poprzez zapoznanie z glównatezapracy. Po

czyn1, idac tokiem rozwazanautora, Wolnikowski jednoczesnie przedstawia

zawartoscopisywanej pracy.

Pierwsza, opisana przez Adama Wolnikowskiego, obrona miala ll11ejsce

w marcu 1966 r. O tytul doktora nauk humanistycznych staral sieówczesny

nauczyciel jezyka polskiego w Panstwowym Liceum Pedagogicznym

w GrudziadzuJ. Konieczny, przedkladajacw Wydziale Humanistycznym UMK

w Toruniu pracept. ,,Literatura polska na Pomorzu Gdanskimw dobie zaboru".

Promotorem byla doc. dr B. Osmólska-Piskorska. Recenzentami - prof. dr

W. Danek i prof. dr B. Nadolski
92

. Autor pracy zajalsiezagadnieniami literatury

pieknej, na któraskladaly sietwórczoscwlasna regionu i recepcja dorobku

narodowego, w dziejach porozbiorowych kultury Pomorza. Dotad, literatura

w studiach z dziejów kultury dziewietnastowiecznegoPomorza, nie bylatraktowana

autonomicznie.

Jest to najobszerniejsza
-

z obron - recenzja, przy czym najbardziej wnikliwa,

sadzicwiecmozna,zenajbardziej Wolnikowskiego zajmujaca.

Kolejne dwa artykuly, jak wyzejwspomniano, dotyczarówniezobron prac

doktorskich, które poruszajatematykeregionalna.Z taróznica,zepraca doktorska

M. Skowronskiego, nauczyciela II Liceum Ogólnoksztalcacegow Grudziadzu,

koncentruje siewokól "Odbudowy i rozbudowy szkolnictwa w województwie

pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-50". Obrona pracy, o tym wlasnietytule,

odbyla siew marcu 1973 r. w Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu M. Curie-

Sklodowskiej w Lublinie. Promotorem byl prof. dr hab. B. Glebowicz.

Przedstawienie przez Wolnikowskiego zawartoscikolejnych rozdzialów rozprawy,

doktoranta Skowronskiego,jest argumentacjapotwierdzajacatezeautora rozprawy,

którapowtórzyl Wolnikowski w sprawozdaniu za autorem pracy... "w pierwszych

pieciulatach istnienia Polski Ludowej nastapilanie tylko odbudowa caloksztaltu

92
A. Wo1nikowski, Obrona pracy doktorskiej Jerzego Koniecznego z Grudziadza. Rocznik

Grudziadzki1970, t. 5/6, s. 596.
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szkolnictwa wszystkich szczebli, ale równiezjego rozbudowa w porównaniu

z okresem miedzywojennym, a takzepowaznie zarysowal sieproblem nadania

szkolnictwu nowego oblicza spoleczno-politycznego... ,,93.

Natomiast obrona pracy doktorskiej S. Reszkowskiego, nauczyciela

grudziadzkiej szkoly ekonomicznej, dotyczy genezy i poczatków miast ziemi

chehninskiej,jako odbicia lokacji tych miast na prawie niemieckim (chehninskim).

Przyczyny, przebieg i skutki lokacji miast ziemi chehninskiejstanowiazasadniczy

trzon pracy. Praca pt. ,,Poczatkimiast ziemi chehninskiejna tle rozwoju osadnictwa

do koncaXV w.", zostala zlozona w Wydziale Prawa i Administracji UMK

w Toruniu. Jej publiczna obrona odbylasiew grudniu 1973 r. Promotorem rozprawy

bylprof. dr hab. W. Hejnosz. Recenzentami prof. dr Z. Kaczmarek z Poznania i prof.

dr Z. Zdrójkowski z Torunia
94

.

Czwarta, z publikowanych obron prac doktorskich, zrelacjonowana przez

Wolnikowskiego, jest zwiazana z zupehrie innadziedzina, nizpoprzednio

opIsywane. Przedstawiona praca dotyczy dyscypliny zwanej hydromechanika.

Dysertacja przedlozona zostala w Wydziale Mechaniczno-Technologicznym

Politechniki Gdanskiej przez jej autora, pracownika Biura Konstrukcyjnego

Pomorskiej Odlewni i Emalierni Z. Nowackiego z Grudziadza.Praca pt. "Wplyw

elementów geometrycznych powierzchni pierscienia uszczelniajacego na

hydrauliczne straty szczelinowe pompy wirowej", której promotorem byl prof. dr

hab. inz.R. Kolman, miala swojapublicznaobronew maju 1974 r.95. Praca sklada

siez dwóch zasadniczych czesci.Pierwsza, poswieconajest teoretycznej analizie

zagadnienia. Zasdruga
- technikom wytwarzania. Praca opiera siena 2500

eksperymentów, które stanowia podstawe do matematycznej analizy zjawisk.

Pochlebne opinie recenzentów podkreslajaprzede wszystkim naukowawartoscpracy

przy jednoczesnych mozliwosciachwykorzystania praktycznego.

93
A. Wolnikowski, Obrona pracy doktorskiej Mieczyslawa Skowronskiegoz Grudziadza.Rocznik

Grudziadzki1977, t. 7, s. 129.
94

A. Wolnikowski, Obrona pracy doktorskiej Stanislawa Reszkowskiego z Grudziadza.Rocznik

Grudziadzki1977, t. 7, s. 130.
95

A. Wolnikowski, Obrona pracy doktorskiej Zbigniewa Nowackiego z Grudziadza. Rocznik

Grudziadzki1977,1. 7,s. l30-l31.
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2.4. Recenzje

Wsród róznych autorskich form wypowiedzi publikowanych Adama

Wolnikowskiego znalazlysierówniezdwie recenzje.

Adam Wolnikowski podjalsieoceny ,,Rocznika Statystycznego województwa

bydgoskiego", którego cztery roczniki ukazaly siekolejno w 1958, 1959, 1961,

wydane przez Prezydium MRN, WydzialStatystyki w Bydgoszczy oraz w 1963 przez

Wojewódzki UrzadStatystyczny w Bydgoszczy96.

Najbardziej surowym w ocenie jest Wolnikowski w stosunku do rocznika

pierwszego poniewazwykazuje w nim zbyt wiele braków. Wedlug Wolnikowskiego

rocznik nie wyczerpuje, a nawet nie dotyka waznych tematów, obrazujacych

caloksztah rozwoju gospodarki i kultury województwa bydgoskiego. Ale jednoczesnie

stwierdza recenzujacy:"...niemniej ta pierwsza publikacja statystyczna, przesadnie

nazwana rocznikiem statystycznym, spelnila swoje zadanie, wylonilosiebowiem

zapotrzebowanie kompleksowe opracowania informacji statystycznych o gospodarce

i przejawach zyciaspoleczno-kulturalnegowojewództwa bydgoskiego,,97.

Nadzieja, zedrugi rocznik zaspokoi luki informacyjne rocznika pIerwszego

okazala siejedynie oczekiwaniem - stwierdza Wolnikowski. Wydanie drugie

w porównaniu z pierwszym jest uzupelnieniem i poszerzeniem, przede wszystkim

zakresu tematycznego informacji liczbowych, ze 168 stronic i 128 tablic do 290 stron

i 225 tablic, ale wciaznie jest zadawalajacymwydawnictwem statystycznym.

Dopiero trzeci rocznik spelnia te nadzieje i to jemu Wolnikowski wystawia

najwyzszanote,któramotywowuje: "...
trzeci rocznik byl rzeczywisciepierwszym

w pelni wyczerpujacymtematykeinformatorem statystycznym z dziedziny gospodarki

oraz niektórych przejawów zyciakulturalnego województwa bydgoskiego,,98.

Natomiast czwarty rocznik jest róznymod poprzednich
- zaznacza recenzujacy

- dlatego, zeopracowany zostal niezaleznie organizacyjnie od Prezydium MRN.

Wolnikowski prezentuje rocznik, jako udanapróbeujeciasyntetycznego niektórych

informacji liczbowych o rozwoju zyciagospodarczego w województwie. Poza tym

wiekszosc,statystycznie notowanych zjawisk gospodarczych kulturalnych

przedstawiona jest na tle danych ogólnokrajowych. Wolnikowski zwraca tezuwagena

96
Ibidem, s. 131.

97
A. Wolnikowski, Rocznik Statystyczny Województwa Bydgoskiego. Rocznik Grudziadzki1965,

t. 4, s. 246.
98

Ibidem, s. 246.
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staranne opracowanie wydawnicze, przejrzystoscukladu tablic, wiekszaczytelnosc

wykresów oraz trwalszaoprawe.

Innym wydawnictwem poddanym ocerne Wolnikowskiego jest ,,Rozwój

spoleczno-gospodarczy województwa bydgoskiego w piecioleciu 1956-60",

opracowany przez zespól pracowników Wojewódzkiej Komisji Planowania

Gospodarczego w Bydgoszczy. Wydany w 1961 r. przez Prezydium WRN
99

. Jest to

publikacja podsumowujaca dorobek drugiej pieciolatki (1956-60) oraz zalozenia

wojewódzkiego planu piecioletniegona lata 1961-65. Bilans wyników gospodarczych,

stosunkowo najobszerniej
- zgodnie zresztaze specyfikagospodarczawojewództwa-

omawia ,,rolnictwo i lesnictwo", zebrane w 10 rozdzialach na 123 stronach

i uzupehrione 10 tablicami statystycznymi.

Wedlug Wolnikowskiego praca daje solidnainformacje o podstawowych

problemach województwa. A wiekszoscpostulatów wprowadzonych do projektu

planu 5-letniego na lata 1961-65 dla województwa i powiatów okazuje sierzetelna

i trafTIa. Caloscwydawnictwa jest niewatpliwiewartosciowa,potrzebna i powinna byc

kontynuowana przez zespól pracowników odpowiedzialnych za rnrneJsze

opracowarne.

99
A. Wolnikowski, Rozwój spoleczno-gospodarczy województwa bydgoskiego w piecioleciu

1956-60. Rocznik Grudziadzki1965, t. 4, s. 258.
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2.5. Prace redakcyjne

Wazna,dla dzialalnoscipublikacyjnej i popularyzatorskiej, byla tezpraca

zawodowa w Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego przy Prezydium MRN

w Grudziadzu.Jako przewodniczacytej Komisji byl zobowiazanydo wyznaczania,

planowania kierunków, celów gospodarczych dla miasta. A potem do przedkladania

sprawozdan z wykonanych zadan. Plany i sprawozdania przedstawiane byly

w formie pisemnej. W zaleznosciod czasokresu, który obejmowaly, zawieraly od

pieciudo nawet dwudziestu dwu stron.

Przykladem obszernych, wlasnie22-stronicowych, zamierzenjest ,,Projekt

5-letniego rozwoju miasta Grudziadzaw latach 1961-65 w zakresie gospodarki

podporzadkowanejMiejskiej Radzie Narodowej". Opracowany jest, jak wszystkie

tego rodzaju publikacje, przez zespól pracowników Miejskiej Komisji Planowania

Gospodarczego, pod redakcjaAdama Wolnikowskiego. Wydany w 1959 r. przez

Prezydium MRN.

Na przestrzeni lat 50-tych 60-tych ukazalo SIe 9 opracowan

o charakterze planowo-sprawozdawczym. W tym, jedno z nich jest "Uchwala

Miejskiej Rady Narodowej w Grudziadzu, z dnia 14.05.55 w sprawie planu

gospodarczego na 1955 r.". Drugie, oprócz programowego planowania

gospodarczego na lata 1959-65, zawIera równiez 5-stronicowy rozdzial

wprowadzajacydo zadanszczególowych, który opisuje historyczne, geograficzne,

ekonomiczne uwarunkowania Grudziadza. Adam Wolnikowski, poza redakcyjna

opiekanad caloscia,jest i autorem w/w I rozdzialu.

Do prac redakcyjnych nalezytez,,8 [Ósmy] Wojewódzki Zjazd Delegatów

Aktywu Spolecznego Funduszu Odbudowy Ojczyzny (SFOZ) w Grudziadzu".

Wydany w 1957 r. przez Miejski Komitet Obywatelski Odbudowy miasta

stolecznego Warszawy. W opracowaniu zamieszczono dzieje pieczecii herbów

miasta Grudziadza, spisane przez Wolnikowskiego. Przy tej okazji warto

przypomniechistoriepieczecipo 1945 r., m.in. z tego wzgledu,zesarn Wolnikowski

ma swój udzialw jej tworzeniu.

Otóz,w 1945 r. w miescieGrudziadzuprzywrócono pieczecz lat 3D-tych

z biskupem Chrystianem. Ówczesne wladze próbowaly zmian herbu. Jednak

interwencja historyków torunskich,którzy podkreslaliznaczenie biskupa dla Prus
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i Grudziadza,uchronilapieczecz herbem miasta do 1950 r.
IOO

. Potem, przez ponad

20 lat Grudziadzfirmowany byl pieczeciaz orlem polskim bez korony. W miedzy

czasie pojawil siepewien chaos w zapisie graficznym herbu Grudziadza,który

przeciezwydawal sierozstrzygnietyw latach 3 O-tych. Kwestietepostanowiono

rozwiazacw 1973 r. Prezydium MRN zlecilo opracowanie graficzne herbu. Pojawil

sietaki projekt, zostalzatwierdzony, ale nie zostalrozpowszechniony. Wreszcie, pod

koniec lat 70-tych zaczetoposlugiwacsieherbem wedlug wzoru zaproponowanego

przez Adama Wolnikowskiego. I ten wlasnieherb obowiazujedo dnia dzisiejszego.

Historia ta posiada jeszcze swoiste dopehrienie.

W 1990 r. powrócila znowu sprawa herbu Grudziadza.Zmiany ustrojowe

spowodowaly, zenowe wladze samorzadoweGrudziadzaw III Rzeczypospolitej

zamierzaly przywrócicherb sprzed II wojny swiatowej.Trudno bylo jednak ustalic,

który z licznych jego przedstawien jest tym wlasciwym.Tym bardziej, ze

dysponowano tylko opisem barw i rysunku herbu z lat 30-tych. Brak bylo jego

zapisu obrazowego. Ostatecznie zdecydowano o przyjeciuwersji zaprojektowanej

przez Adama Wolnikowskiego, jako tej, która byla najbardziej zblizonado wersji

przedwojennej. Po smierci Wolnikowskiego, czescjego zbiorów przekazano

Muzeum Miejskiemu w Grudziadzu. Podczas ich porzadkowania znaleziono

oryginalny projekt herbu Grudziadzaz pieczeciaMinisterstwa Spraw Wewnetrznych

z 1937 r. 101. To wlasnieten oryginal posluzylWolnikowskiemu, jako wzór, przy

opracowywaniu przez niego projekcie herbu, który w latach 70-tych zostalprzyjety

i uznany za oficjalnie obowiazujacydo dzis.

Dwie nastepneprace redakcyjne Wolnikowskiego to programy wyborcze do

Sejmiku i rad narodowych Grudziadzana lata 1966-70 i 1969-73. Wydane pod

patronatem Miejskiego Komitetu Frontu Jednosci Narodowej w Grudziadzu.

Broszurowe, 21-stronicowe, o formacie 22 x 15 cm programy uzupehrione sa

fotografiami, których autorem jest tez Wolnikowski. Ukazuja Grudziadz

w perspektywie jednostronnej. W swej tendencyjnosci, dostosowanej do tresci

programów, stanowiaciekawy fotograficzny zapis z epoki peerelowskiej. Opisy pod

zamieszczonymi zdjeciamibrzmianastepujaco:Pawilon warzyw i owoców PPS,

przy ulicy Gen. K. Swierczewskiego,Widok Ratusza od strony Wisly, Budynek

100
M. Gumowski, Herb i pieczeciemiasta Grudziadza.Rocznik Grudziadzki1961, t. 2, s. 158.

101
A. Wajler, Herb Grudziadzaz wizerunkiem biskupa Chrystiana [w:] Grudziadzmiastem

Chrystiana. Materialyposesyjne. Grudziadz1998, s. 72-73.
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administracyjny GrudziadzkiegoPrzedsiebiorstwaBudowlanego, Fragmenty Osiedla

Mieszkaniowego im. 900-lecia, Adaptacja zabytkowego SpicWerza z XIV w. na cele

muzealne, Dom Kultury GrudziadzkichZakladów Przemyslu Gumowego, Przystan

Wislana,Szkola Podstawowa nr 18 - wybudowana na Osiedlu Mieszkaniowym im.

900-lecia, Nowo wybudowane bloki mieszkaniowe Robotniczej Spóldzielni

Mieszkaniowej GZPG, itd. w podobnej estetyce.

Odmienny charakter ma kolejne wydawnictwo: "Teka Grudziadzka. IX

wieków Grudziadza",przy którym pracowal Wolnikowski, jako przewodniczacy

komitetu redakcyjnego. Obok niego komitet tworzyli: M. Biskup, J. Frycz,

M. Turwid. Zbiór 20 grafik, autorstwa C. Wisniewskiej przedstawia zabytki

Grudziadza, z okazji jego 900-setnych urodzin. Teka ukazala siestaraniem

wydawniczym OddzialuPTH w Grudziadzuw 1965 r.
I02

.

Adam Wolnikowski nalezaltez do komitetu redakcyjnego monografii

Gimnazjum Polskiego Liceum Ogólnoksztalcacego Im. S. Zeromskiego

w Kwidzynie. Okazjado opublikowania historii byl jubileusz 35-lecia istnienia

(1937-72) szkoly kwidzynskiej i 50 rocznicy powstania Zwiazku Polaków

w Niemczech. W dziejach szkoly "spod znaku Rodla" moznawyodrebnicdwa

glówne okresy. Pierwszy (1937-39), to Gimn�umPolskie. Bylo ono drugapolska

szkolasrednia,poza Polskim Liceum w Bytomiu, w granicach panstwa

niemieckiego, które: "mialo obowiazek wychowywania kadry inteligencji na

potrzeby ludu polskiego odlaczonegoprzemocaod ojczyzny ,,103. Drugi okres (1945-

72), to Liceum Ogólnoksztalcaceim. S. Zeromskiego,które odbudowywalo sie

i organizowalo w trudnej powojennej rzeczywistosci.Tworzyla sienowa polska

placówka nauczania w Kwidzynie, która równoczesniebyla: "pomnikiem tym, którzy

zapoczatkowalitedzialalnoscprzed II wojnaswiatowa,,104. Monografia szkoly

kwidzynskiejukazalasiedrukiem w l 972 r.

Tego samego roku powstalajeszcze jedna publikacja jubileuszowa, przy której

pracach redakcyjnych uczestniczyl i im przewodniczyl Adam Wolnikowski. Do

Komitetu redakcyjnego nalezelitez:Cecylia Wisniewskai Marian Biskup.

102
A. Wolnikowski, Oddzial PTH w Grudziadzuw latach 1963-1966. Rocznik Grudziadzki1970,

t. 5/6, s. 569, 572.
103

35 lat Gimnazjum Polskiego i Liceum Ogólnoksztalcacegoim. S. Zeromskiegow Kwidzynie.
Red. S. Bortnowskiego. Kwidzyn 1972, s. 12.
104

Ibidem, s. 19.
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w wyniku pracy Komitetu, z ramienia oddzialuPTH, wydano ,,Pomorski szlak

kopernikowski" C. Wisniewskiej.Tym, co skloniloautorkei kolegium redakcyjne do

niniejszego opracowania, byly obchody 500 rocznicy urodzin Mikolaja Kopernika

oraz 450 rocznica pobytu Kopernika w Grudziadzu.

Wydawnictwo o formacie 37 x 53 cm, zawiera 20 oryginalnych akwafort,

zebranych luznow teczce, w oprawie plóciennej. Prace, które wchodzaw skladteki,

odbite zostaly na papierze czerpanym, w 100 egzemplarzach numerowanych, recznie

sygnowanych przez autorke.Album opatrzylczesciaopisowaM. Biskup 105.

Teka z akwafortami C. Wisniewskiejspotkala siez przychylnym przyjeciem

przez biblioteki uniwersyteckie w kraju i za granica.

Miejsce wyjatkowe w doswiadczeniach pracy redakcyjnej Adama

Wolnikowskiego zajal,,Rocznik Grudziadzki". W jego prace zaangazowanybyl

przez wiele lat (1961-1 977)
l
06.

Poczawszyod tomu drugiego z 1961 r., azpo tom siódmy z 1977 r. ,,Rocznika

Grudziadzkiego"Adam Wolnikowski wchodzil w sklad komitetu redakcyjnego.

W tomie drugim, jako jego przewodniczacy,a w kolejnych, jako redaktor.

105
A. Wolnikowski, OddzialPTH w Grudziadzuw latach 1966-1973. Rocznik Grudziadzki1977, t. 7,

s. 112.
106

Rocznik Grudziadzki.1961-1977, t. 2-7.
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2.6. Prelekcje

Wolnikowski zdobywana,uzupelniana,poszerzanaprzez siebie wiedze,która

byla przedmiotem jego zainteresowan i kolekcjonerskich pasji, opisywal

i upowszechnial we wczesniej przedstawionych publikacjach. Ale poslugiwalsie

równiez innymi formami przekazu i popularyzacji wiadomosci o Grudziadzu

i regionie. Najczesciejbylyto: prelekcje, fotografia i wystawy.

Tymczasem nalezalobyprzyjrzec sieblizejprelekcjom wyglaszanym przez

Wolnikowskiego w latach jego aktywnoscispolecznej, która przypadla na lata 1962-

1990. W ciagutych lat byl autorem 27 tematów szczególowych, przedstawianych

w formie prelekcji, badzw formach pokrewnych, odczytach, referatach, które

odnotowano na lamach prasy lokalnej przede wszystkim ,,Rocznika

Grudziadzkiego". Miejscem wystapienpublicznych Wolnikowskiego, jak

i pozostalych prelegentów byly: szkoly, instytucje kultury, zwlaszcza Biblioteka

Miejska, która równiezuzyczylamiejsca ZarzadowiOddzialu PTH w poczatkach

jego dzialalnosci, kluby zakladów pracy, organizacji spolecznych, jednostek

wojskowych. Odbiorcami byla wiecnajczesciejspolecznoscmiasta Grudziadza.

Prelekcje odbywaly siezwykle przy okazji waznychuroczystoscimiejskich, czy

swiatecznychobchodów.

W latach 60-tych Adam Wolnikowski zaprezentowal 11 tematów

prelekcyjnych. Wiekszoscodbyla siew ramach akcji odczytowej (1965-1966)

w zwiazkuz obchodami TysiacleciaPanstwaPolskiego i 900-lecia istnienia miasta

Grudziadza. Referowane tematy zostaly zdominowane przez problematyke

spoleczno-gospodarczamiasta. Jego osiagniecia,plany perspektywy rozwoju

w róznych okresach historycznych. Z podkresleniem znaczema wydawnictwa

,,Inwentarz Starostwa Grudziadzkiego z 1739 r." dla historii ekonomiczno-

spolecznej Grudziadza i okolic. Inne kwestie, które przyblizalWolnikowski

w trakcie prelekcji zebrane bylypod tytulem "Grudziadzw wydawnictwach obcych

i polskich" oraz "Grudziadzw wydawnictwach lokalnych".

Coraz bardziej upowszechniajacesiespotkania prelekcyjne, których czestym

prelegentem byl Adam Wolnikowski, spowodowaly, zewszedl do stalego grona

Komisji Odczytów, Wykladów i Prelekcji, stworzonej przy Oddziale PTH

w Grudziadzu,na przelomielat 60-tych i 70-tych.
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W 70-tych latach opracowarua odczytowe Wolnikowskiego byly bardziej

urozmaicone tematycznie. Tylko jeden z tematów poruszal sprawy gospodarcze,

a scislejdotyczyl kierunków rozwoju przemyslu grudziadzkiego.W tym okresie

Wolnikowski przygotowal 8 opracowanprelekcyjnych. Z czego piectematów

zwracalo uwage na: role czasopism grudziadzkich w pracy dydaktycznej

nauczycieli, stanowisko grudziadzanwobec miedzynarodowegoznaczenia rewolucji

marcowej, a zwlaszcza jej wplywu na losy kwestii narodowych w Polsce

i Niemczech, zagadnienia mrueJszosciowe na Pomorzu w latach 1910-1935,

historycznaroleprasy na Pomorzu w latach 1920-35 oraz wklad Grudziadza

w walke z najezdzcahitlerowskim. Pozostale dwa tematy zwiazane byly

z obchodami 500-lecia urodzin Mikolaja Kopernika i 450 rocznicy pobytu

astronoma w Grudziadzu.Prelekcyjne wystapieniaWolnikowskiego skupione byly

wokól dzialalnosciMikolaja Kopernika w Prusach Królewskich oraz zwiazków

MikolajaKopernika z Grudziadzemi miastami Pomorza.

Koniec lat 70-tych w dzialalnosci Wolnikowskiego byl stopniowym

rozluznieniemwieziz grudziadzkimtowarzystwem historycznym i odchodzeniem

Wolnikowskiego od inicjatyw finnowanych przez OddzialPTH w Grudziadzu.

W 1982 r. oddzial PTTK, do którego nalezalWolnikowski zorganizowal

II GrudziadzkiSejmik Krajoznawczy
107

. Swiatecznysejmik bylwlasciwaokazjado

nadania imienia Wladyslawa Legioddzialowi PTTK, który przed 60 laty

zapoczatkowalruch krajoznawczy w Grudziadzu.Osobezalozycielagrudziadzkiego

PTK przyblizylw swoim referacie Adam Wolnikowski. W rok pózniejWolnikowski

równiezprezentowal postacW. Legi,jednak w nieco szerszym ujeciu.Odczyt,

pt. ,,zarys bibliograficzno-naukowy dorobku dr WladyslawaLegi",stal sieczescia

walnego zebrania sprawozdawczego czlonków Polskiego Towarzystwa

Archeologicznego i Numizmatycznego 108. Jeszcze tego samego roku zaangazowal

siew pomysl, Oddzialowej Komisji Opieki nad Zabytkami PTTK w Grudziadzu,

zorganizowania Sejmiku Spolecznych Opiekunów Zabytków. Przygotowal referat,

pt. ,,zabytki Grudziadza- rys historyczny", z którym wystapilpodczas sejmiku109.

107[b],Ooktor Wladyslaw Legapatronem Oddzialu Polskiego Towarzystwa Turystyczno

Krajoznawczego. Ilustrowany Kurier Polski 1982, nr 221, s. 4.

108

[red], Zebranie Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego. Gazeta Torunska.

1983, nr 41, s. 9.

109[W], Sejmik Opiekunów Zabytków. Gazeta Torunska.1983, nr 135, s. 9.
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Kiedy w 1986 r. powstalo Kolo MilosnikówDziejów Grudziadza(KMDG),

Adam Wolnikowski wlaczylsiew dzialania Kola i stalsieczlonkiem 15 osobowej

Grupy Autorów i Prelegentów przy KMDG. Pod szyldem KMDG opracowalpiec

tematów, które pózniej byly przez niego referowane, przy okazji rozmaitych

spotkan.Pierwszy wygloszonyjuz7 grudnia 1986 r., w kilka miesiecypo zalozeniu

Kola, mówil o ,,Powstaniu i rozwoju kolejnictwa na Pomorzu". Drugi, zwiazany

z kampaniawrzesniowa,pt. ,,Dramat walk wrzesniowychArmii Pomorze w 1939r.",

opowiadal historieszlaku bojowego, w którym jak sam Wolnikowski wspomina,

uczestniczyl. Kolejny temat bliski poprzedniemu przedstawial ,,Formacje wojskowe

w przededniu II wojny swiatowej". Natomiast historyczne wiadomosci,

pL ,,PolskoscGrudziadzau schylku zaboru pruskiego" zebral i zaprezentowal

Wolnikowski na sesji popularno-naukowej o identycznym hasleprzewodnim, jak

i tytul powyzszego referatu. Podczas jednego ze wspomnianych wieczorów,

u schylku lat 80-tych, powrócil Wolnikowski w swoim odczycie do historii sprzed

lat. Dotyczyla ona obchodów TysiacleciaPanstwaPolskiego i 900 urodzin miasta

Grudziadza.Przypomnial starszym kolegom, a mlodszych uczestników zapoznal

z wówczas przedsiewzietainicjatywa,pt. ,;Z dziejów statku m/s Grudziadz",która

przed laty opisalw ,,Kronice" ,,Rocznika Grudziadzkiego"
II

o.

Ostatnim publicznym wystapieniem Adama Wolnikowskiego byl referat,

pt. ,,0 szkole podchorazychrezerwy piechoty przy 65 pp". Zaprezentowany na

spotkaniu bylych zoh1.ierzy 65 pp w grudziadzkich koszarach, przy

ul. Jagiellonczyka,w dniu 24 czerwca 1990 r
lll

.

110
A. Wolnikowski, Statek m/s Grudziadz.Rocznik Grudziadzki1965, t. 4, s. 281-284.

III
C. Opalka, DzialalnoscKlubu Absolwentów SzkólSrednichGrudziadzaz lat 1920-1956 w latach

1989-1992. Rocznik Grudziadzki1994, t. II, s. 225.
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2.7. Fotografie. Wystawy

Innym sposobem wypowiedzi, dokumentowania i popularyzowania wiedzy

o Grudziadzu i jego regionie
-

przez Wolnikowskiego
- byla fotografia. To

szczególnie przez niego umilowane zdjecie.Fotografiazajalsiewraz z koncem

wojny. Uprawial rózne jej rodzaje: dokumentalna, reporterska, widokowa

i krajoznawczal12. Chociaz nalezy zauwazyc,zecharakterystyczne elementy,

przypisane poszczególnym rodzajom fotografii nie wystepowalyw czystej formie.

Zwykle laczylyelementy róznych gatunków, wzajemnie sieprzeplatajacych

i tworzacych swoisty melanz rodzajowy zebranych zdjec,z ewentualnym

ukierunkowaniem dokumentalnym, reporterskim, widokowym, badz

krajoznawczym. Do waznychprac dokumentalno-reporterskich nalezafotografie

z cyklu "Odbudowa miasta Grudziadzaw latach 1945-49 (I etap) i 1950-60

(II etap)", ,,zniszczenia i odbudowa zespolu zabytkowego dawnego klasztoru

benedyktynek" (1959) oraz "Odbudowa grudziadzkiegomostu kolejowego przez

Wisle"(1961)113. Wolnikowski byl równiezautorem sporej liczby skromniejszych

reportazy:z budowy zakladów pracy, uroczystoscimiejskich, przyjazdów, wizyt,

odwiedzin delegacji wladzpanstwowychz kraju i z zagranicy.

Fotografie nie mniej wazne dla historii miasta, o odmiennym, lzejszym

charakterze, które moznaprzypisacrodzajowi krajoznawczych, czy tezwidokowych,

zebrane zostaly w grupach tematycznych o tytulach: "Widoki Grudziadza"oraz

"Poznajemy pieknozabytków Polski". Drugi z wymienionych tytulówjest zarazem

nazwaogólnopolskiego konkursu fotograficznego. Wolnikowski, jako autor szesciu

tematów grudziadzkichwzialudzial w konkursie z okazji TysiacleciaPanstwa

Polskiego, pod wyzejwspomnianym tytulem. Jego prace byly eksponowane na

wystawie autorskiej w Warszawie, w dniach 1-25 maja 1960 r. - znalazly siewsród

wyróznionych
l

14.

Powiekszajacesiewciaz,i tak juzzasobne zbiory prac fotograficznych Adama

Wolnikowskiego, staly siedobrym zapleczem do dzialalnosciwystawienniczej. Tym

bardziej, oprócz fotografii jego autorstwa, gromadzil równiezunikatowe zdjecia

innych fotografów z okresu wojny i czasów bardziej odleglych.

112

ZyciorysAdama Wolnikowskiego, z dnia 15.11.1977 r. (8M w Grudziadzu,akta osobowe Adama

Wolnikowskiego, maszynopis).
113

Ibidem.
114

Ibidem.
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Podobnie, jak wczesniej omaWIane prelekcje, wystawy stanowily czesc

odbywajacych sie uroczystosci jubileuszowych obchodów miasta, instytucji,

organizacji. Ze zbiorów Adama Wolnikowskiego korzystaly przede wszystkim:

Muzeum Miejskie, szkoly, czasami Biblioteka Miejska, a w latach 80-tych czestym

miejscem ekspozycji bywalKlub Nauczycielski ,,Kaganek".

Popularyzacja Grudziadza poprzez dzialalnoscfotograficzna i wysta-

wiennicza Wolnikowskiego jest calkiem okazala i znaczaca. A zatem warta

odnotowania, przynajmniej w odniesieniu do wiekszychprzedsiewziec.

Wypada rozpoczacod wykonanych przez Wolnikowskiego 10 tematów

fotograficznych, które przedstawialy widoki i zabytki miasta w kolorystyce czarno-

bialej z zamieszczonym napisem ,.IX wieków Grudziadza". Mialy one forme

pocztówek o rozmiarach 14,5 x 10,2 cm. Wydano je staraniem Oddzialu PTH

w 1964 L, W ramach przygotowando obchodów 900-lecia miasta Grudziadza.

Pózniejfotografie miasta prezentowane byly przy organizowaniu wielkiej wystawy
.

bil
.115

JU euszoweJ .

Podobnej inicjatywy podjalSIe Wolnikowski w 1972 r. przy okazji

rocznicowych uroczystosci, zwiazanych z pobytem Mikolaja Kopernika

w Grudziadzuprzed 450 laty. Tym razem wydano 5 pocztówkowych tematów

fotograficznych ,,ku czci Mikolaja Kopernika w Grudziadzu".Wsródwielu imprez,

towarzyszacychkopernikowskim obchodom, Oddzial PTH przygotowal wystawe

w witrynie ksiegarni,,Dom Ksiazki"w Grudziadzu.Na wystawie znalazlo sie

29 antykwarycznych woluminów ze zbiorów Wolnikowskiego
l16

.

Z czasem przeszedl Wolnikowski do wiekszych form, opracowal

10 fotogramów wystawowych (30 x 40 cm), pt. ,,zniszczenia, odbudowa i rozwój

miasta Grudziadza".Fotogramy przekazal Szkole Podstawowej nr 18 w Grudziadzu.

Wystawezorganizowano z okazji 29 rocznicy wyzwolenia Grudziadzai 30-lecia

PRL. Potem ekspozycjeprzeniesiono do Izby PamieciNarodowej - tejzeszkoly
l

17.

W latach 80-tych, jeszcze dwukrotnie, przy kolejnych rocznicach, prezento-

wane byly fotogramy Wolnikowskiego, które powracaly do czasów wojny

i pierwszych lat po jej zakonczeniu.

115
Ao Wolnikowski, PTH w Grudziadzuw latach 1963-1965. Rocznik Grudziadzki1970, to 5/6,

s.574.
116

Spis ksiazekprzekazanych w depozyt, z dnia 19.03.1972 r. (BM w Grudziadzu).
117

Zestawienie programów wystawowych (O.,), z dnia 2.06.1977 r. (BM w Grudziadzu).
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W marcu 1985 r., na wystawie fotogramów, pt. "Grudziadz- zniszczenia

wojenne" zwiedzajacymogli obejrzec miasto w trakcie oblezeniaprzez wojska

niemieckie. Poza tym kapitulacje nieprzyjacielskich wojsk broniacychtwierdzy

grudziadzkiejoraz sylwetki dowódców, którzy tej twierdzy bronili, a takzestan,

w jakim znajdowalo siemiasto tuzpo wyzwoleniu
ll8

.Natomiast we wrzesniu1986 r.,

zaprezentowano 30 zdjec,ukazujacychzrujnowane miasto, jego podnoszenie sie

z ruin oraz dotadnieznane fotografie z poczatkówokupacji w Grudziadzu119. Obie

wystawy mialymiejsce w ,,Kaganku".

Powracajacdo lat 70-tych trzeba zatrzymacsieprzy 1975 roku. Tego roku,

w marcu, odbyla sie wystawa, pt. "Grudziadz w fotogramach Adama

Wolnikowskiego". Przygotowana, przez Muzeum i Oddzial PTH, jako jeden

z punktów programu sesji naukowej, zorganizowanej z okazji obchodów

30 rocznicy wyzwolenia Grudziadzaspod okupacji hitlerowskiej 120. Jednoczesnie

byla to najpowazniejsza ekspozycja dorobku fotograficznego Adama

Wolnikowskiego. Imponujacyspis 156 fotogramów, zawarty w skladance dolaczonej

do wystawy, jest wyjatkowaopowiescia- w obrazach - z zyciaGrudziadzaw ciagu

30 lat. Wyjatkowoscobrazowych przedstawienjest wynikiem swoistego sposobu

utrwalania wizerunku miasta, który polegal na dostrzeganiu przez fotografujacego

widoków Grudziadzaniezauwazalnychdla innych. Wolnikowski zapisywal poprzez

fotografieobiekty odchodzacew przeszlosc,np. domy przeznaczone do rozbiórki

czy miejsca, które zmienialyswój dotychczasowy charakter.

Uroki grudziadzkich zabytków to czesto powracajacy temat w pracach

fotograficznych Wolnikowskiego, jak ich prezentacjach. Jednak oddzielnego

potraktowania wymaga wystawa, pt. ,,Piekno zabytków Grudziadza", jako ze

autorowi wystawianych prac przypadlo w udziale zadanie specjalne, a mianowicie

uchwycenie i przekazanie najwiekszych walorów miasta Grudziadza i okolic,

pozostalym miastom województwa torunskiego,uczestniczacymw ,,Konfrontacjach

torunskich",latem 1978 r. 121. Niektóre z zabytków, fragmenty miasta czy okolic,

Wolnikowski fotografowal czesciej.Jego zainteresowanie powodowane bylo checia

UJeCIa ulubionego zakatka, wykorzystujac wszystkie mozliwosci Jego

przedstawienia. Twierdza grudziadzkabyla wlasniejednym z tych miejsc, do

118

[r], Grudziadz- zniszczenia wojenne. llustrowany Kurier Polski 1985, nr 68, s. 6.
119

[b], Nieznane zdjeciaz poczatkówokupacji. llustrowany Kurier Polski 1986, nr 209, s. 4.

120

[Red.], Obchody 30-lecia wyzwolenia Grudziadza.Gazeta Pomorska 1975, nr 52, s. 6.
121

[s],Grudziadzprzygotowalsporo atrakcji. Nowosci1978, nr 182, s. 1.
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których Wolnikowski zagladalwielokrotnie ze swonn sprzetemfotograficznym.

W latach 80-tych zdjeciaWolnikowskiego okazaly siebycprzydatnymi przy okazji

organizacji sejnnkukrajoznawczego, którego tematem bylacytadela grudziadzka.

W latach 1976-87 w Grudziadzuodbylo siekilka duzychwystaw. Instytucje,

które je organizowaly zwracaly siedo grudziadzkichhistoryków i kolekcjonerów

z prosbao pomoc, poprzez udostepnienieswoich prywatnych zbiorów. Przychylnosc

owych osób bylarózna.Wolnikowski nalezaldo grupy, która niezbyt chetniedzielila

sie,a tym bardziej pozyczalaswoje zbiory. Ostatecznie, decydowal siepomóc

i wspieraludzialemswojej kolekcji, niektóre z nich.

Pierwsza wystawa, której Wolnikowski uzyczyl36 eksponatów, urzadzona

zostala przez muzeum i nosila nazwe "Garnizon grudziadzki w latach

miedzywojennych".W trakcie czterech miesiecy(pazdziernik1976 - styczen1977)

zainteresowani mogli zapoznacsiez historiagarnizonu. Zilustrowanamiedzyinnymi

dziekiróznorodnymmaterialom przekazanym przez Wolnikowskiego: ksiazkom,

broszurom, jednodniówkom, mapom, ale i takim atrakcjom, jak kompas, czy czapka

garnizonowa piechoty z 1939 r. oraz oryginalnym fotografiom, autorstwa

L. Poznanskiegol22.

Kolejnaprezentacja,wzbogaconao 32 tytuly ze zbioru Wolnikowskiego, byla

wystawa zorganizowana przez Biblioteke Miejska, w maJu 1978 r.,

pt. "Grudziadzaniepublikuja"123.

Nastepnaekspozycje pt. ,,Jan Heweliusz -

pIerwszy badacz ksiezyca",

opracowal od strony historycznej Wolnikowski. Poza tym przygotowal

20 fotogramów, które wykonal na podstawie dokumentacji ikonograficznej.

Wystawa uswietniala ,,Dni Astronomii" w Grudziadzu, w marcu 1980 r.,

a takzewprowadzala w zblizajacesieobchody jubileuszowe ,,Heweliusz 300". Do

Jana Heweliusza powrócono w lutym 1987 r., przy okazji 300 rocznicy smierci

astronoma. Wówczas w Klubie ,,Kaganek" przedstawiono postac uczonego

w oparciu o fotogramy opracowane przez Adama Wolnikowskiego
l24

.

Ostatnimi duzymiwystawami, zwiazanymiz nazwiskiem Wolnikowskiego, za

posrednictwemwypozyczonychzbiorów, a zorganizowanymi przez Muzeum byly:

122Protokól zdawczo-odbiorczy sporzadzony przez Muzeum, z dnia 11.10.1976 r. (BM
w Grudziadzu).
123

Potwierdzenie odbioru publikacji ze zbiorów Adama Wolnikowskiego, z dnia 26.05.1978 r. (BM
w Grudziadzu).
124

[mar], Kronika kulturalna. Gazeta Torunska1987, nr 30, s. 6.
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"Grudziadz w fotografii" (1980), ,,zycie kulturalne Grudziadza w latach

miedzywojennych"(1983) i ,,1 OO-lecie Muzeum" (1984).

"Grudziadz w fotografii" byl jednaz dwu czasowych wystaw, które

towarzyszyly uroczystosciom 60 rocznicy powrotu Grudziadza do Polski

w 1920 r. Na teokolicznoscWolnikowski udostepnil26 fotogramów, które

ukazywaly Grudziadz z przelomów XVII-XX w., np. "Grudziadzod strony

wschodniej, oblezeniezamku i miasta przez wojska szwedzkie w 1656 r." -

wedlug

miedziorytu E. Dalhbergha, "Widok Grudziadzaod strony Wisly z roku 1727"

wedlug rysunku F.E. Wernhera, "Widok na Grudziadzi brzeg Wisly od pólnocy

z 1879 r." wedlug G. Breuninga, czy tez,,PanorameGrudziadzaod strony Wisly"

wedlugobrazu W. Szczeblewskiego z 1928 r. 125.

Udzial Wolnikowskiego w nastepnejekspozycji ,,zyciekulturalne Grudziadza

w latach miedzywojennych"wiazalsiez przekazaniem w depozyt zbiorów, wsród

których znajdowaly siezarówno wydawnictwa zwarte, ciagle,jak i dokumenty zycia

spolecznego, rysunki, akwarele, litografie, pastele i fotografie -

w sumie 156

pozycji 126.

W 1984 r. w muzeum grudziadzkimmiala miejsce wystawa jubileuszowa, na

której pomiedzyzgromadzonymi eksponatami, znalazly sietezgrafiki: F. Bilsa

"Widok na Grudziadzz Góry Zamkowej" z 1837 r. i C.A. Manna "Grudziadz

z pierwszej polowy XIX w." wypozyczone z prywatnej kolekcji Adama

Wolnikowskiego. Dodatkowym elementem prezentacji byla reprodukcja herbu

miasta w wersji opracowanej przez Wolnikowskiego
127

.

Prace fotograficzne Wolnikowskiego, poza wykorzystaniem w dzialalnosci

wystawienniczej, byly zamieszczane w wiekszosciwydawnictw grudziadzkich,

ukazujacychsiena przelomie lat 50-70-tych. Znajdowaly swoje miejsce w albumach,

folderach, informatorach o Grudziadzui regionie. A zasadastalo siewreczwlaczanie

zdjecWolnikowskiego do wszystkich publikacji, przy których powstawaniu

uczestniczyl, jako autor, redaktor lub w jakiejkolwiek innej formie

odpowiedzialnosciza tekst wydawnictwa. Przyklademchociazbyprogram wyborczy,

grudziadzkiprzewodnik wraz z jego wznowieniami oraz ,,Rocznik Grudziadzki",

z okresu jego intensywnej wspólpracy z czasopismem. Laczniez zaprojektowana

125

Spis wypozyczonychfotogramów do Muzeum, z dnia 22.05.1980 r. (BM w Grudziadzu).
126

Protokól zdawczo-odbiorczy materialów wypozyczonychprzez Muzeum, z dnia 17.03.1983 r.

(BM w Grudziadzu).
127

PodziekowaniaMuzeum dla Adama Wolnikowskiego, z dnia 12.10.1984 r. (BM w Grudziadzu).
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przez Wolnikowskiego okladkarocznika, na której widnieje najstarsza pieczec

miasta Grudziadzaz 1365 r., która powstala w wyniku opracowanfotograficznych

oryginalu. Fotografie Wolnikowskiego pelnily WIeC role uzupelniajaca

i uatrakcyjniajacatekst.

Dokonania w dziedzinie fotografii, doceniane przez spolecznoscgrudziadzka,

przyniosly Wolnikowskiemu wyróznienie poprzez wlaczeniego do Komisji

Egzaminacyjnej maturzystów z Technikum Fotograficznego w Grudziadzu na

przelomie lat 50-60-tych
128

.

128

ZyciorysAdama Wolnikowskiego, z dnia 15.1.1977 r. (8M w Grudziadzu,akta osobowe,

maszynopis).
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2.8. Biografie

W dokonaniach publikacyjnych Wolnikowskiego, znajduja SIe trzy

opracowania biograficme, które w rzeczowy, skondensowany sposób prezentuja

sylwetki wybranych postaci. Z zycia przedstawionych osób Wolnikowski

wychwycil najwazniejsze fakty, zdarzenia, które ksztahowaly ich osobowosci

i mialy wplyw na poczynania zawodowe, spolecme, kulturowe, czy teznaukowe

tych postaci oraz zwiazanebylyz Grudziadzem.

Wladyslaw Jan Lega(1889-1960) duchowny, doktor filozofii, studiowal

prehistorie i etnologie, pod kierunkiem prof. J. Kostrzewskiego w Wydziale

Humanistycmym Uniwersytetu Poznanskiego129. Zaangazowany byl w dzialania

patriotycme w latach gimnazjalnych i studenckich. Nalezaldo tajnego Kola

Filomatów. Bral udzial w I wojny swiatowej. W pózniejszymzyciuskupial sie

przede wszystkim na dzialalnoscispolecmej i prowadzeniu badannaukowych.

Przejawy tej dzialalnosciWolnikowski, traktuje bardzo szczególowo w opisie

W. Legi.

W okresie miedzywojennym przejal funkcje redaktora wydawnictw

Towarzystwa Naukowego w Toruniu, a po utworzeniu Komisji Redakcyjnej wszedl

do jej skladu. Byl czlonkiem Komisji Archeologicmej pomanskiegoTowarzystwa

Przyjaciól Nauk i wspólpracownikiem Komisji Antropologii i Prehistorii Polskiej

Akademii Umiejetnosci,Komisji Konserwatorskiej w województwie pomanskim

oraz czlonkiem korespondentem Instytutu Bahyckiego w Toruniu. Pracowal tez

spolecznie w Polskim Towarzystwie Krajomawczym - Oddzial w Grudziadzuoraz

Towarzystwie Czytelni Ludowych.

Po II wojnie swiatowejprzenióslsiedo Sopotu. Jego aktywnoscbylaskupiona

glównie wokól gdanskiegoosrodkanaukowego. Nalezaldo miejscowego oddzialu

PTH, gdanskiegoTowarzystwa Naukowego i Towarzystwa Archeologicmego, jako

prezes. Nadal byl czlonkiem TNT i czlonkiem Zarzadu Glównego Polskiego

Towarzystwa Archeologicmego w Warszawie. Wspólpracowal z Instytutem

Zachodnim w Pomaniu.

Grudziadz w zyciorysie Legipojawil siew latach 1920-39, kiedy byl

kapelanem wojskowym. W czasie pobytu w Grudziadzupehril równiezhonorowe

129
A. Wolnikowski, WladyslawJan Lega(I 889-1960). Rocznik Grudziadzki1961, t. 2, s. 20 l.
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obowiazkikustosza Muzeum Miejskiego. Dziekijego zapobiegliwosci muzeum

wzbogacilo swoJe zbiory, zwlaszcza w zakresie archeologii, etnografii

i numizmatyki. Trwale slady dzialanWl. Legiw Grudziadzu Wolnikowski

odnotowuje tez w zalozeniu Towarzystwa Krajoznawczego, a po latach

w przygotowaniach wydania ,,Rocznika Grudziadzkiego". Inicjatywepublikacji

rocznika wspieral,bedacczlonkiemKomitetu Redakcyjnego 1 tomu z 1960 r.

Jego prace badawcze z archeologii, etnografii Pomorza Gdanskiego,Ziemi

Chehninskiej i Powisla oglaszane byly drukiem w licznych opracowaniach.

Stanowily równiezprzedmiot samoistnych wydawnictw. Wsródnich znajdujasie

i te dotyczace przeszlosciGrudziadza. Uchodzil powszechnie, jak podkresla

Wolnikowski, za jednego z najwybitniejszych znawców archeologii i etnografii

ziem wyzejwspomnianych.

Wolnikowski do biografii zalaczylbibliografie135 prac W. Legi.Z calosci

wylaczyli oddzielnie zapisal44 publikacje zrecenzowane przez W. Lege.

W 1968 r. zmarl tragicznie Józef Blachnio (1912-1968). Czlowiek, któremu

poswieconospecjalne miejsce w tomie 5/6 ,,Rocznika Grudziadzkiego"z 1970 r.

Wolnikowski opracowal zyciorysna podstawie dostepnychzródel,uzyskanych

od rodziny i znajomych, materialów Muzeum Miejskiego, PTTK, akt archiwalnych

ZarzaduMiejskiego w Grudziadzuoraz wlasnychwspomnieno J. Blachnio
13

0.

Biografia sporzadzona przez Wolnikowskiego jest obszernym zapiSem

najwazniejszychchwil zycia,zwlaszczatych zwiazanychz Grudziadzem.

Historia grudziadzka w biografii Blachnio rozpoczelasie w okresie

miedzywojennym. Wtedy wlasnieukonczylw stopniu kaprala sluzbewojskowa

w Centrum Wyszkolenia Zandarmerii.Potem podjalnaukew Szkole Handlowej,

któraukonczyleksternistycznie w 1938 r. W tym samym czasie pracowal

w Lotniczej Szkole Strzelania i Bombardowania, do czasu jej przeniesienia do

Deblina.Krótko przed wojnazostal zatrudniony w nowo otwartej Szkole Pilotów

Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, jako pomocnik kancelisty. Zawirowania

historyczne i rodzinne przerwalykontakt z Grudziadzem,azdo 1945 r. Po powrocie,

jak opisuje Wolnikowski, Blachnio zwiazalsiez muzeum. Zostal jego kustoszem

i kierownikiem. Prace rozpoczalod uporzadkowania ocalalych od zniszczen

wojennych zbiorów muzealnych. Zatroszczyl sierówniezo zbiory biblioteczne. Byl

130
A. Wo1nikowski, Józef Blachnio(1912-1968). Rocznik Grudziadzki1970, t. 5/6, s. 601.
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WIeC wspólorganizatorem pIerwszym kierownikiem Powiatowej Biblioteki

Publicznej w Grudziadzu. Funkcjetepelnil do 1948 r. Pozostalaczesczycia

zawodowego skoncentrowal na pracy w muzeum. Wolnikowski opisuje dokladnie

etapy jego zawodowej drogi. Miejsce wyjatkowew dzialaniach Blachnio zajmuja

prowadzone przez niego badania terenowe. Efektem, których byly znaczne

osiagnieciaw zakresie kultury ludowej i archeologii. Wyniki badanGrudziadza

i regionu publikowane byly w artykulach, glównie prasy lokalnej, której byl

korespondentem. Natomiast zebrane przez mego materialy dokumentacyjne

dotyczacerozmieszczenia grodzisk na ziemi chehninskiejoraz wystepujacychna

tym terenie ozdób nadszczytowych budownictwa ludowego, znalazly swe odbicie

d
.

ln h
.

h h k
., 131

W samo zIe yc opracowamac na prawac reOpISOW .

Wolnikowski podkreslatezjego dlugoletniaaktywnoscw PTTK. Blachnio byl

czlonkiem towarzystwa od 1928 r., wówczas funkcjonujacego,jako PTK. W tym

miejscu i czasie zetknelysielosy obu - W. Legii J. Blachnio- przedstawione przez

Wolnikowskiego. Okres powojennych inicjatyw J. Blachnio w towarzystwie

krajoznawczym, wspomina Wolnikowski nastepujaco..."zawsze zywointeresowal

siei troszczyl o stan zabytków w regionie Grudziadzaoraz z umilowaniem rozwijal

turystyke...,,\32. Stadpelnionaprzez niego funkcja Opiekuna Spolecznego PTTK nad

zabytkami powiatu i miasta Grudziadzaoraz przewodnika grup turystycznych.

Swój udzialzaznaczylrówniezw Oddziale PTH w Grudziadzuoraz Komitecie

Redakcyjnym ,,Rocznika Grudziadzkiego"w latach 1961-68.

Ostatnim opracowaniem biograficznym autorstwa Adama Wolnikowskiego jest

biogram gen. Antoniego Zdrojewskiego, pseudonim ,,Daniel" (1900-1989),

zamieszczony w ,,Almanachu Grudziadzkim,,133. Publikacja jest monograficznym

opracowaniem dotyczacymgrudziadzkichszkól srednichokresu miedzywojennego

i jej mlodziezy.Jest swego rodzaju przeglademwydarzenzwiazanychz miastem

Grudziadzem, z zaznaczeniem udzialu szkól, a wlasciwiejej wychowanków

w dziejach miasta i kraju. Stadw almanachu zyciorysywybranych absolwentów,

wsródi nich gen. A. Zdrojewskiego.

Krótka forma zyciorysu jest wrecz zageszczeniem faktów z zycia

Zdrojewskiego. Uczestnika powstania wielkopolskiego, WOjny polsko-

\3\
Ibidem, s. 603.

132

Ibidem, s. 604.

\33
A. Wolnikowski, Gen. Antoni Zdrojewski, pseudonim "Daniel" (1900-1989). [w:] Almanach

Grudziadzki.Red. J. Andrusikiewicza. Grudziadz1994, s. 53.
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bolszewickiej, II WOjny swiatowej.Formula oczywisciezgodna z oczekiwaniami

biogramu, jak tezz zapotrzebowaniem wydawnictwa ,,Almanach Grudziadzki".

W sasiedztwie biogramu A. Zdrojewskiego umiejscowiono równiez note

biograficzna Adama Wolnikowskiego, w opracowaniu C. Opalki, jako ze

Wolnikowski byl równiez absolwentem grudziadzkiego gimnazjum w latach

miedzywojennych.

,,Almanach Grudziadzki"ukazalsiew 1994 r., w cztery lata po smierciAdama

Wolnikowskiego
134

.

134
C. Opalka, Adam Wolnikowski - historyk regionu, bibliofil, publicysta kolekcjoner.

[w:] Almanach Grudziadzki.Red. J. Andrusikiewicza. Grudziadz1994, s. 53-54.
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ROZDZIALIII

KOLEKCJA ADAMA WOLNIKOWSKIEGO

3.1. Historia zbiorów

Odzwierciedleniem zainteresowanAdama Wolnikowskiego byly gromadzone

numizmaty, grafiki, czasopisma, dokumenty zyciaspolecznego, a przede wszystkim

ksiazki.Ksiegozbiór okazal sie najbardziej okazalaczesciajego zbiorów.

Kolekcjonerska forma wyrazania zainteresowan ZiemiaChehninska,Pomorzem

Gdanskim, Grudziadzem oraz okolicznymi ziemiami bylych Prus Wschodnich

i jednoczesnieksztaltowanie sienowej osobowosciWolnikowskiego, kolekcjonera

i milosnikaksiagzrodzila sie,rozwijala i przerodzila w pasjeprawdopodobnie pod

wplywem kilku czynników. Podstawowym i chyba najwazniejszymbylo spotkanie

z rodzinaKulerskich poprzez AnneSalomeeKulerska.Wolnikowski po przybyciu

do Grudziadzaotrzymal przydzial mieszkaniowy, o czym wiadomo z pierwszego

rozdzialu, przy ul. Murowej 29. Trafildo domu pelnego cennych pamiateki ksiazek,

w którym unosil sie duch przeszlosci historycznej i tradycji ksiagarsko-

wydawniczych miasta rodziny Kulerskich. W chwili zamieszkania

Wolnikowskiego, przy ul. Murowej, wlascicielkakamienicy byla A.S. Kulerska. Jej

maz- Wladyslaw Kulerski - byl znanym grudziadzkimksiegarzemi wydawca.

Przed wojnaprowadzil w Grudziadzu, przy ul. Mickiewicza, wydawnictwo

akcydensowe 135. Po wojnie, kiedy S. Kulerska zostala sama, a do jej domu

wprowadzil siemlody czlowiek, przekazala administracjenieruchomosciami,przy

ul. Murowej i Mickiewicza, swojemu lokatorowi.

I tu pojawil sienastepnyczynnik posrednio wzmacruaJacy oddzialywanie

rodziny Kulerskich, który sprzyjalpoglebianiuzainteresowanksiazka.Bodzcemtym,

byla najwiekszai najwazniejsza, w okresie powojennym Grudziadza,ksiegarnia

,,Dom Ksiazki".Ksiegarniamiescilasiena parterze kamienicy, przy ul. Murowej.

Wolnikowski, jako sasiad i administrator lokalu, byl czesto odwiedzajacym

135
Slownikpracowników ksiazkipolskiej (SPKP). Red. l. TreicheL Warszawa-Lódz1972, s. 486.
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ksiegarnie.Z czasem równiezwiernym klientem z "wlasnapólka",jak wspomina

dyrektor Biblioteki, K. Skowronska.Kolejne lata zyciaAdama Wolnikowskiego,

zwiazanez pracazawodowa,a przede wszystkim z uczestnictwem w dzialalnosci

spoleczno-kulturalno-naukowej okazaly sie dopelnieniem ksztahujacej SIe

osobowosciAdama Wolnikowskiego, kolekcjonera z zacieciembibliofilskim.

Swojaprywatnabiblioteketworzyl, gromadzacksiegozbiórróznymidrogami.

Najczesciejnabywal ksiazkiw ksiegarniach i antykwariatach. O proweniencji

antykwarycznej poswiadczajazachowane fragmenty wklejek (aneks nr19, 20), które

byly zamieszczane w ksiazkachwystawianych na sprzedaz.Zródlempomnazajacym

bibliotekebyly równiezliczne kontakty naukowe i towarzyskie Wolnikowskiego.

W pozostawionej korespondencji, zdarzaja sieinformacje o ksiazkachnowo

wydanych, lub poszukiwanych. Ich autorzy dzielasieswoimi krytycznymi uwagami

z ostatnio przeczytanych lektur.

Ksiazkawypelniala cale dorosle zycie Wolnikowskiego stala SIe

nieodzownym jego elementem. Dostarczala wiedzy i satysfakcji. Powiekszajacesie

zbiory tworzyly solidny warsztat pracy Adama Wolnikowskiego. Przydatny we

wszystkich innych jego poczynaniach. Sladyjego pracy z ksiegozbioremwidoczne

saw postaci zakladek, zakreslen,wpisów olówkowych, które sauwagami do

wybranych ustepówtekstu. Ksiazkadla Wolnikowskiego byla przede wszystkim

zródlemwiedzy. Dlatego tezprzedkladaljej zawartosctresciowanad jej postacia

zewnetrzna,nawet jesliatrakcyjnawydawniczo, bibliofilsko.

Wybrane fragmenty z ,,Miloscido ksiagto jest philobiblon" zapisane przez

R. de Bury sprzed kilkuset laty
l36

trafuie oddajastosunek Wolnikowskiego do

ksiazek... "jaka dogodnoscdla wiedzy, jaka przystepnai tajemnicza nauka miescisie

w ksiegach i z jakapewnosciaodkrywamy bez zawstydzen, slaboscinaszej

niewiedzy/...Przychodzacdo nich - nie zastajemy ich nigdy spiacymi;gdy sieich

pytasz, mysliswej nie ukrywaja;nie lajajeslisiemylisz; nie szydzaz ciebie jesli

okazeszsienieukiem...
"

lub tez... "sztuki i nauki mieszczasiew ksiegachi zadenumysl okreslicnie zdola,

jakakorzyscdla wszystkich zyskacz nich mozna...".

136
R. de Bury, O miloscido ksiagto jest philobiblon. Traktat lacinskispolszczyl J. Kasprowicz.

Lwów 1921, s. 9-10, 75.
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Wolnikowski przeznaczal na zakup interesujacychgo tytulów znacznaczesc

swoich funduszy. Nie zalozylrodziny, nie mial zadnychzobowiazan,wiecmógl

swobodniej dysponowacswoimi finansami.

Swoista natura ,,zachlannego zbieracza, zdobywcy kolejnych tytulów,

wiadomosci",przy tym samotniczy tryb zycia,zdystansowanie do otoczenia, poza

bardzo waskim kregiem przyjaciól, z czasem poglebily,,zamkniecie SIe

Wolnikowskiego na ludzi go otaczajacych". Wlaczniez zastrzezeniem numeru

telefonu. Dostepdo ksiegozbiorubyl wlasciwieniemozliwy. Chociaz, z drugiej

strony, czy takie postepowaniebylo tylko wynikiem jego cech osobowych? A moze

bylo po prostu zwyklaostroznosciaspowodowananiemilymi doswiadczeniami

zwiazanymi z wprowadzeniem "ludzi z zewnatrz do swojego swiata ksiag".

W historii bibliofilstwa, ludzi parajacychsiezbieraniem druków, mnozasiewrecz

przyklady podobnych zachowan. Jan Michalski, znany, ceniony polski bibliofil,

czlowiek o odmiennej konstrukcji osobowej, od bohatera niniejszej pracy, tak

powiada w swoich "parabibliofilskich zeszytach" wspomnieniowych: "Zawsze

chetniepozwalalem korzystacz zasobów zbiorów moich, wychodzacz tego zalozenia,

zeksiazkisadla ludzi" nieco pózniej ujmie swojamyslnastepujaco:"Przy

sposobnosci musze stwierdzic, zeniestety u nas obchodzasiez pozyczonymi

ksiazkamina ogólfatalnie: albo wcale nie oddaja,albo trzeba upominacwielokroc

o zwrot, a wreszcie wyprawiacsiedo niesolidnego czlowieka i nieomal sila

wydobywacswojawlasnosc...
"

po dalszych relacjach "z niewiarygodnych przygód"

stwierdza: "Pózniejnauczony smutnym doswiadczeniempozwalalem im jedynie na

miejscu korzystac ze zbiorów,,137. Mozliwewiec,zeWolnikowski doswiadczyl

równie nieprzyjemnych zdarzen.Niemniej zdarzalo siedotrzecdo Wolnikowskiego

wybranym osobom, zwykle rekomendowanym przez ludzi jemu znanych. Duzo

wczesniej, przed spotkaniem, osoby te zobowiazane byly do przestrzegania

ustalonego porzadku.Tym, którzy dostapilipewnych wzgledówi szczesliwiemogli

wypozyczycokreslone tytuly z biblioteki Wolnikowskiego, byli odnotowywani

w tzw. rejestrze wypozyczen,który zachowal siei znajduje w zbiorach Biblioteki

Miejskiej w Grudziadzu.Rejestr jest zeszytem z wykonanym fabrycznie podzialem

alfabetycznym. Do zeszytu wprowadza wpis ,,Prywatny ksiegozbiór Adama

Wolnikowskiego, zamieszkalego przy ul. Murowej 29 w Grudziadzu. Rejestr

137
J. Michalski, 55 lat wsródksiazek.Wroclaw 1976, s. 144-145.
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wypozyczen".Osoba, której ksiazkizostaly udostepnionewpisywala swoJe dane

osobowe (imie, nazwisko, adres, telefon). Wszystkie wypozyczone pozycje

odnotowane byly na tyle szczególowo, aby moznabylo swobodnie zidentyfikowac

dany tytul. Zwykle byl to autor, tytul, miejsce wydania i rok wydania. Ale zdarzaly

sieopisy bardziej precyzyjne, które oddawaly elementy rozszerzonego opisu

bibliograficznego, np. ilustracje, dokumenty towarzyszace czy tez format.

W dalszym zapisie wypozyczeniapojawialasiedata i podpis osoby wypozyczajacej.

Przy zwrocie "czytelnik" wpisywalrówniezdatei pozostawialswój podpis.

Wolnikowski staral siepanowac nad swym rozrastajacymksiegozbiorem.

Mozliwe,re powstanie exlibrisu, mialo czesciowospehriac,poza estetyczna,role

ak dk
' 138

pr tyczna,porza Ujaca.

Graficzny zapis wlasnosciAdama Wolnikowskiego w fonnie exlibrisu,

równiezjego autorstwa, przedstawia pieczecGrudziadzaw kolorystyce czamo-

bialej. Pod pieczeciaznajduje siedyskretny podpis wlascicielaexlibrisu, a nieco

wyzej, z prawej strony pieczeci umieszczone sainicjaly AW, ciekawie

wkomponowane w kolo o milimetrowych rozmiarach. Miniaturowy znak wlasnosci

Adama Wolnikowskiego, z pewna lekkosciai smakiem plastycznym oddaje

charakter jego zainteresowanoraz zasadniczatematykejego zbiorów.

ZyczeniemWolnikowskiego bylo, aby po jego smiercizbiory, gromadzone

przez 40 lat, zostaly przekazane miastu i sluzylyjego mieszkancom.Sytuacja jednak

okazala siebardziej zawila,a brak pisemnego zapisu testamentowego przez Adama

Wolnikowskiego jeszcze jakomplikowal. Pojawili siespadkobiercy. Swoje prawa do

majatkuroscilwnuk A.S. Kulerskiej - J. Majcherczyk z Londynu, a ze strony Adama

Wolnikowskiego
- H. Rabcy139.Natomiast wladze miasta staralysienie dopuscicdo

rozproszenia cennej dla Grudziadzakolekcji. Dlatego tezdo rozstrzygnieciakwestii,

mieszkanie zmarlego oplombowano. Po pewnym czasie udalo sieodzyskaczbiory

numizmatyczne, ale nadal pozostawal nierozwiazany problem kilkutysiecznego

ksiegozbioru. Wladze miasta byly zdecydowane dochodzic praw nawet droga

sadowal40.Trwaly kilkumiesieczne pertraktacje pomiedzy zainteresowanymi

138
D. Trawinska-Slabecka,Bibliofilstwo. Jelenia Góra [b.r.], s. 46-47.

139
J. Dobkowski, Poplatanyspadek. Nowosci1991, nr 84, s. 8.

140
Ibidem, s. 8.
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spadkiem, które w efekcie przyniosly polubowne porozumienie i zadoscuczynienie

woli Adama Wolnikowskiego. Miasto przejelocalyspadek
'41

.

W czerwcu 1991 r. zbiory zostaly zlozone w Bibliotece Miejskiej

w Grudziadzu,gdzie dokonano ich wstepnegopodzialu. Nastepniezbiorami zajela

siespecjalnie powolana 3-osobowa Komisja, reprezentujacaarchiwum, muzeum,

biblioteke.Komisja ostatecznie wylaczylaz caloscikolekcji archiwalia i muzealia,

dokumentujacdecyzjespisami protokolarnymi z 18 pazdziernika1991 r.
142

.

Z koncem1991 r. ZarzadMiasta uchwalil przekazanie Miejskiej Bibliotece

Publicznej w Grudziadzuzbiorów bibliotecznych oraz tekez dokumentami Adama

Wolnikowskiego. Archiwum Panstwowe Oddzial w Grudziadzu oraz Muzeum,

przejelyswoje zbiory zgodnie z zalaczonymido uchwalywykazami
l43

.

Po póltorarocznej, intensywnej pracy zbiory biblioteczne Adama

Wolnikowskiego zostaly uporzadkowane. Wycofano egzemplarze zniszczone.

Przekazano wybrane zbiory miastu - dla celów reprezentacyjnych. Tytuly dublujace

SIe trafily do grudziadzkich regionalistów, panów: E. Chmielewskiego

i E. Brzostowskiego oraz Kola MilosnikówDziejów Grudziadza,które otrzymalo

równiezdekompIety przeznaczone do sprzedazy'44. Pozostalaczescksiegozbioru,

czyli 4458 woluminów w jezykupolskim i 703 woluminy w jezykachobcych

(glównie w jezyku niemieckim) wpIsanO do inwentarza, sklasyfikowano

i skatalogowano.

W kwietniu 1993 r., z inicjatywy dyrektor K. Skowronskiej,w gmachu

Biblioteki Glównej otwarto czytelnieregionalnaimienia Adama Wolnikowskiego,

utworzonaz kolekcji ofiarodawcy
I
45. Odtadzbiory biblioteczne grudziadzkiego

regionalisty i kolekcjonera Adama Wolnikowskiego udostepniane sawszystkim

zainteresowanym. Obecnie informacja o zborach dostepnajest równiezna stronach

internetowych biblioteki 146.

141
J. Dobkowski, Przekazano cenne pamiatkimiastu. Nowosci1991, nr 134, s. 4.

142
Protokól z pracy Komisji powolanej celem oceny i inwentaryzacji muzealiów i archiwaliów

znajdujacychsiew zbiorach Adama Wolnikowskiego, z dnia 18.10.1991 r. (BM w Grudziadzu).
143

Uchwala Nr 431/91 ZarzaduMiasta Grudziadza,z dnia 18.12.1991 r. w sprawie przekazania

zbiorów Adama Wolnikowskiego (BM w Grudziadzu).
144

Protokól przejecia ksiegozbioru Adama Wolnikowskiego, z dnia 27.05.1993 r. (BM

w Grudziadzu).
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3.2. Ksiegozbiór

Ksiegozbiór Adama Wolnikowskiego, uporzadkowany jest zgodnie

z klasyfikacjaUKD
147

. Dzialy od O (Ogólny) poprzez 1 (Filozofia), 2 (Religia.

Teologia. Religioznawstwo), 3 (Nauki Spoleczne. Prawo. Administracja),

5 (Matematyka. Nauki Przyrodnicze), 6 (Nauki Stosowane. Medycyna. Nauki

Techniczne. Rolnictwo), 7 (Sztuka. Rozrywki. Sport), 8 (Jezykoznawstwo.Nauka

o literaturze. Literatura Piekna), azdo 9 (Geografia. Biografia. Historia)

odzwierciedlajazawartosctresciowazebranych ksiazek.W przypadku wiekszej

liczby tytulów z danej dziedziny, dzialy te salogicznie uszczególawiane. Ksiazki,

które zostaly przypisane dyscyplinom naukowym w symbolice klasyfikacyjnej

reprezentujazdecydowanie charakter informacyjny zbiorów. A wiec,jak przystalo na

tego rodzaju wydawnictwa przekazywane wiadomoscistanowiakompendialny zbiór

informacji kazdejz nauk i tworzapodrecznyksiegozbiór,przydatny dla kazdego

warsztatu pracy naukowej. Wolnikowski posiadal nieco bardziej rozbudowana

bibliotekepodreczna.Wiekszaliczba tytulów zebranych w niektórych dzialach

swiadczyo szerszym zainteresowaniu dziedzina,a zatem i potrzebie jej poglebienia.

Ogólna charakterystyka ksiegozbioru pomocniczego, z utrzymaniem porzadku

klasyfikacyjnego UKD, pozwala objaccalosciowoi zobrazowac,w przekrojowym

zarysie, rodzaj zebranych zbiorów.

Ogólne podstawy wiedzy i kultury, dokumentacja i informacja naukowa,

bibliografia, bibliotekoznawstwo, stowarzyszenia, kongresy, prasoznawstwo,

wystawy, to tylko niektóre z dzialów wchodzacychw sklad dzialu Ogólnego (O).

Reprezentowane saone w zbiorach Wolnikowskiego w duzym wyborze.

Najliczniejszagrupestanowiabibliografie ogólne, specjalne, ale tezi bibliografie

czasopism. W ten sposób udalo sieWolnikowskiemu stworzychistoryczny wrecz

przeglad bibliografii polskich. Jest pierwsza polska bibliografia historyczna,

stworzona przez historyka, bibliografa i rektora Uniwersytetu Lwowskiego, Ludwika

Finkla i kontynuacja jego dziela" Bibliografia Historii Polski", która ukazala sie

w latach 1965-1989
148

. Natomiast bibliografia historii polski o zaSIegU

chronologicznym ograniczonym do lat 1930-1931, opracowana przez historyka,

archiwistei dyrektora Wydawnictwa Komisji PAU - M. Friedberga, uzupelniadzieje

147

UKD, op.cit., s. 4.
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Bibliografia. Metodyka i organizacja. Red. Z. Zmigrodzkiego.Warszawa 2000, s. 280.
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historycznych spisów bibliograficznych
l
49. W zbiorach Wolnikowskiego zachowala

sieedycja Lwowskiego Towarzystwa Historycznego z 1932 r. Wsródpozostalych,

wiodacychw dziejach bibliografii, zebranych w zbiorach Wolnikowskiego, jest

17 tomów podstawowej polskiej bibliografii literackiej - ,,Bibliografia literatury

polskiej" zwanej tez,,Nowym Korbutem", od nazwiska jej autora, historyka

literatury, bibliografa i bibliofila G. Korbuta
l50

. ,,Nowy Korbut" jest wydaniem

znacznie zmienionym i rozszerzonym w stosunku do pierwotnej wersji twórcy

pomyslu G. Korbuta. Inne specjalne bibliografie, które posiadal Wolnikowski to,

m.m. bibliografia bibliologiczna, geografii polskiej, sztuki, naukoznawstwa,

wojskowa II wojny swiatoweji etnografii polskiej. Ostatniaz wymienionych wydala,

jedna z najwiekszych firm wydawniczo-ksiegarskich w Polsce XIX-XXw.

"Gebethner i Wolft". Finna powstala w 1857 r., z czasem prowadzila wielostronna

dzialalnosci stala sieinstytucjapopierajacarozwój kultury w kraju. A jej filie

pracowaly w wielu miastach
l 5

l. Od 1925 r. miala równiez swojaksiegarnie

w Paryzu,przy Bulevard Saint Germain 123
152

.

Przy okazji dziedzinowych bibliografii warto tezzwrócic uwage na te,

o wezszymzakresie tematycznym, a mianowicie bibliografie zagadnieniowe,

np. polskich druków ewangelickich Ziem Zachodnich i Pólnocnych w latach 1530-

1939, zródeldo historii teatru w Polsce, onomastyki polskiej, oswiatydoroslychoraz

regionalne i lokalne - historii Poznania, Mazur i Warmii. Dzialbibliografii zamykaja

bibliografie bibliografii polskich. Autorem jednej z nich jest Wiktor Hahn, historyk

literatury, bibliograf i bibliotekoznawca
l53

. Ponadto w zbiorach znajduje siecalkiem

zasobny wybór bibliografii prasy polskiej i zawartosci wybranych tytulów

czasopIsm.

Wolnikowski zaopatrzyl SIerówniezw historyczno-metodyczne publikacje

bibliograficzne w opracowaniu M. Burbianki, J. Korpaly, H. Hleb-Koszanskiej,

A. Sitarskiej, M. Debowskiej,H. Sawoniaka i stworzylcalkiemprzyzwoity warsztat

pracy bibliografa.

Bliskie bibliografii mne dyscypliny bibliologiczne, które zapoznajaz historia

pisma, ksiazki,biblioteki, a takzez bibliotekarskimi zasadami opisu formalnego

149

Encyklopedia Wiedzy o Ksiazce(EWOK), Wroclaw 1971, s. 758-759.
150

Bibliografia, op. cit., s. 281-282.
151

H. Szwejkowska, Wybrane zagadnienia z dziejów ksiazkiXIX-XX w. Warszawa 1979, s. 81-82.
152

1. Tondel, Historia ksiazkii biblioteki. Wybór zródel.Cz. 2.1 Polska (od poczatkuXIX w. do

1945 r.). Torun1989,s. 183.
153
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i rzeczowego wydawnictw zwartych i ciaglychtez znalazly swoJe rrueJsce

w zbiorach Wolnikowskiego. Najbardziej zajmujacym dzielem, laczacymsie

z bibliologia,jest wydawnictwo o charakterze informacyjnym ,,zbiory polskie:

archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiatekprzeszlosci

w Ojczyzniei na Obczyznie". W porzadkualfabetycznym, wedlug miejscowosci

ulozone,przekazal je E. Chwalewik. Zamilowania bibliofilskie Chwalewika oraz

jego zainteresowania ksiegoznawstwemi historiakultury doprowadzilydo powstania

powyzszego tytulu
l S4

,,zbiory polskie", które posiadl do swojej kolekcji

Wolnikowski, sa rozszerzona dwutomowa edycja z lat 1926-1927.

Odpowiedzialnosci wydawniczej podjelo SIe Towarzystwo Wydawnicze

w Warszawie J. Mortkowicza, który zaslynaljako edytor dziel artystycznych
lSS

.

Wiele z jego ksiazekuzyskalo nagrody i wyróznieniana krajowych i zagranicznych

prezentacjach pieknejksiazki.Sam równiezbywal na wystawach zwiazanychz£

zdobnictwem ksiazkowym, a spostrzezenia zapisywal dzielil nnru

z zainteresowanymi tematem
l
S6.

Dzialowi Ogólnemu (O) przyporzadkowanesierówniezkatalogi, np. wystaw

wydawnictw Biblioteki Kórnickiej, wydawnictw PAN, aukcji antykwarycznej

w Olsztynie, inkunabulów Biblioteki Zakladu Narodowego im. Ossolinskichwe

Wroclawiu opracowane przez A. Kawecka-Gryczowa,na podstawie materialów

K. Piekarskiego. Dalej, przewodniki, informatory, rozmaitego rodzaju spisy,

np. abonentów sieci telefonicznej z lat 1934-1938, 1939. Wsródwydawnictw w tej

formie warto przyjrzecsiewydawnictwu o ciekawej kompozycji tekstu, w którym

zamieszczone sapodstawowe wiadomoscio zbiorach muzeów polskich, ,,Muzea

w Polsce" S. Brzostowskiego i S. Orysiaka wydane w 1968 r. Przewodnik przekazuje

tresci w ukladzie alfabetycznym muzeów polskich, w obrebie ówczesnych

województw. Do tekstu zalaczonesamapki, które ulatwiajaorientacjew ilosci

i rozmieszczeniu placówek muzealnych. Publikacja posiada równiezaneksy: wykaz

muzeów polskich wedlug podzialu specjalistycznego oraz spis miejscowosci,

w których znajdujasiemuzea.

Czesczebranych publikacji w dziale (O) stanowiastatuty, uchwaly, relacje

z zebran, np. ,,zwiazkuLekarzy PanstwaPolskiego w dniu 31 maja 1931 r.

154
EWOK, s. 408.
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Ibidem, s. 1568.
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1. Tondel, op. cit., s. 157-158.
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w Warszawie" i sprawozdania z dzialalnosciinstytutów, stowarzyszen,organizacji.

Najszerzej reprezentowany jest Instytut Zachodni w Poznaniu. Zbiory w dziale

(O) wzbogacajai urozmaicajamonografie Polskiej Akademii Umiejetnosci(1872-

1938) wydane w Krakowie w 1939 r., Zaklad Narodowy im. Ossolinskich(1817-

1967) wydane we Wroclawiu w 1972 r. oraz "O masonii w Polsce od roku 1738 do

1822. Historia oparta wylaczniena zródlachmasonskich"- wedlug adnotacji na

stronie tytulowej autora i nakladcy S. Zaleskiego.Jest to edycja druga, poprawiona

z 9 ilustracjami, wydana w Krakowie w 1908 r.

Osobne miejsce zajmujawydawnictwa ciagleperiodyczne oraz zbiorowe

instytucji naukowych i towarzystwo róznej czestotliwosciukazywania sie

i charakterze specjalnych. Klasyfikacyjnie przypisywane saone dziedzinom, których

tresci zawieraja. Aby jednak uniknacrozproszenia i powtórzenzdecydowano

o podaniu informacji na temat zebranych przez Wolnikowskiego czasopism w tej

czescipracy. Wolnikowski zgromadzilponad 30 tytulów.Niektóre z nich, glównie te

z poczatkuXX w. do 1939 r., reprezentowane satylko poprzez jeden lub kilka

wybranych tomów, np. ,,Roczniki Towarzystwa PrzyjaciólNauk" w Poznaniu (1906,

t. 33), ,,PrzegladBibliograficzny (1911, t. 7/8 i 1913, t. 4), ,,Kwartalnik Historyczny"

(1935, t. 4), ,'przegladBydgoski" (1937, t. 1), ,,PrzegladUrbanistyczny" (1938,

t. 2/3). Wiekszy wybór egzemplarzy stanowia: ,,Przeglad Archeologiczny"

Towarzystwa Przyjaciól Nauk w Poznaniu, "StraznicaZachodnia" ZwiazkuObrony

Kresów Zachodnich w Poznaniu, ,,ziemia", ilustrowany miesiecznikkrajoznawczy

PTK w Warszawie oraz "SamorzadMiejski" (21 voluminów, z lat 1934-1939), który

byl inicjatywa Zwiazku Miast Polskich w Warszawie. Do najpelniej

skompletowanych naleza:"Studia Zródloznawcze"PAN - Instytutu Historii

(28 voluminów, 1957-1987), ,'przeglad Zachodni" Instytutu Zachodniego

w Poznaniu (22 woluminy, 1973-1989), "Czasopisma prawno-historyczne" PWN

(9 1., 1969-1981), ,,Komunikaty Warminsko-Mazurskie" Instytutu Mazurskiego

w Olsztynie (35 voluminów, 1968-1989), "Wojskowy Przeglad Historyczny"

Wojskowego Instytutu Historycznego (7 voluminów, 1963-1987) oraz ,,Roczniki

Historii CzasopismiennictwaPolskiego" PAN (15 t. w 37 voluminach, 1962-1976).

Obok wyszczególnionych tytulów znajdujasietakzeopracowania historyczne

dotyczaceprasy polskiej, dzieje polskiej prasy prowincjonalnej, prasy niemieckiej

w Polsce i prasy politycznej ruchu ludowego w II Rzeczpospolitej.
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Dzial ogólny (O) zamykajapublikacje ulatwiajaceprowadzenie dzialalnosci

naukowej, np. ,,Kryteria ocen i recenzja prac naukowych", ,,Praca naukowa",

autorem obu jest J. Pieter oraz "Technologia pracy umyslowej"S. Rudnianskiego.

Problematyka filozoficzna - dzial (1) w zbiorach Wolnikowskiego

reprezentowana jest raczej skromnie. Stanowiajaslownikowe opracowania historii

filozofii i socjologii PAN, pt. ,,Filozofia w Polsce" oraz ,,Filozofia zycia"

F. Sawickiego, której nakladcajest poznanskiNaczelny Instytut Akcji Katolickiej.

Ksiazkaukazala siew 1963 r. w ramach serii ,,Kultura Katolicka", nad którapiecze

redakcyjnasprawowal S. Brass. Nastepnapozycja jest szczególnie interesujaca,

w wielu aspektach
- autorskim, tematycznym, literackim, edytorskim. Rozwazania

wybitnego niemieckiego filozofa z przelomówXIX i XX w. F. Nietzsche, pL ,,Ecce

homo jak siestaje - kim siejest" w przekladzie polskiego poety L. Staffa. Ten tytul

jest jednym z cyklu ,,Dziela Fryderyka Nietzsche" w przekladzie polskich literatów.

Rozwazaniaukazaly siew 1909 r. nakladem J. Mortkowicza w Warszawie. Dzielo

wydano w poczatkowych latach dzialalnosci ksiegarsko-wydawniczej

1. Mortkowicza, którego róznorodne, czesto oryginalne inicjatywy, nabieraly

rozpedu.Jednym z realizowanych pomyslów bylo wydawanie pism A. France'a

i F. Nietzschego w wyborowych przekladach
I57

.

Wyrózniajacesie opracowanie w zbiorach, ZWIazane z wyrrnemonynn

dyscyplinami naukowymi, to podrecznikakademicki PWN ,,Logika praktyczna"

i ,,Naród, jednostka i klasa". Innapublikacja,o lzejszymprzekazie, chociaztematyce

calkiem "powaznej" saszkice o intrygujaco brzmiacym tytule ,,Manowce

malzenstwai rodziny". W dalszej kolejnosci"Badania osobowoscimetodaT.A.T.

Murray'a", wydawnictwo PWN, "Czlowiek istota nieznana" nakladem seru

,,Biblioteka Wiedzy" Trzaski, Everta i Michalskiego w Warszawie
l58

oraz

F. Sawickiego ,,zycieludzkie" nieznanego poznanskiegowydawcy z 1936 r.

Przemyslenia dotyczace wiary, religii, wyznanoraz ich oddzialywania na

osobowoscczlowieka, grupy spoleczne i narody satresciaksiazekzebranych

w dziale (2): Religia. Teologia. Religioznawstwo. Oto kilka przykladów: ,,Religia

i laicyzacja -

materialy do studiowania zagadnienswiatopogladowychi naukowych

ateizmu", ,,Dlaczego wierze", ,,Reformatorzy chrzescijanstwa", "Wklad

protestantyzmu do kultury polskiej
-

z zagadnienprotestantyzmu w Polsce". Ponadto
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ogólne opracowania o religiach: swiatastarozytnego,Wschodu, Slowian. Oddzielne

miejsce zajmujadwa dziela opowiadajaceo katolickim zakonie meskimJezuitów,

zalozonymw 1534 r. przez historyka, teologa L Loyolel59. Historia, jednego

z najbardziej wplywowych zakonów w kosciele katolickim i najzagorzalej

zwalczajacegoruch reformatorski, opisana zostala w 5 tomach przez S. Zaleskiego,

pt. ,,Jezuici w Polsce". Dzielo ukazalo siew latach 1900-1906, nakladem lwowskiej

Drukarni Ludowej i krakowskiej Drukarni Anczyca i Spólki. W 1908 r. pojawilasie

wersja skrócona publikacji. Nakladcabyla równiez rodzinna firma typografów

krakowskich, zalozonaprzez seniora rodu, pisarza i dzialacza oswiatowego

WladyslawaLudwika Anczyca
l60

. Spojrzenie na dzieje zakonu, a wlasciwiejego

znaczenie i rola w historii kosciolakatolickiego i kultury polskiej sprecyzowaly

problem dwu nastepnychprac. Pierwszajest ksiazka,pt. "Czy Jezuici zgubili

Polske?".Autorem i nakladcadziela, które ukazalo siew 1874 r. we Lwowie jest

S. Zaleski.Drugaz ksiazekjest "Obrona Jezuitów" , której podjalsieteolog, pisarz

i jezuita P. Skarga
l61

. Poza ciekawatematykadzielo niniejsze mozestanowic

równiez przedmiot specjalnego potraktowania, z raCJI edytorskiej. "Obrona

Jezuitów" ukazala siew 1814 r., w jednej z lepszych i bardziej aktywnych

w Warszawie drukarni, której wlascicielembyl W. Dabrowski
l62

. Wydanie

powyzszegodzielaz 1607 r. nosilo tytul,,Próba Zakonu Societatis Jesu". W zbiorach

Wolnikowskiego znajduje sietez,,Historia Jezuitów" Ch. Hollis'a. Ksiazkapojawila

siena rynku ksiegarskimw latach 70-tych XX w.

W porzadkuklasyfikacyjnym UKD nastepnysymbol dzialu (3) skupia w sobie:

Nauki Spoleczne. Prawo. Administracje. Ten szeroki zakres obejmuje, m.in.

i opracowania polityczne, które zgromadzil wlascicielksiegozbioru w duzym

wyborze. Sato pozycje dotyczaceprzede wszystkim polityki wewnetrznejpanstwa

polskiego, ale i polityki pozostalych panstw europejskich, a zwlaszcza ich

wzajemnych stosunków. Najwieksze zainteresowanie przejawial Wolnikowski

politykaniemieckaoraz relacjami polsko-niemieckimi. Dlatego tezprzewazaja

w zbiorach prace cyklicznie opracowywane i wydawane przez Studium

Niemcoznawcze Instytutu Zachodniego w Poznaniu, które specjalizowalo siew tej

tematyce. Oddzielna,sporagrupepublikacji, które ukazujainny aspekt polityki,

159
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stanowiatytuly omawiajacepartie i organizacje polityczne. Sato, m.ID. materialy

zródlowePPS Lewica 1926-1932, monografia Chadecji w latach 1918-1937,

Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast 1926-1931. Jest tezhistoria ruchu ludowego

opisana w formie roczników, kalendarza wydarzenza lata 1895-1965 oraz dzieje

walk masowych klasy robotniczej w latach 1918-1939.

Drugagrupe, nie mniej zasobna, wchodzacaw sklad nauk spolecznych

(3) prezentuja ksiazkizwiazane z wojskowoscia.Oprócz kompendialnych

wydawnictw, takich jak: ,,zarys dziejów wojskowosci polskiej do roku 1864"

w dwóch tomach, seria ,,zarys Historii Wojennej Pulków Polskich 1918-1920",

"Wojsko Polskie 1936-1939", ,,KsiegaKawalerii" znajdujasietezopracowania

dotyczace sztuki wOJenneJ, a wiecbitew, ich strategii i przebiegu, uzbrojenia,

dowódców, ale tezi akcji wywiadowczych. Zasiegchronologiczny problematyki jest

nieograniczony, chociazdominujaksiazkiz okresu II wojny swiatowej. Posród

militarnych rozmaitosci zagadnieniowych uwage zwracaja dwie pozycje, ze

wzgledówedytorskich. Pierwsza ,,zarys historii wojskowosciw Polsce", wydanie

3 zmienione i powiekszonez 1929 r., której autorem jest M. Kukiel. Zarys ukazalsie

w powstalej w 1919 r. Krakowskiej Spólce Wydawniczej. Przedsiebiorstwo

popularyzowalo swoja dzialalnoscedycja starannie opracowanych tekstów

z literatury polskiej i obcej w ramach serii ,,Biblioteka Narodowa". W 1933 r. serie

przejeloOssolineuml
63

. Druga ,,zbiór zasadniczych wiadomosciwojskowych" to

podrecznikdla uczniów Szkól PodchorazychRezerwy Piechoty i Pulkowych Szkól

Podoficerów opracowana przez E. Jasinskiegoi M. Slowikowskiego. Podrecznik

wydalwilenski,,znicz" na przelomie lat 1934-1935.

Nauki ekonomiczne przynaleznenaukom spolecznym (3) reprezentowane sa

w zbiorze równiez rozlegle. Do szczególowej problematyki gospodarczej

wprowadzajapublikacje z teorii nauki ,,Ekonomia polityczna
- zagadnienia ogólne"

O. Lange, ,,zasady ekonomii politycznej" E. de Laveleye'a. Wydawnictwa te

wsparte przekrojowymi opracowaniami z historii gospodarczej wprowadzajaw glab

ekonomicznego funkcjonowania kraju, czy spolecznosci.Znajdujasiewiecksiazki,

w których poruszane sasprawy zwiazanez finansami, planowaniem gospodarczym,

handlem, ekonomicznymi formami organizacyjnymi, czy spóldzielczoscia

mieszkaniowa.W dziale prac ekonomicznych znalazla sietezpublikacja ,,Kontrakty

163
C. Ozarzewski,Zarys dziejów ksiazkii ksiegarstwa.Poznan1963, s. 141.
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lwowskie w latach 1676-1686" i 1717-1724" opracowana w ramach serii "Badania

z Dziejów Spolecznych i Gospodarczych" pod redakcjaF. Bujaka (Lwów - 1935).

Inicjatywewydawnicza,,Kontraktów lwowskich" podjelaKasa im. Mianowskiego
-

Instytut Polskiej TwórczosciNaukowej. Kasa im. Mianowskiego powstalaw 1881 r.

dziekifunduszom spolecznym. Jej celem bylo wspieranie i pomoc finansowa prac

badawczych w kraju oraz wydawanie drukiem podreczników,dziel i czasopism

naukowych. W 1951 r. Kaseim. Mianowskiego przejeloTowarzystwo Naukowe

Warszawskie, a w 1953 r. PAN
I64

.

Nastepnadyscyplinawiedzy podporzadkowananaukom spolecznym (3) jest

prawo i administracja publiczna. Sato przede wszystkim ,'prawo panstwowe",

,,Polskie prawo panstwowe",,'prawo cywilne" oraz ,,Konstytucja i podstawowe akty

ustawodawcze PRL" wg stanu prawnego z 1958 r. oraz ,,Podzial administracyjny

PRL" z 1965 r. i historia samorzadówwybranych miast z okresu miedzywojnia.Nie

sposób pominacnajstarszych dziel, które poruszaly sprawy zwiazanez prawem

i administracja. Z 1845 r. pochodzi praca ,,0 magistratach miast polskich

a w szczególnoscimiasta Krakowa" napisana przez K. Mecherzynskiego.Do jej

wydania przyczynilsieD.E. Friedlein, znany w srodowiskukrakowskim, od 1828 r.,

jako nakladca i wydawca. Bylwlascicielemdrukarni, introligatorni i ksiegarni,przy

której funkcjonowala wypozyczalniai czytelnia ksiazekw jezykachobcych. Z jego

inicjatywy prowadzona tezbyla komisowa sprzedazwydawnictw, a po 1845 r. zajal

sieurzedzaniemaukcji publicznych. W jego ksiegarniskupial siecaly ówczesny

swiatnaukowy Krakowa. D.E. Friedlein byl równiezbibliofilem i kolekcjonerem

pamiatek polskich. Po wielkim pozarze Krakowa w 1850 r. ocalala tylko

ksiegarnia165.

Nieco mlodszym dzielem, w porównaniu z wyzejopisanym (1906) sa,,Dawne

Rady Miejskie i Powiatowe" autorstwa W. Korotynskiego,wydane przez firme

"Gebethner i Wolff'. Natomiast z okresu XX-lecia miedzywojennegopochodzi

,,Krótki zarys prawa cywilnego obowiazujacegona ziemiach zachodnich

Rzeczpospolitej". Podrecznikdla ekonomistów, rolników i lesnikówukazal sie

w opracowaniu i nakladzie M. Howorka z Poznania. W tym samym okresie,

w Krakowskiej KsiegarniJ. Czarneckiego wydano ,,Polski kodeks honorowy"
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w dwóch czesciach.CzescpIerwsza omaWla zasady pokojowego postepowania

honorowego. Czescdruga, pojedynek. Autorem obu czescijest W. Boziewicz.

Pozostalymi galeziamiwiedzy sklasyfikowanymi, jako nauki spoleczne

(3), które uwzglednilWolnikowski w swoich zbiorach, sastatystyka, socjologia,

pedagogika i etnografia. Statystyka to glównie GUS-owskie zestawienia liczbowe

z lat 3D-tych i 50-tych w formie roczników oraz ,,Roczniki Statystyczne

Województwa Bydgoskiego" opracowane i wydane przez Wojewódzki Urzad

Statystyczny w Bydgoszczy w 13 voluminach za lata 1958-1974. Statystyczne dane

uzupelniajapublikacje dotyczacepowszechnych spisów ludnosciowych.

Socjologiereprezentuje pozycja, która jest efektem badanPolskiego Instytutu

Socjologii nad miastem Poznaniem, a scislejwzajemnych relacji miasto-obywatel.

Stadtytul ,,Miasto w swiadomoscijego obywateli". Badania prowadzil i zapisal

jeden z najwybitniejszych przedstawicieli socjologii humanistycznej F. Znaniecki
I
66.

Praca ukazalasiew Poznaniu w 1931 r.

Oswiata, szkolnictwo, metodyka i dydaktyka saprzedmiotem kilkunastu

nastepnychegzemplarzy. Zwykle sato historyczne ujeciatej tematyki, np. dydaktyka

historii w Polsce 1773-1918, pruska polityka oswiatowa na ziemiach polskich

w okresie Kulturkampfu, rozprawy z dziejów oswiaty,monografie szkól, uczelni

wyzszych. A wsród nich wydawnictwo Wloclawskiego Kleru Diecezjalnego

z 1900 r., opisujacedzieje SzkolyKatedralnej we Wloclawku.

W szerokim wyborze literatury zgromadzonej przez Wolnikowskiego me

brakuje i publikacji popularno-naukowych, które w poradnikowy sposób udzielaja

fachowej pomocy. Temu celowi moglysluzycwydawnictwa PWN ,,Jak studiowac?",

,,Jak pisacpracemagisterska?".Podobny charakter uzytkowymajatytuly ,,Listy,

podania, pisma urzedowe","Sztuka zycia",,,ABC dobrego wychowania", z dzialu

etnografii, zwyczaje i obyczaje. Do kregupowyzejprzedstawionej literatury nalezy

dolaczycjeszcze kolejne dwa opracowania. Pierwsze ,,zasady przyzwoitego

zachowania sieuczniów szkól srednich",ukazaly siewe Lwowie 1913 r. nakladem

Towarzystwa Nauczycieli Szkól Wyzszych
l67

. Drugie, ,'pisarz i doradca - sekretarz

handlowy, urzedowy prywatny", które zawIera: teorie pIsarua listów,

korespondencji handlowej i urzedowej.Wzory podando wladz i urzedów.Listy
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prywatne, familijne, poufue i milosne. Instruktazowawreczpublikacje wydala

warszawska Biblioteka DzielNaukowych w 1936 r.

Pozostale opracowania dotycza wylaczniesztuki, literatury, obyczajów

ludowych grup etnicznych, regionów, narodów. Najobszerniejszapraca,która jest

spisana w dwóch tomach i obejmuje dwa stulecia (XVI-XVIII) sa,,Dzieje obyczajów

w dawnej Polsce". Autorem zbioru jest etnograf i socjolog, czlonek PAN

J. Bystron
l68

.

W obrebienauk matematyczno-przyrodniczych UKD (5) zebranych jest wiele

dyscyplin naukowych., o szerokim zakresie zagadnieniowym. Jednak dominujaca

dziedzina w zbiorach jest matematyka, darzona specjalnymi wzgledami przez

wlasciciela juz w czasach gimnazjalnych. Najstarszym opracowamem

matematycznym jest "Trygonometria prostolinijna i sferyczna" zebrana przez

W. Turno. Trygonometrie wydala poznanska firma ksiegarsko-nakladcza

J.K Zupanskiegow 1857 r. KsiegarniaZupanskiego,z czytelniai wypozyczalnia

ksiazekbyla ogniskiem kultury i nauki polskiej Poznania w okresie zaborów
169

.

Kolejne voluminy przekrojowych opracowan matematycznych z okresu

miedzywojennegoi po II wojnie swiatowe,wydane przez znane przedsiebiorstwa

wydawnicze, powiekszajazasoby biblioteczne dzialu. Dopelnieniem zbiorów jest

publikacja matematyczna, ale rozszerzona o zasadnicze wiadomosci z zakresu

handlu i finansów. W kregunauk matematyczno-przyrodniczych znajdujasietez

fizyka, chemia, geologia, klimatologia. Sato zwykle wydawnictwa, wczesniejjuz

pOjaWiajace SIe w popularnej serii ,,Biblioteka Wiedzy" Trzaski, Everta

i Michalskiego. Poza matematykanajbardziej rozbudowanadziedzinajest biologia,

a dokladniejksiazki,zapoznajacez tajemniczym swiatemroslini zwierzat.

Medycyna, elektrotechnika, rolnictwo, gospodarstwo domowe, organizacja

zarzadzanie, dzialalnoscwydawnicza, przemysl, to tylko niektóre dziedziny

z szeregu pozostalych, których zadaniem jest zobrazowanie nastepnego dzialu

klasyfikacji (6). Pod symbolem (6) skrywajasie,w ogólnym ujeciu
- Nauki

stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo. Nie wszystkie z wymienionych

nauk znajdujasiena pólkachw zbiorach Wolnikowskiego, mimo to wybór publikacji

z rozmaitych dyscyplin jest duzy.Przykladem niektóre z tytulów: "Geneza i rozwój

komunikacji pocztowej na ziemiach polskich" (1972), ,,Rozwój gospodarstwa
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wiejskiego w Polsce" (1960), ,,Mala encyklopedia lotników polskich" (1983),

,,Ksiegapamiatkowaku czci Poleglych Lotników" (1933), "Wodociagii kanalizacja

miast polskich" (1927) oraz instrukcje sluzbowedla lesniczych i nadlesniczych

lasów panstwowych(1927), ,,Dziesieclat rybolówstwamorskiego 1920-30" (1930).

W dalszym porzadku zestawiona jest kilkunasto egzemplarzowa grupa

poradnikowych opracowan. Oprócz trzech tytulów: ,,Kuchnia Polska", ,,Maly

poradnik dla potrzeb domowych" oraz "Odnawianie mieszkani mebli" pozostala

czescdotyczy medycyny, a scislejzdrowia psychofizycznego czlowieka.

Jednak wiodacymi dyscyplinami w dziale 6 sadzialalnoscwydawnicza

i rachunkowosc- ksiegowosc.

Dzialalnoscwydawnicza obejmuje szereg zagadnien,których przedmiotem jest

ksiazka.Wczesniej,przy okazji prezentacji zasobów dzialu (O) ksiazkabylarówniez

przewodnim tematem omawianych publikacji. Ale tym razem wydawnictwa

o ksiazce,zgromadzone w dziale (6) zapoznajaz innym jej aspektem. Jest to

spojrzenie na ksiazkebardziej od strony technicznej i traktowanie jej, jako produktu

rzemiosla, przemyslu. Stadwiekszeskupienie siena drukarstwie i ksiegarstwie.

Przykladem: ,,zarys techniki wydawniczej", ,,z dziejów ksiazkipolskiej w czasach

II wojny swiatowej",,,zecerstwo", ,'polska KsiazkaIlustrowana", ,,Drukarze dawnej

Polski" oraz o nieco innym charakterze, zbiór informacji dotyczacymetod i technik

pracy edytorskiej przy wydawaniu drukiem zródelarchiwalnych, który przygotowal

M. Friedberg.

Prace zwiazanez rachunkowosciai ksiegowosciato przewazniewydania z lat

1935-1947, kiedy Wolnikowski zwiazanybyl z zawodem ksiegowego. Sato:

,,Ksiegowaniekapitalów wlasnych", ,,zasady ksiegowosciprzebitkowej
- Perfecta",

,,Informator ksiegowego
- informator encyklopedyczny", "Szczególowa instrukcja

o prowadzeniu kasowoscii rachunkowosci",ale tez,,Polski system stenografii
-

podrecznikdla samouków". Ksiazkipochodzaprzede wszystkim z przedsiebiorstw

wydawniczych poznanskiej ,,Ksiegami W. Wilaka"
l 70

oraz krakowskiej filii

"Gebethnera i Wolffa". ,,Podrecznabiblioteczka ksiegowego"mogla, wiecsluzyc

doksztalcaniui doskonaleniu w wykonywanym zawodzie.

Wedlug chronologicznego zapisu UKD nastepnydzial oznaczono symbolem

(7) Sztuka. Rozrywki. Sport. Naczelne miejsce w zbiorach znajdujadziela zwiazane
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ze sztuka.Przez wlascicielatraktowane szczególnie, co przeklada siena wielkosc,

róznorodnosc,wartosci trafnoscw doborze literatury. Do dzialu wprowadzaja

ogólne opracowania z teorii sztuki, szeroko pojetej,w rodzaju: "Wiedza o sztuce na

tle jej dziejów". W wydanie dziela zaangazowalysiedwie duze,znaczacefirmy

wydawnicze w II Rzeczpospolitej "Trzaska, Everet i Michalski" oraz "Gebethner

i Wolff". Potem pojawia sie4-tomowy "Slownik artystów polskich i obcych

w Polsce dzialajacych"wydany przez Zaklad Narodowy im. Ossolinskich we

Wroclawiu, z fachowym nadzorem Instytutu Sztuki PAN. Poszerzenie wiedzy

slownikowej stanowia,,Losy polskich srodowisk artystycznych w latach 1939-

1945", które ukazalysiedziekipracom Instytutu Zachodniego w Poznaniu, w 1987 r.

Poza ogólnymi opracowaniami znajduja siepublikacje, które sawnikliwym

przeglademróznegorodzaju sztuki. W swoich zbiorach Wolnikowski uwzglednil:

urbanistyke, architekture, numizmatyke, plastyke, fotografie, muzyke, teatr.

Z wymienionych najliczniejszagrupestanowi plastyka, zwlaszcza malarstwo. Poza

przekrojowymi publikacjami, jak: ,,Historia malarstwa" w 8 tomach, ,,Piecsetlat

malarstwa polskiego", ,,Nowoczesne malarstwo polskie 1764-1939" w 3 tomach, sa

tytuly, które bardziej wglebiajasiew wybrane zagadnienia, np. style i kierunki oraz

ich przedstawiciele, malarstwo sakralne, niemieckie malarstwo tablicowe. Oddzielne,

wydawnictwa albumowe z reprodukcjami dziel: A. Grottgera, Canaletta,

H. Rodakowskiego, L. Wyczólkowskiego, V. van Gogha, J. Matejki czy B. Strobela

uzupelniajaobrazowe przedstawienie tematu.

Architektura jest drugagruparówniezszerzej reprezentowanaw zbiorach

Wolnikowskiego. Wybór tytulów wskazuje wyrazniena zainteresowanie wlasciciela,

glównie zabytkami architektury sakralnej oraz architekturazamków. Nie brakuje

i ksiazek,ujmujacychdziedzine kompleksowo, historycznie, informacyjnie. Dla

przykladu ,,Architektura polska do polowy XIX wieku", ,,Budownictwo

i architektura w Polsce 1945-1966", "Slownikarchitektów i budowniczych Polaków

oraz cudzoziemców w Polsce pracujacych"S. Lozy17l,który jest wydawnictwem

Kasy im. Mianowskiego z 1930 r.

Fotografia, która towarzyszyla calemu doroslemu zyciu Wolnikowskiego

fotografa-amatora, zajmowala wyjatkowemiejsce w zbiorach. Stadprofil zebranych

ksiazek.Wszystkie opracowania pelniafunkcje poradnikowo-podrecznikowa
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i instruujaca,np. 2-czesciowe,,Zasady fotografii", ,,Z fotografiana ty, czyli

o amatorskiej obróbce negatywu i pozytywu", ,,77 tematów fotograficznych",

,,Fotografia portretowa", ,,Fotografowanie architektury", ,,Kaprysy koloru

w fotografii", "Optyka fotograficzna" i inne im podobne.

Pozostale dziedziny sztuki - teatr i muzyka, a takzesport przypisany dzialowi

(7), w ksiegozbiorze Wolnikowskiego przedstawione sajedynie poprzez

wydawnictwa encyklopedyczne i slownikowe.

Dzial (8) w ogólnym ujeciu to: Jezykoznawstwo. Nauka o literaturze.

Literatura piekna. Wszystkie z dziedzin uwzglednione saw zbiorach

Wolnikowskiego, a reprezentowane saprzez prace autorów: A Hutnikiewicza,

Z. Klemensiewicza, W. Doroszewskiego, E. i F. Przylubskich, S. Jodlowskiego,

W. Taszyckiego, A Brucknera. Wyrózniajacasiedyscyplinajest jezykoznawstwo.

A to za sprawauszczególowienia zagadnieniowego tematyki jezykoznawczej,

opisanej w samodzielnych opracowaniach oraz zebranie ksiazeko tym samym tytule,

w identycznym opracowaniu autorskim, ale w kilku kolejnych, zaktualizowanych

wydaniach. Próba takiego wlasniewieloaspektowego skupienia na zagadnieniach

jezykoznawczych,zwiazanajest zwykle z dbalosciao kultureslowa poprzez jego

historie,etymologiei poprawnoscjezykowa,nad którabycmozepracowalwlasciciel

zbiorów. Temu celowi mogly sluzyc:,,Dzieje jezykapolskiego", ,,Historia jezyka

polskiego" w 3 tomach, "Slownik jezyka polskiego" w 10 tomach wraz

z suplementem oraz slowniki etymologiczne, wyrazów obcych, bliskoznacznych,

homonimów. Dalej, kilkunasto voluminowa propozycja gramatyczno-

ortograficznych zasad jezykapolskiego. Wsródzebranych "Slowniczek interpunkcji

i zasady przestankowania" M. Froelichowej, który ukazal siew Zakladzie

Wydawniczym M. Arcta w Warszawie. Rodzina Arctów tworzyla historie

edytorstwa i ksiegarstwana przelomie lat 1836-1958. Slownik wydano w 1951 r.,

czyli w "Okresie 8. 1944-1958 - wspólczesnosc"wedlug periodyzacji dziejó-w

firmy
\72

. Do jezykoznawczej grupy nalezy tez5-tomowy slownik i gramatyka

opisowa jezykalacinskiego.

Pozostale pozycje to cenne edycje, przede wszystkim od strony bibliologicznej.

Najstarszawsródnich jest "Przyjaciel Dzieci Polskich" AE. Preuss'a i J.A Vettr'a.

Jak informuje strona tytulowa"jest to ksiazkado czytania, z niemieckiego na polslci
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przetlomaczona wedlug nakladu dziesiategoprzyjaciela dzieci". Ksiazkawydana

w 1845 r. w Królewcu, naklademJ.H. Bony l73. Nastepnajestopracowanie z 1878 r.

wydane w Krakowie przez KomisjeJezykowaAkademii Umiejetnosci.Jej tytul

"Geograficzne imiona slowianskie".Dodatek do tytulu wyjasniazawartoscwydania

"Zestawione alfabetycznie wedlug nazw ich niemieckich, wloskich, rumunskich,

wegierskichi tureckich z dodaniem niektórych lotyskich i innych zagranicznych

spolszczonych ,,174. Opracowaniem imion zajalsieS. Zaranski.Kolejne wydawnictwo

to podrecznikowe opracowanie pL ,,Praktyczna metoda jezykaniemieckiego"

M. Brandstattera. Wydawnictwa podjalsieB. Poloniecki, krakowski ksiegarz

i wydawca. B. Poloniecki, po smierciA.D. Bartoszewicza zalozycielaKsiegarni

Polskiej we Lwowie, nabyl jego firmew 1889 r
175

. W 1912 r. uruchomil

introligatornie,a w kilkanascie lat pózniejnowoczesnadrukarni l76. ,'praktyczna

metoda jezykaniemieckiego" ukazala siew 1916 r. Dwie kolejne jezykoznawcze

ksiazki,jeszcze sprzed II wojny swiatowej,to zasady dotyczacepisowni polskiej.

Jedna wydana w Krakowie przez PAU, druga we Lwowie przez Zaklad Narodowy

im. Ossolinskich.Obie opublikowano w 1936 r.

Teoria literatury, jako nastepnaz dyscyplin dzialu 8, to zaledwie kilka tytulów:

"Stylistyka polska wraz z naukakompozycji pisarskiej" z 1903 r., firmy "Gebethner

i Woli", i wydania powojenne "Wiedzy Powszechnej" pL ,,Praktyczna stylistyka"

oraz ,,Kronika Galla na tle historiografii XII wieku" z 1947 r. z wydawnicza

odpowiedzialnosciaPAU.

Historia literatury, podobnie jak jezykoznawstwo,jest obszernie przedstawiona

dyscyplina w ksiegozbiorze Wolnikowskiego. Pierwsza z grupy, historyczno-

literackich dziel jest ,,Krótkie wiadomosci z dziejów pismiennictwa polskiego"

z 1855 r., zebrane przez L.Lyskowskiego. Edytorem ,,Krótkich wiadomosci

z dziejów pismiennictwapolskiego" byl H. Natanson, do którego nalezala- od

1845 r. warszawska ksiegarniaasortymentowa, komisowa i nakladowa177. Z lat 30-

tych XX w. pochodzadwa tytuly, których nakladcami byli lwowscy ksiegarze.

S. Malinowski byl nakladcaksiazki,pL ,,zwiezlypodrecznikhistorii literatury",

a wlascicielksiegarniS. KoWer opublikowal ,,Pytania i odpowiedzi z literatury
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polskiej. Trescutworów przeznaczona na lektureszkolnai domowa".Wszystkie inne

pozycje historyczno-literackie ukazalysiepo II wojnie swiatowej.Sato opracowania

osobno omawiajace poszczególne epoki, kierunki, nurty literackie. Z historii

literatury obcej znalazl sietylko jeden tytul, który opisuje literatureniemiecka

o Polsce w latach 1918-1939. Pojemny dzial (8) zawiera tezprace historyczno-

krytyczno-literackie na temat twórczosci poetów i prozaików. W zbiorach

Wolnikowskiego do dyspozycji jest spora grupa przedstawicieli róznychokresów

literackich, których dorobek zostal poddany ocenie. Uwzglednionew zbiorach

Wolnikowskiego sylwetki literatów to: F. Dostojewski, J. W. Goethe, I. Krasicki,

B. Prus, W. Reymont, M. Wankowicz,A. Solzenicyn,S. Zeromski,W. Shakespeare,

J. Slowacki,A. Mickiewicz.

Literatura pieknazamyka dzial(8) UKD. Tytulówjest niewiele, glówniejest to

klasyka polskiej i obcej poezji, dramatu i polskiej prozy historycznej. Wsródautorów

powiesci historycznych pojawiajasienazwiska: A. Golubiewa, M. Brandysa,

T. Brezy, M. Boguckiej, B. Królikowskiego, S.M. Kuczynskiego,J. Meissnera,

S. Strumph-Wojtkiewicza, O. Terleckiego, ale tezi W. Zukrowskiego czy

J. Putramenta.

Natomiast najbardziej atrakcyjnymi edytorsko dzielami literackimi sa,'pisma

wierszem" M. Reja z 1848 r. Za wydanie i druk odpowiedzialny byl znany

krakowski ksiegarz i wydawca kalendarzy J. Czech
I78

. W wyniku rodzinnych

koligacji J. Czech przejalksiegarniei drukarnie w 1826 r. "po" A. Groblu

i T. Groblowej179. Do druków XIX-wiecznych nalezy tez,,Boska komedia"

D. Alighieri, którawydalw 1870 r. J. Zupanski,o jego dzialalnosciwzmiankowano

przy okazji wczesniej pojawiajacychsietytulów. Natomiast z poczatkuXX w.

pochodzatakie tytuly, jak: "Brandendurg. Kraina Slowianskichmogil" L. Stasiaka.

Powieschistoryczna, która ukazalasiew Krakowskiej Spólce Wydawniczej w1903r.

oraz klasyka literatury polskiej: ,,Dziela" A. Mickiewicza 20 tomów w 10

voluminach, ,,Dziela" Z. Krasinskiegoz 1934 r., ,'pisma" B. Prusa, 26 tomów

z 1935r. Wszystkie dziela ukazaly siew warszawskich oficynach, w ramach wciaz

licznych i popularnych serii wydawniczych.

Ostatnim dzialem w klasyfikacji UKD jest dzial (9) obejmujacy SW01Ill

zakresem: Geografie.Biografie. Historie.W zbiorach Wolnikowskiego znajdujacy

178
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siew duzymi ciekawym wyborze. Zgodnie z ustalonym porzadkiemi wedlug

stalego schematu, obowiazujacegow klasyfikacji UKD, do dzialu (9) wprowadzaja

nauki geograficzne, w formie opracowankompendialnych. Sato, m.in. "Slownik

geograficzny", który wyjasnia pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych,

"Geografia gospodarcza Polski", "Geografia fizyczna Polski", "Geografia

osadnictwa w zarysie", "Geografia komunikacji", "Geografia miast i osiedli

w Polsce", ,,Krajobrazy Polski i ich pierwotne formy". Wymienione publikacje

ukazaly siew wydawnictwie PWN i "Wiedzy Powszechnej", glównie w latach

50-tych. W tej grupie mieszczasierówniezpublikacje o szczególnej wartosciz racji

na ich cechy historyczno-edytorskie. Do nich naleza:"Slownik geograficzny

Królestwa Polskiego i innych krajów slowianskich",5 tomów za lata 1880-1881,

1882, 1902. Slownik wydano w Warszawie nakladem F. Sulmierskiego

i W. Walewskiego, którzy tworzyli tezraderedakcyjna.Pracenad kontynuacja

Slownika, pod redakcjaS. Arnolda i zmienionym tytulem "Slownik geograficzny

panstwa polskiego i ziem historycznie z Polska zwiazanych" podjelosie,

przypuszczalnie w 30-tych latach, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze

w Warszawie. Tomy od 6 do 15 zawierajalata 1885-1890, 1892, 1893, 1895

i uzupelniajalata 1900 i 1902. Do grupy przedstawionych tytulów moznarówniez

zaliczyc:"Geograficznahistorieziem dawnej Polski", edycja z 1903 r. Krakowskiej

Spólki Wydawniczej oraz "GeografiegospodarczaPolski Zachodniej" w 2 tomach,

wydana przez Magistrat Miasta Poznania w latach 1929-1930. Dalszym

rOZWlllieClem nauk geograficznych, ilustrujacymtresciw aspekcie szerszym niz

geograficzny, sa: monografie i przewodniki turystyczno-krajoznawcze miast

i regionów polskich, np. Tatr, Pojezierza Kaszubskiego, Warszawy, Poznania,

Szczecina, Malborka, Fromborka, Bydgoszczy. Sato wydawnictwa przede

wszystkim Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz oficyny

,,Kraj" z przelomu lat 50-70-tych. Natomiast zbiór informacyjny stanowia:"Slownik

geografii turystycznej Polski", w 2 tomach oraz ,,Polska - przewodnik turystyczny".

Opisem krain geograficznych, miejscowoscizajmowaly sierówniezwydawnictwa

XX-lecia miedzywojennego, wsród nich urosla do rozmiarów najwiekszego

przedsiebiorstwa, poznanska ,,Ksiegarnia sw. Wojciecha" oraz Wydawnictwo

Polskie R. Wegnera, zalozonew 1917 r. we Lwowie i przeniesione po odzyskaniu
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niepodlegloscido PoznanialSO. A takzelwowska ,,KsiegarniaPolska", która od

1916 r. funkcjonowala, jako spólka z ograniczonaodpowiedzialnosciawydawnictwo

Towarzystwo Nauczycieli Szkól Wyzszych. W efekcie dalszych przeksztalcen,

w 1924 r. ,,KsiaznicaPolska" weszla w sklad spólki akcyjnej ,,KsiaznicaAtlas",

z inicjatywy znanego geografa prof. E. Romera
lsl

.

Intensywna dzialalnoscwydawnictw popularnych, ilustrowanych monografii

przewodników wplynelana tworzenie serii wydawniczych. W ramach wlasnie

seryjnych edycji ,,Biblioteczka Turystyczna", "Cuda Polski"ls2 ukazaly sie

opracowania o Ziemi Wielkopolskiej, Slaskiej,Poleskiej, Huculszczyznie,puszczach

polskich, Tatrach i Podhalu oraz przewodniki po Poznaniu i poznanskiem,Ziemi

Kaszubskiej, Beskidach, Inowroclawiu i Kujawach. Ostatni z przewodników

pochodzi z inowroclawskiej ksiegarninakladczejZ. Knasta
lS3

.

Podobne w charakterze wydawnictwa, ale dotyczacegeografii powszechnej,

zgromadzilWolnikowski w swoich zbiorach, w bardzo ograniczonym wyborze.

Biografie przyporzadkowane dzialowi (9) UKD równiezznalazly miejsce

w zbiorach Wolnikowskiego. Najwazniejszym, najbardziej obszernym

wydawnictwem jest ,,Polski Slownik Biograficzny". Instytucja sprawcza,

a jednoczesnie wydawnicza, przy wspóludziale Zakladu Narodowego lffi.

Ossolinskich w Krakowie, byla PAU. W prywatnej kolekcji Wolnikowskiego

znajduje sie37 tomów w 81 voluminach z lat 1936 - 1989. Slownikowi

biograficznemu towarzyszatezzbiory zyciorysów, o skromniejszym wynnarze,

a mianowicie "Wielkopolski Slownik Biograficzny, sporzadzonypod auspicjami

PTH, a wydany przez PWN oraz biografie w postaci informatora ,,Kto jest kim

w Polsce 1984". Slowniki wydano w latach 80-tych. Biografie, autobiografie,

pamietniki postaci historycznych, czy osób zwiazanych z okreslonadziedzina

dzialalnosci, klasyfikacja UKD UjmUje w konkretnych dzialach wiedzy.

Wolnikowski zebral w swoich zbiorach ponad 50 biograficznych opowiesci

o wladcach panstw,przywódcach swieckichi religijnych, dowódcach wojskowych,

uczonych i artystach.

Historia, która miesci SIe w obrebie dzialu UKD (9) zamyka przeglad

ksiegozbioru,pelniacegofunkcjepodrecznego.Ksiazkihistoryczne, w porównaniu

180
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z dotadopisanymi, stanowianajobszerniejszaczesczbiorów. Do dziejów krajów,

narodów okreslonychepok, wprowadzajateoretyczne rozwazanialudzi zajmujacych

siehistoria,na temat potrzeb, celowosci istnienia nauk historycznych, a takze

znaczenia nauk pomocniczych, scislezwiazanych z historia. Stadw zbiorach

Wolnikowskiego opracowania Instytutu Historii PAN, pod redakcjaT. Manteuflla

"Sfragistyka", informator z 1979 r. ,,Archiwa Panstwowew Polsce", "Slownik

biograficzny archiwistów polskich"
- t. 1, obejmujacy lata 1918-1984, "Tajne

archiwa Watykanu" albo "Szkolyhistoryczne w Polsce", wydane w serii ,,Biblioteka

Narodowa" ZakladuNarodowego im. Ossolinskich.

Najbardziej atrakcyjnie prezentowana nauka pomocruczajest heraldyka.

Wyjatkowoscizbiorowi heraldycznemu dodajawalory zabytkowe dziel. ,,Korona

Polska" - herbarz autorstwa K. Niesieckiego jest efektem sztuki typograficznej

lwowskiej Drukarni Collegium Societatis Jesu z 1728 r. W zbiorach

Wolnikowskiego znajdujasie2 z 4 tomów ówczesnej edycji 1728-1744
184

.

Tom l, sklada siez dwu czesci.W pierwszej, zamieszczone saspisy monarchów

polskich, herby Wielkiego Ksiestwa Litewskiego, spisy ksiazatlitewskich,

przedstawicieli wszystkich wazniejszych urzedów koscielnych swieckich

w panstwie.Drugaczesctomu l rozpoczyna alfabetyczne wyszczególnianie herbów.

Po kazdym,nastepujacympo sobie herbie wraz z przedstawieniem jego wizerunku,

wprowadzony jest tekst, rozpoczynajacysiezwykle ozdobnym inicjalem. Na koncu

tekstu do obu tomów zalaczonesaerraty. Herbarz, jako przyklad starego druku,

wyposazonyjest w typowe dla niego elementy, zaczerpnietez róznychokresów

historycznych, a nawet i kodeksów rekopismiennych.Wlasciwyporzadektekstu

pozwalajaustalickustosze -

wyrazy zaczynajacekolejnastrone,powtarzane na

dolnym marginesie strony poprzedniej, a takzeznana od XVI w. paginacja\85.

Oprawa starodruku wykonana jest z desek powleczonych brazowaskóra,

z czerwonymi dodatkami na grzbiecie, na którym wytloczonejest równieznazwisko

autora i tytuldziela.

Z lat 1839-1846 pochodzi 10 tomów dziela ,,Herbarz Polski" K. Niesieckiego.

Nowaedycje,poszerzona,krytyczna,opartana zródlachopracowalJ.N. Bobrowicz.
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o naklad i druk zadbala istniejacaod 1719 r. wielka firma ,,Breitkopf i Haertel"

w Lipsku
l86

.

Nastepnymheraldycznym opracowaniem jest "Galeria Nieswiezskaportretów

Radziwillowskich"E. Kotlubaja, wzbogacona drzeworytami M. Starkmana. Jest to

wilenskie wydanie, wytloczone w Drukami A. Marcinkowskiego w 1857 r.,

z interesujacaadnotacjana odwrociu strony tytulowej, tej oto tresci:"pozwolono

drukowac,z obowiazkiemzlozeniaw Komitecie Cenzury prawem oznaczonej liczby

exemplarzy. Wilno 19.12.1856 r. cenzor PawelKukolnik,,/87.

Jednaz wazniejszychpozycji w literaturze heraldycznej, która znalazla sie

równiez w zbiorach Wolnikowskiego, sa,,Herby Rycerstwa Polskiego"

B. Paprockiego. Herbarz jest nowaedycjaK.J. Turowskiego, która ukazala sie

nakladem wydawniczym ,,Biblioteki Polskiej" w Krakowie w 1858 r. Do tekstu

wlasciwego,zebranego w 5 ksiegach, zalaczono:skorowidz herbów rycerstwa

polskiego B. Paprockiego, "omylki, poprawki bledówzaszle w czasie druku" oraz

"wiadomoscio zyciui pismach Paprockiego"
l
88. Do wydania z 1858 r. zalaczono,

w formie wklejki, kartetytulowa ,,Herbów Rycerstwa Polskiego", z 1584 r.

Na odwrociu tej karty zamieszczony jest portret króla Stefana Batorego. Zas

zachowane dwie pieczeciez zapisem ,J(siegozbiórB. Pohoreckiego" i ,J(siegozbiór

W. Kozlowskiego" mogawskazywac"wedrówke"herbarza i zmieniajacychsiejego

wlascicieli.

Zgodnie z chronologiadziejów i porzadkiemklasyfikacyjnym nauk UKD

w dalszej kolejnosci umiejscowiono opracowania z historii starozytnej: ,,Mala

Encyklopedia Kultury Antycznej", ,,Historia powszechna
- starozytna"J. Wolskiego,

,,zywotyCezarów" oraz publikacje dotyczaceZydówi Slowian.

W historycznej czesciksiegozbiorunajwiekszagrupestanowiaopracowania

dotyczacehistorii Polski, poczynajacod wydawnictw ogólnych, w rodzaju: ,,Maly

slownik historii Polski", ,,Kalendarium polskie 1944-1984" lub publikacji

z pierwszej polowy XX wieku, ujetychw nastepujacetytuly: "Granice Polski",

,,Dzieje Polski nowozytnej", ,,Historia powszechna narodu polskiego", ,,Dzieje

ustroju Polski w zarysie". Uzupelnieniem trescido przedstawionych tytulów moga

byc ksiazki,które przekazujaw kompleksowym zestawieniu historie kultury
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polskiej, np. "Dzieje kultury polskiej" (3 tomy) A Bruck.nera, ,,Kultura szlachecka

w Polsce" J. Tazbira, "Tysiaclat dziejów Polski" oraz najbardziej urozmaicony

wybór literatury zwiazanejz kulturasredniowiecza.Wymienione publikacje, wsparte

kilkoma tytulami z historii powszechnej, np. ,,Dzieje Europy 1871-1919", ,,Dzieje

wypraw krzyzowych" w 3 czesciachoraz kolejne omówienia epok

poprzez T. Manteuilla, J. Pajewskiego, E. Rostworowskiego, Z. Wójcika,

M. Zywczynskiego,tworzatlo historyczne umozliwiajacewejsciew szczególowa

problematykehistorii Polski.

Zakres zagadnieniowy obejmuje czasy wczesnohistoryczne, panujacychpo

sobie dynastii, królów elekcyjnych, okres zaborów, II Rzeczpospolitej i obu wojen

swiatowych. Natomiast tematami najczesciejpowtarzajacymi sie, w róznych

wydaniach, zarówno od strony autorskiej, jak i roku opublikowania, sa:Polska

piastowska, walki narodowo-wyzwolencze, zwlaszcza powstania listopadowe

i styczniowe, a takzePolska rozbiorowa. Stad,np. "Piastowie w dziejach Polski" -

zbiór artykulów z okazji 300-setnej rocznicy wygasnieciarodu, ,,Mieszko Stary

i jego wiek", oraz "Uwagi o pierwotnym ustroju Polski piastowskiej", ,,Kryzys

monarchii wczesnopiastowskiej w latach 80-tych XI wieku" czy "Organizacja

gospodarcza panstwapiastowskiego X-XIII w.". Dla potwierdzenia i zobrazowania

duzeji urozmaiconej propozycji tytulów, w nastepnejgrupie przewodnich tematów,

mozna wymienic: "Walki wewnetrzne ugrupowan politycznych w powstaniu

listopadowym 1830-1831", "Wladza wodzów naczelnych w powstaniu

listopadowym" - studium historyczno prawne, ,,Powstanie listopadowe a problem

swiadomoscihistorycznej". W podobnym, wielowatkowymujeciuprzedstawione

jest powstanie styczniowe w zebranych przez Wolnikowskiego zbiorach. Z kolei

Polska w okresie zaborów to, m.in.: ,,ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy

Poludniowe 1793-1806", ,,Poslowie po lscy w parlamencie Rzeszy Niemieckiej

sejmie pruskim 1907-1914", ,,Rok nadziei i rok kleski 1791-1792" -

z korespondencji Stanislawa Augusta z poslem polskim w Petersburgu.

Uzupelnieniem do grupy zagadnieniowej
- od czasów najdawniejszych do rozbiorów

Rzeczpospolitej
-

sadwa dziela historiograficzne. Pierwszym jest ,,Kronika Polska

Galla Anonima" w przekladzie R. Grodeckiego i M. Plezia, który opatrzyl równiez

kronikewstepemi przypisami. KronikewydalZakladNaukowy im. Ossolinskichwe

Wroclawiu w 1965 r. Drugim, ,,Roczniki czyli Kroniki Slawnego Królestwa
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Polskiego" Jana Dlugosza, z wstepem redakcyjnym opracowamem

1. Dabrowskiego.Roczniki w 11 ksiegachsaedycjaPWN z lat 1961-85.

Kazdy, z wczesniej opisanych dzialów UKD, zawiera przynajmniej jeden

egzemplarz cenny edytorsko. Tymczasem historia, jako dziedzina nauki najbardziej

rozbudowana w zbiorach Wolnikowskiego, posiada "takowych cymeliów"

proporcjonalnie wiecej.

Najstarszym dzielem, bo pochodzacymz 1823 r., z warszawskiej oficyny

ksiegarzai typografa N. Glucksberga, sa,,Dzieje narodu polskiego"
-

za panowania

WladyslawaIV. Napisane przez "czlonka Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciól

Nauk, komisarza bylego w Komisji województwa augustowskiego z wydzialu

oswiecenia"Kajetana z Kwiatkowa Kwiatkowskiego
l89

. Trescdziela, zebrana na

kartach o podwójnej paginacji (XXIX, 476 s.), ujetazostala w 8 rozdzialach,

zaopatrzonych przypisami i przedmowa. Po tekscie wlasciwymzamieszczono

"omylki zaszle w druku" odpowiednik dzisiejszej erraty. Do ,,Dziejów" zalaczono

równiezspis trescii wykaz zródel,z których korzystal autor "xiegii re/wpisma,

z których te dzieje czerpane... i xiegiw jnszych jezykachuzyte,,/90. Wzbogaceniem

tekstu stanowiadwie wklejki, pozostale z czterech, winnych bycw tej edycji. To

solidne dzielo, oprócz strony tytulowej z wszystkimi potrzebnymi elementami,

identyfikujacymipublikacje,zawiera dodatkowe motywy zdobnicze i informacyjne.

Na stronie przedtytulowej umieszczony jest tytul dziela, na jej odwrociu adnotacja

"Wolno drukowac. Warszawa dnia 20.09.1823 r.
- Radca Stanu, Dyr. liny

Wychowania Pub!. J K. Szaniawski ,,/9/. Po karcie przedtytulowej, na wklejce

znajduje sieportret WladyslawaIV. A nastepniewspomniana wyzejstrona tytulowa,

a na jej odwrociu cytat z Cycerona. Do zrebuglównego dzielawprowadza dedykacja

autora, skierowana do S. Staszica, która jest jednoczesniewyjasnieniemcelowosci

dziela. Schludne, twarde okladki ze skórzanymi naroznikami i grzbietem,

z delikatnymi, ozdobnymi tloczeniami tytulu i drobnymi ornamentami roslinnymi,

tworzaskromna,a zarazem estetycznie wysmakowanaoprawedla opisanego dziela.

Nastepnymhistorycznym drukiem XIX wiecznym sa,,Dzieje Polski pod

panowaniem Augusta II", które ukazaly sienakladem i drukiem 1. Czecha

w Krakowie w 1849 r.

189
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W przedmowie wydawcy czytamy: "...dzieja nieszczesnego dla Polski

panowania Augusta II Sasa, nie bylydotaddokladniejskreslone,jak w dziele, które

obecnie wydajemy na widok publiczny. Jedyny, o ile nam wiadomo rekopism

w bibliotece i Uniwersytecie Jagiellonskimznajdujacysiepo raz pierwszy ogloszony

bylw 1838 r. staraniem R. Raczynskiego...,,192. Natomiast odnosnieautora, takie oto

wysuwa sieracje... "Nie wiemy z pewnosciCL jak sieów pisarz nazywal...

Polozylismyjednak na czele imieErazma Otwinowsldego dla tego, zejuzto dzielo

pod tanazwajest znane. Raczynskipowiada, zenazwisko Otwinowsldego wyczytal

na okladce rekopismuwspólczesnego, który ogladal,tymczasem innego rekopismu

nie widzial, tylko ten sam, na który i my patrzymy, a w tym rekuJs. Bandtkiego

nastepujacejedynie zapisane saslowa: Erazm Otwinowski - rekopism,,193.

Warto tezzwrócicuwagena kilka innych ksiazekz XIX w., w których spisano

dzieje panstwapolskiego. Jednaz nich jest "Co siestalo w Polsce od pierwszego jej

rozbioru do koncawojen za cesarza Napoleona" X.W. Krzyzanowskiego,wydana

w 1850 r. Druga,,Polska w zlotym wieku" J. Moraczewskiego, wydanie z 1851 r.

Nakladcaobu byl N. Kamienskii Spólka. Znany w poznanskimsrodowisku,jako

prawnik, ksiegarz,drukarz, wydawca, ale tezmilosnikmuzyki i teatru. Ceniony za

podejmowane dzialania, zwlaszcza te najbardziej odwazne i postepowe, jak

np. redakcja dwutygodnika ,,Dziennik Domowy"194.

Prawdopodobnie w konculat 60-tych XIX w. (1869?) wydano
- chyba

- we

Lwowie, wiadomoscio wartoscimajatkówziemskich. Wiadomoscizgromadzono na

podstawie lustracji z 1765 r. Ukazaly siepod tytulem ,,0 dobrach Koronnych bylej

Rzeczypospolitej PoIskiej" .

Z lat 70-tych 1800 r. pochodzi tytul ,,Powstanie i wzrost refonnacji w Polsce

1520-1572" W. Zakrzewskiego, który ukazal siedziekizaangazowaniuF. Wagnera

w Lipsku.

Natomiast zbiorem wiadomosci o Polsce jest "Starozytna Polska pod

wzgledem historycznym, geograficznym statystycznym" spIsana przez

M. Balinskiego i T. Lipinskiego. Czterotomowe, wydanie drugie poprawione

i uzupelnione z lat 1885-1886, znajdujacesiew zbiorach Wolnikowskiego, jest

opracowane przez F.K. Martenowskiego. ° edytorski wizerunek zadbalo jedno
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z wazniejszychwarszawskich przedsiebiorstww produkcji ksiazkiXIX wiecznej

S. Orgelbrand i Synowie
l95

.

Do powyzej przedstawionych XIX wiecznych ksiazekdolaczycmozna

dwie opowiesci,które opisujadzieje danego okresu historycznego poprzez wówczas

panujacegowladce,np. "Kazimierz Wielki" M.W. Mniszcha. Jest to warszawska

edycja T. Mostowskiego z 1805 r., która wydana zostala w serii "Wybór Pisarzów

Polskich. Zycia Slawnych Polaków"
I
96. Natomiast opowiadania historyczne,

samoistne pismienniczo:,,Boleslaw Chrobry", "Odrodzenie siePolski za Lokietka"

K. Szajnocha, ukazaly siew formie klocka wydawniczego w 1859 r. Nakladca

wydania drugiego, poprawionego bylK. Wild ze Lwowa.

Dalsze dzieje Polski zwiazane z I wojnaswiatowazilustrowane zostaly

poprzez nieliczny, ale istotny zbiór publikacji, np. ,,1914-1918
- studia i szkice

z dziejów I wojny swiatowej","Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918", "Sprawa

polska w izbie poselskiej sejmu pruskiego w Berlinie" -

opracowanie powstalo na

podstawie zapisków stenograficznych. Publikacja ukazala siedziekistaraniom

Komitetu Wyborczego dla miasta Poznania, nakladem Drukarni Braci Winiewiczów

w 1927 r
197

.

Problematyka, dotyczaca odzyskania niepodleglosci budowania

II Rzeczypospolitej w miedzywojennej rzeczywistosci, skupiona zostala wokól

nastepujacychtematów: Pilsudski - jego wladza i polityka, wolnomularstwo, ruch

ludowy i robotniczy, partie polityczne, Górny Slaska Niemcy, plebiscyty na Warmii

i Mazurach. Swego rodzaju podsumowaniem i analizaówczesnej sytuacji jest

opracowame Instytutu Zachodniego w Poznaniu z 1988 r., pt. "Spory

o II Rzeczypospolita":ewolucja pogladów,publicystyki i historiografii polskiej na

temat przyczyn odbudowy i znaczenia niepodleglego panstwadla narodu polskiego
-

jak w podtytule pracy wyjasniajej autor A. Czubinski.

Lata 1939-1945, w zbiorach Wolnikowskiego stanowiarówniezzasobny zbiór

literatury, porównywalny z grupazagadnieniowa,która obejmuje historiePolski od

czasów najdawniejszych do czasów rozbiorów wlacznie.Zebrane publikacje

przyblizajazlozonai wieloaspektowa problematyke II wojny swiatowej.

Uwzgledniajapolityczne uwarunkowania zaistnialych, tragicznych zdarzen,jak i ich
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konsekwencje, wyrazone w rozmaitej formie. Stad ksiazkiopowiadajace

o bitwach, walkach formacji wojskowych, oddzialów partyzanckich, latach okupacji

i ruchu oporu, ale tezprzesladowaniach i zbrodniach hitlerowskich wobec ludzi

z zajmowanych przez okupanta krajów. Oto kilka tytulów zgromadzonych

w zbiorach: ,,Przygotowania niemieckie do agresji na Polskew 1939 r.", które sa

materialami Komisji Nauk Historycznych PAN, sporzadzonymi w oparciu

o sprawozdania i dokumenty Oddzialu II Sztabu Glównego Wojska Polskiego. Dwie

prace, zaopatrzone w mapy, tablice z ilustracjami, fotografie ,,Komentarze do historii

polskich dzialanobronnych w 1939 r." (3 czesci)i ,,Polski czyn zbrojny

w II wojnie swiatowej"(3 czesci).Do wydawnictw o charakterze przekrojowym,

w których skomasowane sanajwazniejszewiadomosci,dotyczaceokreslonegowatku

zagadnieniowego, nalezatez:,,Ruch partyzancki w Polsce 1939-1945", ,,Bitwy

polskiego wrzesnia"w 2 tomach, ,,Ruch oporu w Polsce i w Niemczech w latach

II wojny swiatowej", ,,Druga wojna swiatowa na morzu", ,,Przewodnik po

upamietnionychmiejscach walk i meczenstwaz lat wojny 1939-1945", "Obozy

hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-45", wydane w formie 4 map

z komentarzami. Dalej, prace Instytutu Zachodniego z Poznania: "Ustrój

administracyjny ziem polskich wcielonych do Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-

1945", ,,Praca przymusowa Polaków pod panowaniem hitlerowskim 1939-1945"

oraz zestawiona przez B. Olszewicza ,,Lista strat kultury polskiej od 1.09.1939 do

1.03.1946". Znacznaczesczbioru historycznego tworzarówniezrelacje z przebiegu

kolejnych szlaków bojowych. Najbardziej interesujacymisposródnich sate, które

opowiedziane zostaly przez dowódców, uczestniczacychw walkach, np. ,,Bitwa nad

Bzura"T. Kutrzeby, czy "Wrzesniowymszlakiem" Z. Bohusza-Szyszko, wydanie

londynskie,przypuszczalnie z 1942 r. ]98. W literaturze z czasów wojny znalazly sie

takzepublikacje najnowsze, wydane z koncemlat 80-tych, poruszajacekwestie

historyczne, "przemilczane" w PRL-u, a zwiazane z dramatem katynskim,

powstaniem warszawskim, agresjasowiecka17.09.1939 r.

W czescihistorycznej zbiorów, miejsce osobne nalezydo monografii miast,

krain historycznych, regionów Polski. Poza 2 tomowapracazbiorowa,z ilustracjami,

fotografiami i mapami, wydanaprzez Zaklad Narodowy im. Ossolinskichw latach

1965 i 1967, pt. ,,Miasta polskie w Tysiacleciu", pozostale opracowania
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w ksiegozbiorzeprzyblizajadzieje Wielkopolski, Kujaw i Pomorza Zachodniego.

Dzieje wskazanych ziem polskich sapublikacjami w róznympracowaniu autorskim

i wydawniczym. Wiekszoscmonograficznych opracowanpochodzi z lat 50, 60,

70-tych i kilka tytulów z 20-lecia miedzywojennego, opisujacych historie

Bydgoszczy, Chojnic, Ciechocinka, Kowala, Krajna, Nakla,Pucka.

Jednak w najwiekszymwyborze tytulów i egzemplarzy, zarówno w stosunku

do monografii regionalnych, jak i caloscizgromadzonych przez Wolnikowskiego

zbiorów, reprezentowany jest ksiegozbiór zwiazany z Pomorzem Wschodnim,

a zwlaszczaZiemiaChehninska,Pomorzem Gdanskim,Grudziadzem.

Ten :lragment kolekcji poddano dokladniejszej analizie w nastepnejczesci,

III rozdzialuniniejszej pracy.
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3.3. Regionalia

Kryteriami, które wyznaczaja literature regionalna w zbiorach

Wolnikowskiego saprzede wszystkim trescidziela, odpowiedzialnoscautorska lub

"'}'dawnicza. ale tezkazdainna. mnit.�is7�7 ti:Jrma udzialu \V t\Vorzeniu okreslone;

publikacji. Przyjetekryteria pozwalajawyodrebnicokolo 1200 voluminów z calego

zbioru ksiazekw jezykupolskim, który stanowi 4.458 voluminów.

Analiza zbioru regionalnego wedlug wzorów stosowanych przy badaniu

ksiegozbiorów, np.: chronologii i proweniencji wydawniczej, tematyki i jezyka

ksiazek,umozliwiapoznanie, a zarazem ulatwiaocenetej czescikolekcji
l99

.

Wsród zgromadzonych regionaliów znajduja sietakzezbiory przypisane

Archiwum Panstwowemuw Toruniu i Muzeum Miejskiemu w Grudziadzu,opisane

szerzej w dalszej czescirozdzialu.

Chronologia i proweniencja wydawnicza ksiazek.W grupie okolo 1200

egzemplarzy najstarszym drukiem najstarszym, bo datowanym na 1611 r., jest

,,Kronika Ziemie Pruskiey, Miast, Zamków y Provinciy do niey nalezacych".

Starodruk zawiera kartetytulowaz obramieniem drzeworytowym. Tekst ulozonyjest

w 4 ksiegach,do których wprowadza przedmowa. Kazdaze stron ujetajest w ramki,

które w ten sposób tworzamarginesy re wszystkich czterech boków karty. Na koncu

tekstu znajduje sie,,regestr Pruskiey Ziemie" (spis ziem nalezacychdo Prus

Królewskich). Wprowadzenie takich elementów, jak: inicjaly, kustosze, pagmacJa,

drzeworyty, pelni roleporzadkujacai jednoczesnie zdobniczatekstu ksiazki
20o

.

Zabytkowe dzielo wytloczone zostalo w krakowskiej Drukarni MikolajaLoba
2ol

. Nie

zachowala SIe oprawa oryginalna. Obecna jest prawdopodobnie efektem

zabezpieczajacych staran kolejnych wlascicieli, dlatego tez niemozliwe sa

jednoznaczne ustalenia w tej kwestii.

Przy uwzglednieniuporzadkuchronologicznego, moznadokonac podzialu

zbiorów na: druki XIX wieczne, XX wieczne do 1939 r. oraz XX wieczne po 1945 r.

Sposród 14 druków XIX wiecznych wiekszoscpochodzi z ksiegarn

nakladczych J.N. Romana oraz A. Hildebrandta w Pelplinie, a dotyczaDiecezji
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Chehninskielo
2

. Pozostale tytuly ukazaly siew ówczesniedzialajacychinicjatywach

wydawniczych: Gdanska,Gniezna, Grudziadza,Poznania Warszawy. Dwa tytuly

grudziadzkiewydaly niemieckie firmy wydawnicze, które poczawszyod 1826 r.,

z chwilaprzybycia do GrudziadzaC.G. Roethe i zalozenia- przez niego
- drukarni

ksiegami, przyczynily SIe do rozwoju rynku ksiegarsko-wydawniczego

w miescie
203

. Pierwszy tytul, "Wloscianinmadry,albo nauka jak wloscianiemoga

zycswobodnie (...)" W. Chetkiewiczapojawil siew sprzedazyw 1841 r. Ksiazke

o charakterze poradnikowym w jezykupolskim wydal C.G. Roethe. Drugi ze

wspomnianych tytulów to: "Spiewnikkoscielny dla uzytku wiernych diecezji

chehninskiej"B. Ruchniewicza. Spiewnikukazal sienakladem G. Jalkowskiego

w latach 80-tych XIX w.

Druki XX wieczne do 1939 r., w kolekcji Wolnikowskiego, stanowiawybór

okolo 400 voluminów. Z tego wyboru literatury % tytulów pochodzi

z grudziadzkichi torunskichwydawnictw. Pozostala, '14 czescczterechsetnego zbioru

jest wynikiem rozmaitych przedsiewziecedytorskich: Warszawy (26 tytulów),

Poznania (21 tytulów), Gdanska i Gdyni (11 tytulów), Lwowa (10 tytulów).

Krakowa (7 tytulów), Pelplina (6 tytulów), Bydgoszczy (5 tytulów), WabrzeZlla

(5 tytulów), Brodnicy (3 tytuly), Chehnna (3 tytuly) oraz Bochum (Westfalia),

Chojnic, Gniewu, Golubia, Kcynii, Lubawy, Lazyna,Radzenia i Rzeszowa. Ostatnie

z 8 wymienionych miast wzbogacilyliteratureregionalnao 8 tytulów.

Funkcje wydawców pehrili, z jednej strony autorzy publikacji,

np. (J.A. Lukaszewicz,DzienZaduszny w Grudziadzu.Rzeszów: NaklademAutora,

1931), instytucje spoleczno-kulturalno-gospodarczo-naukowe, np. (M. Magdanski,

Handel Torunia na morzu w wiekach srednich. Poznan: Fundusz Naukowy

Uniwersytetu, 1935), z drugiej strony profesjonalne oficyny, firmy, czy tez

przedsiebiorstwa edytorskie, np. (M. Orlowicz, Ilustrowany przewodnik po

Grudziadzu.Lwów, Warszawa: ,,KsiaznicaPolska", 1924).

W przypadku grudziadzkichwydawnictw zdecydowana wiekszoscdruków XX

wiecznych do 1939 r., zwlaszcza z okresu 20-lecia miedzywojennego,ukazala sie

w Zakladach Graficznych Wiktora Kulerskiego, co tezoddajazbiory zgromadzone

przez Wolnikowskiego. W. Kulerski swojadzialalnoscia,poczynajacod wydania

1 numeru "Gazety Grudziadzkiej"w 1894 r., zasluzylsiew walce o polskoscziem
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zaboru pruskiego. A po 1920 r. W. Kulerski kontynuowaldawne formy dzialalnosci,

takzew zakresie wydawnictwa ksiazeki propagowania literat�o4. Kolejna duza

grupa edycji grudziadzkichfirmowana jest przez DrukarniePomorskaTowarzystwa

Akcyjnego, pózniejszaDrukarnie Rzemieslnicza.Drukarnia Pomorska powstala

w wyniku wykupienia niemieckich zakladów wydawniczych przez Towarzystwo

Akcyjne, po przejeciuGrudziadzaprzez wladze polskie w styczniu 1920 r. Potem,

w 1927 r. bankrutujacaDrukarnie Pomorska przejela Pomorska Izba

Rzemieslnicza
205

.

Natomiast torunskimiwydawnictwami, które przyczynilysiedo opublikowania

najwiekszej liczby tytulów i zgromadzone zostaly przez Wolnikowskiego, sa:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu (TNT) i Instytut Baltycki. Naukowo-badawcze

dzialania TNT, zalozonegow 1850 r., jak i pózniej Instytutu Baltyckiego,

popularyzujacegodorobek naukowy o sprawach polskiego morza, przyczynilysiedo

aktywnosciwydawniczej tychzeinstytucji
206

.

Druki XX wieczne po 1945 r., stanowiazasadniczaczesc
- okolo 800

voluminów z 1200 voluminów - zbioru regionalnego. Z kolei w grupie 800 druków

najwiekszapropozycja wydawnicza pochodzi z lat 60-tych i 70-tych. Mniejsze

zbiory, i w przyblizeniusobie równe, stanowiaedycje z lat 50-tych i 8O-tych. Krótki,

powojenny okres 1945-50, reprezentowany jest w zbiorach najskromniej. Wsród

zebranych druków, po 1945 r., dominujacymosrodkiemwydawniczym jest Torun

(okolo 250 tytulów) z wydawnictwami Towarzystwa Naukowego (okolo 120

tytulów) i UMK (okolo 60 tytulów), ale teztytulówTowarzystwa Kultury, Ksiaznicy

Miejskiej, Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela, Muzeum Okregowego,PTTK

i pojedynczych inicjatyw rozmaitych instytucji i organizacji. Drugim osrodkiem

wydawniczym, niewiele ustepujacymliczbawydanych publikacji, w porównaniu

z poprzednim, jest Warszawa (okolo 180 tytulów), glównie z pracami PWN. Innymi,

które firmuja warszawski osrodek sa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony

Narodowej, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe - Instytut PAN - Pracownia

Inwentaryzacji Zabytków, Ludowa Spóldzielnia Wydawnicza, ,,Arkady", "Sport

i Turystyka", ,,PAX" i ,,1nterpress". Nastepnymwaznymosrodkiemwydawniczym

jest Gdansk(okolo 130 tytulów), z wiodacym
- do konca1950 r.

-

Instytutem
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Baltyckim, ale tez opracowama Towarzystwa Naukowego, Wydawnictwa

Morskiego, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Do zwiekszenialiczby druków XX

wiecznych po 1945 r. przyczynil sietezGrudziadz.W zbiorach Wolnikowskiego

znalazlo sieokolo 80 tytulów, które ukazaly sieza posrednictwem dzialan

wydawniczych, przede wszystkim: Muzeum, Wydzialu Kultury, PTH, Towarzystwa

Kultury, Prezydium MRN, ale tezKomitetu Miejskiego PZPR i nadal pracujacych,

upanstwowionych Zakladów Graficznych Wiktora Kulerskiego. Uzupehrieniem,

okolo 130 tytulów, druków XX wiecznych po 1945 r., sapublikacje

z Poznania (Wydawnictwo Poznanskie, Instytut Zachodni), Wroclawia (Zaklad

Narodowy im. Ossolinskich),Bydgoszczy (Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo

Kultury, ,,Pomorze") oraz w skromniejszym wyborze przedsiewzieciaedycyjne

Olsztyna, Brodnicy, Malborka, Pelplina.

Natomiast ostatnimi ksiazkami,bo wydanymi w 1990 r., które trafily do

zbiorów Adama Wolnikowskiego, sa:historyczne opracowania TNT, Komitetu

Obywatelskiego w Grudziadzu, dotyczace wydarzen styczniowych 1920 r. na

Pomorzu oraz Centralnego OsrodkaInfonnacji Turystycznej w Bydgoszczy, na

temat województwa torunskiego.

Nie sposób pominacznaczenia rozleglej i cennej wiedzy, odnoszacejsiedo

regIOnu l udostepnianejpoprzez wydawnictwa ciaglezbiorowe oraz periodyczne

instytucji naukowych i towarzystw. Generalnie sato trzy najwazniejsze

wydawnictwa TNT
207

: ,,Roczniki Towarzystwa Naukowego" (1878), ,,Fontes"

(1897), w których oglaszano materialy zródlowedo opracowywania materialów

historycznych oraz ,,zapiski historyczne" (1908), odnotowujaceniezwykle istotne

z punku naukowego przyczynki, czy infonnacje. Wolnikowski skompletowal

wszystkie z wymienionych publikacji, poczynajac od ich pierwszych tomów:

,,Roczniki TNT" (za lata 1878-1982), ,,Fontes" (1897-1989), ,,zapiski historyczne"

(1908-1989). Z torunskichwydawnictw zgromadziljeszcze Wolnikowski: ,,Roczniki

Torunskie"(17 voluminów z lat 1966-1986) Towarzystwa MilosnikówTorunia oraz

wybrane ,,zeszyty Naukowe UMK".

Inne osrodkinaukowe - Gdansk,Poznan,Bydgoszcz
-

zaangazowanew prace

na rzecz historii regionu, zamieszczaly równiezswój dorobek w tworzonych przez

siebie wydawnictwach i znalazly swoje miejsce w zbiorach Wolnikowskiego.
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Z gdanskiegoosrodkapochodza:,,Roczniki Gdanskie"(tomy 13-48 z lat 1954-

1988), "GdanskieZeszyty Humanistyczne" z SeriaPomorzoznawcza(1958-1969)

oraz miesiecznikdotyczacyspraw kaszubskich "Gryf' w niekompletnym wydaniu

z lat 1908-1925. Z poznanskiego
- "Studia do dziejów Wielkopolski i Pomorza"

PTH (28 tomów, z lat 1955-1990). Natomiast bydgoski osrodekreprezentowany jest

przez ,,Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza" Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa

Kultury w Bydgoszczy (11 tomów, z lat 1965-1989). W zbiorach Wolnikowskiego

znajduje sierówniezczasopismo ,,Jantar" w okreslonymwyborze z lat 1937-1939

i 1948 roku, które jest przeglademzagadnienpomorskich i baltyckich. Pismo jest

organem Instytutu Baltyckiego, który poprzez swojadzialalnosclaczylTorun,

Gdansk,Poznani Bydgoszcz.

Tematyka ksiazek.Tematyke zasadnicza ksiegozbioru (okolo 1200

voluminów) okreslaich profil, który wynika z zainteresowan- wlascicielazbiorów -

ZiemiaPomorza Wschodniego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Pomorze

Nadwislanskie.Zbiory przedstawiajaregion w róznychdziedzinach wiedzy i zycia

jego spolecznosci.A tlo do jego ukazania, we wszystkich przedsiewzieciach

naukowych, kulturalnych, gospodarczych, politycznych, spolecznych, tworzy

historia Pomorza w kontekscie historycznym Polski, opowiedziana

w zgromadzonych okolo 500 publikacjach. W zwiazkuz powyzszym,w tej czesci

ksiegozbioru znajduje siehistoria Pomorza od czasów najdawniejszych, azpo

wspólczesnosc.Oto kilka przykladów: ,,Prusy poganskie"H. Lowmianski(Torun

1935), ,'pomorze w dobie wojny trzynastoletniej" K. Górski (Poznan 1932),

,,zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polskaw polowie XV w." M. Biskup

(Warszawa 1959), "Stosunki kulturalne polsko-gdanskiew XVIII w." L.Kurdybacha

(Gdansk1937), "Polityka Torunia wobec wladz Rzeczypospolitej w latach 1764-

1772" J. Dygdala (Torun 1977), ,'pod pruskim zaborem 1850-1918"

L. Trzeciakowski (Warszawa 1973), ,'powrót Pomorza do Polski 1918-1920"

M. Wojciechowski (Poznan 1981), "Spór archiwalny polsko-gdansko-niemiecki

w okresie miedzywojennym1919-1939" C. Biernat (Warszawa 1969), "Gestapo

w walce z ruchem oporu nad Wislai Brda" T. Jaszowski (Bydgoszcz 1985),

"Organizacja i funkcjonowanie Rad Narodowych w województwie pomorskim 1945-

1950" R. Sudzinski(Torun1981).

Pozycje historyczne, zarówno wymienione, jak i pozostale, saw zdecydowanej

wiekszosciwydaniami, które ukazaly siew cyklicznych opracowaniach, glównie
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Instytutu Historii PAN, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Instytutu Bahyckiego,

Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Sato zwykle serie tematyczne badzserie

podyktowane formaprzekazu trescii zaopatrzone w tytulywlasne, np. ,,Dzieje Prus

Wschodnich", ,,Biblioteka Wiedzy Historycznej", ,,Monografie Pomorskie",

,,Biblioteka Tekstów Historycznych", "Studia Gdanskie",,,zjazdy i kOnITontacje"

Najwiekszy
-

poza historia
- wybór literatury, w której zostalutrwalony obraz

regionu dotyczy grup tematycznych, skupionych wokól geografii, sztuki, ekonomii

i astronomii. Wsródopracowangeograficznych dominujacymtematem zebranych

ksiazekjest krajoznawstwo i turystyka. Sato opisy miast, miejscowosci, gmin,

powiatów, czy województwa, zgodnie z obowiazujacym podzialem

administracyjnym kraju. Wiadomosci te, najczesciejprzekazywane saw formie

przewodników, zwykle w aspekcie szerszym nizgeograficzny. Stadwyjatkowa

wartoscinformacyjna przewodników. Tym bardziej, zezazwyczaj sato rózneich

edycje autorskie i wydawnicze. Wobec czego stwarzajamozliwoscporównania,

uzupehllenia, poszerzenia wiedzy przekazywanej przez owe przewodniki na

okreslony temat. Jako przyklad, potwierdzajacy powyzsze stwierdzenie, moga

posluzycopracowania dotyczace Chehnna. Informacje o miescie, w formie

przewodników, ukazaly siew kilku wersjach. Oto niektóre z nich: ,,Krótki

przewodnik po Chehnnie" spisany przez J. Nierzwickiego i wydany przez

Towarzystwo PrzyjaciólChehnna, przypuszczalnie z poczatkiemXX w. Nastepnym:

"Chehnno - przewodnik"
-

praca zbiorowa Wydawnictwa Morskiego w Gdyni

z 1957 r. i pozycja o rozszerzonym zasieguterytorialnym ,,Powiat i miasto Chehnno"

1.T. Dziedzica i P. Ossowskiego, z 1923 r., Ksiazkaukazala siew chehninskiej

drukarni, wlascicielemktórej byl F. Tyszkiewicz, wydawca m.in. lokalnego pisma

,,Nadwislanin
208

.

Analiza ksiegozbiorugeograficznego pozwala tezwyróznicpublikacje, które

poprzez sWOJa tresc,zapoznaja z zagadnieniami geografii osadnictwa, np.

"Osadnictwo w ziemi chehninskiejw wiekach srednich" 1. Paradowski (Lwów

1936), "Osiedla wiejskie na Pomorzu pod wzgledemgeograficzno-osadniczym

narodowosciowym" S. Pawlowski (Torun 1935), ,,0 powstawaniu

przeobrazeniach ksztahów wsi Pomorza Gdanskiego"M. Kielczewska-Zaleska

(Warszawa 1956), czy nawet geografii komunikacji: ,,z geografii komunikacyjnej

208
W. Peplinski,Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej 1920-1939: system funkcjonowania

i obI icze spoleczno-polityczne prasy polskiej. Gdansk1987, s. 109.
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Pomorza" A Wrzosek (Torun1935). Rozprawa ta ukazala sie,jako jedna ze zbioru

prac, pt. "Stosunki komunikacyjne Pomorza". W tym zbiorze wydano tez:"Osady na

prawie polskim na Pomorzu Gdanskimw pierwszej polowie XV w." M. Biskupa
209

.

Praca powstalapod auspicjami Instytutu Geografii PAN.

Rys historyczno-geograficzny regionu uzupelniajazagadnienia ekonomiczne.

Wielowatkowyzakres tematyki gospodarczej przekazujaliczne publikacje, których

przedmiotem sa: budzet, handel, podatki, kredyty i spóldzielczosc.Oprócz

samodzielnych wydan poswieconychjednemu problemowi, znajdujasietakze

opracowania syntetyczne, czyli laczacewyzej wspomniane - i nie tylko -

zagadnienia. W ten sposób tworzajednoczesnieprzekrojowy obraz ksztahujacych

i przeobrazajacychsiewarunków ekonomicznych regionu w danym okresie

historycznym. Takawlasnierolepehriawybrane
- dla przykladu

-

tytuly: "Upadek

gospodarczy Prus Wschodnich" J.A. Wilder (Torun1936), ,,Rozwój spoleczno-

gospodarczy bydgosko-torunskiegookreguprzemyslowego w latach 1960-1968" -

praca zbiorowa Wojewódzkiego UrzeduStatystycznego w Bydgoszczy (1969),

,,Problemy spoleczno-gospodarcze województwa torunskiego" pod redakcja

naukowaJ.Falkowskiego, wydane przez UrzadWojewódzki w Toruniu (1984).

Natomiast zasobny zbiór publikacji zwiazanychze sztuka,wnióslnowawiedze

wzbogacajacaprzeszloscPomorza. Wiekszosczebranych ksiazekto opracowania

traktujace o zabytkach sztuki architektonicznej, dlatego podstawowy kierunek

tematyczny tych pozycji wyznacza wlasnieta dziedzina. W zbiorach znajdujasie

wieccenne informacje z zakresu badannad sztuka,poczawszyod publikacji z XIX

w. Najstarsze dziela dotyczaDiecezji Chehninskiej,a zawarte w nich wiadomosci

wprowadzil ks. J. Fankidejski, bedacautorem monografii
2IO

: "Utracone koscioly

w Diecezji Chehninskiej" (Pelplin 1880), ,,Klasztory zenskiew Diecezji

Chehninskiej"(Pelplin 1883) oraz "Obrazy cudowne i miejsca w dzisiejszej Diecezji

Chehninskiej"(Pelplin 1880), które J. Fankidejski spisal "podlug urzedowychakt

koscielnychi miejscowych podan,,2lI. W 1926 r. R. Frydrychowicz uzupehril dzielo

J. Fankidejskiego edycjaTNT, pt. ,,Dzwony koscielnew Diecezji Chehninskiej".

Z czasem zainteresowanie historiasztuki, zwlaszcza pomorskiej zintensyfikowalo

209
M. Biskup, Osady na prawie polskim na Pomorzu Gdanskimw pierwszej polowie XV w. [w:]

Stosunki komunikacyjne Pomorza. Torun1935, s. 182-224.
210

Teka Komisji Historii Sztuki TNY. Torun1959, t. 8, z. 1. s. 5.
211

J. Fankidejski, Obrazy cudowne i miejsca w dzisiejszej Diecezji Chelminskiej.Pelplin 1880,
s. tytulowa.
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SIe. Pojawili sienowi badacze, autorzy i ich prace, niektóre z nich obecne sa

i w zbiorach Wolnikowskiego. Tematyka pózniejszych opracowannie dotyczy

wylaczniezabytków sakralnych. Wolnikowski poszerzyl swój ksiegozbiórrówniez

o ksiazki,zapoznajacez architektura,np. zamku w Golubiu, zamków województwa

torunskiego,ratusza, czy budynku teatru torunskiego.Warto równiezzwrócicuwage

na opracowania, które w kompleksowym ujeciuprzekazujainformacje z historii

sztuki. Jednaz wazniejszychjest "Sztuka Pomorza" ks. B. Makowskiego (Torun

1923). Jej szczególna wartosc,a jednoczesniezasluga autora polega na tym, zejest

to pierwsza próba syntezy dziejów sztuki. Najpehriejszy jednak zbiór wiadomosci

historycznych, jak i blizszychówczesnoscidostarczaja:katalogi zabytków sztuki

w Polsce, z uwzglednieniempowiatów bylego województwa bydgoskiego i wybrane

wydawnictwa ciaglezbiorowe: Zeszyty Naukowe UMK - Zabytkoznawstwo

i Konserwatorstwo, oraz Teka Komisji Historii Sztuki TNT -

w zbiorach

Wolnikowskiego dostepnychjest 6 czesciz lat 1959-1976.

Do wyrózniajacychsiedruków, ze wzgledu na ich liczebnoscnaleza

wydawnictwa zwiazanez astronomia.Tematem zasadniczym okolo 50 voluminów

jest osoba uczonego
-

MikolajaKopernika, rozpatrywana z wielu punktów widzenia.

Pierwszym i najstarszym sformulowaniem tematu, wsródzbiorów Wolnikowskiego,

jest: dzielo, pL ,,zywotKopernika i jego naukowe zaslugi". Dodatek do tytulu

wyjasnia:rzecz czytana na publicznem posiedzeniu c. k. Uniwersytetu Jagiellonskiego

dnia 19.02.1873 r. przez pro! dra Karlinskiego
212

. W sladza niniejszym tytulem

pojawiajasienastepne,nowsze edycje mówiaceo Koperniku i jego dokonaniach.

Oto kilka z nich: "Wszechswiat Kopernika a kosmologia wspólczesna",

,,Instrumenty Kopernika a narzedziawspólczesnej astronomii", ,'prywatne zycie

Mikolaja Kopernika", ,,Kopernik i heliocentryzm w polskiej kulturze umyslowej do

koncaXVIII w.", ,,Fromborski samotnik", ,,Kopernik
- czlowiek odrodzenia", "Od

Roku Kopernikowskiego do Federacji Miast Kopernikowskich". Do wymienionych

moznajeszcze dolaczyckilkanasciepozycji z lat 50-tych i 80-tych, które podobnie

szeroko i analitycznie zajmujasieMikolajem Kopernikiem i jego miejscem w nauce.

Tematyka regionalna pozostalych ksiazek,w nieco skromniejszym wyborze,

w zbiorach Wolnikowskiego zwiazanajest glównie z takimi dziedzinami wiedzy,

212

Karlinski,ZywotKopernika i jego naukowe zaslugi. Kraków 1873, s. tytulowa.
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jak: bibliografia, szkolnictwo, polityka, wojskowosc,etnografia, przyroda, przemysl

i rolnictwo.

Wspomniecrównieznalezyo calkiemokazalej propozycji literatury dotyczacej

organizacji, instytucji, towarzystw, dzialajacychw regionie. Sato opracowania

monograficzne, np. Instytutu Bahyckiego, TNT, PTH, Towarzystwa Przyjaciól

Nauki i Sztuki w Gdansku.Ponadto, wydawnictwa jubileuszowe i ksiegipamiatkowe

i wiele innych form okazjonalnych wydawnictw, chociazbyIzby Rolniczej, Zwiazku

Towarzystw Kupieckich, KólSpiewaczych,Towarzystwa Gimnastycznego "Sokól".

A takzesprawozdania z realizowanych prac, np. TNT (42 czesciza lata 1949-1989),

czy Komunikaty Instytutu Bahyckiego (13 voluminów z lat 1969-1987).

Z kreguliteratury regionalnej wylaczonopublikacje, które odnoszasiedo

Grudziadzai najblizszychjego okolic. Wydzielone pozycje, zwane grudziadzanami,

tworzajednoczesnie samodzielna grupe tematyczna regionaliów. Wolnikowski

poprzez swoje zbiory staral sieodtworzyc mozliwie pelny obraz produkcji

wydawniczej zwiazanej z Grudziadzem. Zgromadzil okolo 250 wydawnictw

zwartych oraz 20 wydawnictw ciaglychperiodycznych. Sposród250 wydawnictw

zwartych 19 druków stanowia wydania z lat 1841-1913, 130 - z okresu

miedzywojniai 100 z lat 1945-1990. Natomiast z grupy 20 wydawnictw ciaglych

periodycznych - 2 tytuly pochodzaz lat powojennych (po 1945 r.), pozostale z lat

1918-1939. Czasopisma nie sakompletnymi rocznikami. Zwykle sato pojedyncze

numery. W przypadku kilku tytulów: Gazeta Grudziadzka, GoscSwiateczny,

Nauczyciel Pomorski, Tygodnik Parafialny, Pomorski PrzegladKupiecki, Straznica

Bahycka i GlosPomorza ich wybór jest wiekszy.

Do zbiorów grudziadzkichnalezyrówniezzaliczyc 2 rekopisy.Charakter

i przeznaczenie rekopisów,które sadokumentacjaprawno-gospodarczastosunków

spolecznych w okreslonymczasie historycznym, wyrazniewskazuje na ich rodzaj

archiwalnl
13

. Starszy, z kwietnia 1642 r. "Wilkierz Miasta Grudziadza"zawiera

przepisy prawne uchwalone przez ówczesna Rade Miejska. Tekst przepisów

zapisany jest wedlug prawidel kaligrafii w jezykulacinsko-niemieckim.Tytul dziela

i jego datacjezamieszczono na stronie tytulowej. Elementy te zostaly równiez

powtórzone i ujetew tym samym ukladzie graficznym na okladce rekopisu.Na

wewnetrznej stronie przedniej okladki znajduje sie wpis: Inserivio Andrea

213

Encyklopedia wspólczesnegobibliotekarstwa polskiego (EWBP). Wroclaw 1976, s. 265.
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Natencyl4, który moze swiadczyco wlascicielubadzopiekunie mmejszego

manuskryptu. Slady,przypuszczalnie proweniencyjnej wedrówki,w postaci pieczeci

- Archic der Stadt Graudenz; Wojewódzkie Archiwum Panstwowew Bydgoszczy

z 1959 r. - moznaodnalezci w innych miejscach rekopisu
215

. Drugi rekopis

archiwalny to "Inwentarz Starostwa Grudziadzkiego" z 1765 r., który zostal

sporzadzony po przeprowadzonej lustracji. Tekst podzielony na czesci:wstep,

opisanie zamku, folwarki, miasto Grudziadz,wsie, mlyny, przewóz do Grudziadza,

jeziora, intraty, expensy, zapisano kaligrafiaw jezykulacinskimna 199 stronach. Na

marginesach, z lewych stron kart zdarzajasiewpisy cen, nieczytelnych uwag, które

podobnie, jak barwne olówkowe podkresleniai znaki w tekscie,naniesione sainnym

charakterem pisma.

Najstarszym grudziadzkim drukiem jest edycja ksiazkiz 1841 r.,

pt. "Wloscianinmadry,albo nauka jak wloscianiemogazycswobodnie i wesolo,

uczciwie do majatkui dobrego bytu przychodzicoraz sobie i bliznimw przygodach

bycpomocnymi". Takie sformulowanie tytulu, najprawdopodobniej zgodnie z jego

zalozeniami,spelnia funkcjeinformacyjna,wyjasniajaca,zalecajacalub po prostu

reklamujaca216. "Wloscianin...", który jest przykladem literatury popularnej

i poradnikowej, skierowanej do "ludu wiejskiego", ukazal sienakladem i drukiem,

wspomnianego w poprzedniej czescipracy, C.G. Roethe.

Oprócz kilku pozycji o charakterze zblizonymdo monograficznych opracowan

ogólnych z dziejów Grudziadza, np. ,,zycie Pomorza - Królewskie Miasto

Grudziadz"(1920), ,,Dzieje Grudziadza"(1920), "Grudziadz.Wczoraj! Dzis!Jutro?"

(1925), "Szkice grudziadzkie"(1964, 1969, 1972), ,,20 lat powiatu grudziadzkiego"

(1965), wiekszoscdruków rejestruje i opisuje rzeczywistoschistorycznamiasta

w sposób uszczególowiony do wybranego zagadnienia. Najwiecejpublikacji dotyczy

historii przedsiebiorstwi zakladów pracy (125 lat Pomorskiej Odlewni i Emalierni,

100 lat ,,Agromet-Unii"), towarzystw, organizacji zwiazkowych(5 lat Polskiego

ZwiazkuCechów Piekarskich, 30 rocznica Oddzialu PTTK, 50 lat Towarzystwa

RzemieslnikówSamodzielnych dawniej Towarzystwa Przemyslowego, Towarzystwa

UpiekszaniaMiasta, klubów sportowych (50 lat GKS Olimpii, 40-lecie Aeroklubu).

Ponadto, instytucji i przedsiewzieckulturalnych (50 lat chóru meskiego,,Echo",

214
Wilkierz Miasta Grudziadza.1642, wewnetrznastrona przedniej okladki (rekopis).

215
Ibidem.

216
Z. Aret, Dziwne historie ksiazki.Wroclaw 1969, s. 174, 179.
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Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikolaja Kopernika, Teatru Ziemi

Pomorskiej, 65 lecia Oddzialu PTTK-sejmik grudziadzki) oraz wybranych

szczególnych dla miasta okresów badzwydarzenhistorycznych, np. oblezenie

twierdzy 1807 r., zyciekulturalno-literackie w latach 1918-1939, Grudziadz-styczen

1920, zbrodnie hitlerowskie w Grudziadzu i okolicy, Grudziadzi jego ludzie

w dziesiecioleciuPRL. Oddzielnagrupestanowiapublikacje traktujaceo kawalerii

w Grudziadzu. Przedstawiaja one w samodzielnych opracowaniach zasady

organizacyjne, kursy taktyki, obozy szkoleniowe, ale tezhumorystyczne ujecie

tematu, poprzez ukazanie kawalerii w formie karykaturalnej.

Wszystkie dotad wyrruemone wydawnictwa wspIerane sa cennyrru

informacjami ksiagadresowych, spisów urzedowychmiejscowosci i obiektów,

almanachów, kalendarzy, jednodniówek, ksiag pamiatkowych, preliminarzy,

magistratu Miasta Grudziadza,a takzezestawieniami budzetowymiGrudziadzaoraz

ustawami i statutami, glównie towarzystw i organizacji dzialajacychw Grudziadzu,

np. ZwiazkuUczestników Strajku Szkolnego z lat 1906-1907 na Pomorzu z siedziba

w Grudziadzuczy Kasy Spóldzielczej Parcelacyjno-Osadniczej. Kolejnymi, bliskimi

merytorycznie w swym przekazie, informacjami sazarzadzeniai rozporzadzenia,

m.in. przewodniczacegoPrezydium Miejskiej Rady Narodowej albo budowlane dla

miasta Grudziadza. Zródlemwiedzy o Grudziadzusarówniezprogramy, zarówno

rozwoju gospodarczego, jak i wyborcze, ale tezo charakterze kulturalnym, np.

Koncert na rzecz braci naszych w Królestwie Polskim Kola Spiewaczego"Lutnia".

W poszerzeniu, uzupelnieniu wiadomosci o miescie majaswój udzial relacje

w formie sprawozdan, np.: przemysl i handel Pomorskiego Okregu Izby

Przemyslowo-Handlowej, chronologiczny przeglad sprawozdawczy Zwiazku

Towarzystw Kupieckich, Izby Rzemieslniczej za lata 1931-1932, Towarzystwa

Gimnastycznego "Sokól"za rok 1938 oraz z dzialalnoscigrudziadzkichszkól.

Niemniej waznymi,dla utrwalenia historii miasta saodbywajacesiewystawy,

a wlasciwiesporzadzanena te okolicznoscikatalogi, zarówno katalogi do wystaw

gospodarczych (przemyslu grudziadzkiego, osiagniecgospodarczych Grudziadza

i okolic), jak i kulturalnych (architektura w exlibrisie, malarstwo i rysunek

K. Candera, Pomorska SzkolaSztuk Pieknych,biennale fotografii artystycznej).

Natomiast wszechstronne bogactwo tresciniosaza sobaliczne dodatki do

ukazujacychsieczasopism, zwlaszczaw XX-leciu miedzywojennym.
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W zbiorach znajdujasietakzeksiazki,które "wyrazajaGrudziadz"poprzez

literaturepiekna.Sato pojedyncze próby prozatorskich badzpoetyckich wypowiedzi

H. Czermisow, S. Poreby,W. Legi,M. Bezludy, W. Kisielewskiego, M.J. Taylora.

W dziedzinie literatury miejsce najwazniejszezajmuje dorobek R. Milczewskiego-

Bruno, który swojatwórczosciaprzekroczyl granice lokalne i wpisal siew nurt

polskiej literatury z przelomu lat 60-tych i 70-tych XX w. Wolnikowski w swoich

zbiorach zgromadzil wybór tytulów R. Milczewskiego, które ukazaly siew latach

1966-1989.

Dopelnieniem opowiesci o miescie l Jego okolicznych ziemiach, których

dostarczajagrudziadzanazebrane w kolekcji Wolnikowskiego, saedycje albumowe,

przewodniki historyczno-geograficzne i informatory turystyczno-krajozoznawcze

znanych historyków regionu, zwlaszczaJ. Blachnio i W. Legi.

Jezyk ksiazek.Ksiegozbiór Adama Wolnikowskiego stanowia 4.458

voluminów w jezykupolskim i 703 w jezykach obcych. W czescizbiorów

obcojezycznychokolo 700 voluminów to ksiazkiw jezykuniemieckim. O przewadze

druków niemieckich zdecydowaly wydarzenia historyczne, a dokladniej warunki

wynikajacez traktatu rozbiorowego Polski i przejeciuziem przez Prusy, Austrie

i Rosje.Grudziadzznalazl siepod panowaniem niemieckim z chwilapostanowien

I rozbioru, czyli od 1772 r.
217

. Konwencja podzialowa II rozbioru z 1793 r.

poszerzylawplywypruskie na terenach polskich i objelam.in. Gdanski Torun
218

.

Sposród700 publikacji w jezykuniemieckim zdecydowana wiekszoscdotyka

spraw Pomorza Wschodniego. Daty wydania zebranych pozycji wyznaczajazasieg

chronologiczny ograniczony do lat 1850-1939. Z kolei róznorodnosczagadnieniowa

nie wskazuje ograniczenw zakresie tematycznym. Stadzarówno opracowania, które

dostarczajawiadomoscio folklorze Prus Zachodnich i Wschodnich, o polskich

ruchach narodowosciowychw Prusach, o gospodarczych mozliwosciachrozwoju

przylaczonychterenów wschodnich ale tezi prace rozwazajacepsychologiewierzen

w kraju Wisly. Wszechstronnosci informacyjnej towarzyszy równiezrozmaitosc

ujec,jak i form ich przekazu. Czasami sato tylko kilkuzdaniowe wtracenia,innym

razem fotografie z zarmeszczonym komentarzem slownym w ogólnych

opracowaniach dotyczacychPolski lub Prus. Jednak najczesciejsato samodzielne

edycje z obszernazawartosciatrescizwiazanychz Prusami Wschodnimi. Z kolei

2l7

Grudziadzi okolice, op. cit., s. 16-17.

218

Zarys historii..., op. cit., s. 360.
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charakter dostarczanych wiadomosciwplywana ich forme.Dlatego w zbiorach maja

lTIlejsce opracowarua, które udostepniajainformacje poprzez SPISY osób

miejscowosci, skorowidze parafii, zestawienia statystyczne, zarzadzenia

obowiazujacePolaków, kroniki i ksiegijubileuszowe.

Podobnie rzecz sieprzedstawia w przypadku okolo 200 druków okreslonych

grudziadzanami. Najcenniejszymi pOZYCJamI poruszajacynn problematyke

grudziadzkasaopracowania niemieckiego urzednika sadowego, historyka,

krajoznawcy, archiwisty X. Froelicha
219

. Dziekijego zainteresowaniom i lO-letniej

pracy, równiez nakladczemu zaangazowaniu powstala monografia, pt. ,,Historia

powiatu grudziadzkiego".Dzielo w tomach (toml-1868, tom 2-1872) wytloczono

w drukarni C.G. Roethe. W latach 1884-1885 w gdanskiej firmie wydawniczej

A.W. Kafemanna ukazalo SIe wydanie 2 uzupelnione ,,Historii powiatu

grudziadzkiego,,22o. X. Froelich jest równiez autorem kilku nastepnych

wartosciowychpublikacji. Do nich naleza:,,Kronika miasta Grudziadza",wydana

z okazji 600 lecia nadania praw miejskich, "Góra Zamkowa", rozprawa na temat

Courbier'a oraz ,,Przewodnik po Grudziadzui okolicy". Przewodnik bylpierwszym

tego rodzaju opracowaniem w dziejach grudziadzkiegokrajoznawstwa
221

.

Oprócz ksiazekw jezykuniemieckim zdarzajasieteksty w jezykulacinskim-

i tych jest najwiecej- w porównaniu z pozostalymi, pojawiajacymisiew jezykach

angielskim i francuskim, ale jest to zaledwie nikly procent caloscizbiorów

obcojezycznych. Do tekstów w jezyku lacinskimnalezy rekopis archiwalny

,,Inwentarz Starostwa Grudziadzkiegoz 1765 r.". Poza nim zapis lacinskiwystepuje

najczesciejw polaczeniupolsko-lacinskim(Slownik polsko-lacinskiw 5 tomach),

badzniemiecko-lacinskim("Wilkierz miasta Grudziadzaz 1642 r.").

W odniesieniu do tresciprzekazywanych w jezykachangielskim i francuskim

moznawlasciwiestwierdzic,zedwujezycznosczapisu jest jedynaformazaistnienia

tych jezykóww ksiazkachze zbiorów Wolnikowskiego. Oto jeden z przykladów-

dziewietnastowieczny druk, który zawiera spiewy poetyckie w opracowaniu

i wolnym przelozeniuG. Reimann'a. Jest to niewielki zbiorek, który ukazal siepod

auspicjami Królewskiego Ewangelickiego Gimnazjum w Grudziadzu,w drukarni

219
X. Froelich, Góra Zamkowa. Tlum.zj. niem. 1. Hinz. Grudziadz2002, s. 37-38.

220

Ibidem, s. 38.
221

Ibidem, s. 38-39.
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C.G. Roethe. Przedstawia on oryginalne francuskie slowa spiewówpoetyckich na

jednej stronie, a na sasiedniejich przekladw jezykuniemieckim.

Jezykdziel odpowiada ich charakterowi i przeznaczeniu. A, zewiekszosc

zebranych druków to ksiazkinaukowe i popularno-naukowe taki tezjest ich przekaz

slowny. Leksykalnie i frazeologicznie dostosowany jest do terminologii danej

dziedziny, której publikacja dotyczy, z zachowaniem rzecz jasna ogólnych norm

obowiazujacychw jezykupolskim.

Charakter ksiegozbioru. Przeprowadzona analiza ksiegozbioruz prywatnej

kolekcji Adama Wolnikowskiego, w oparciu o katalogi biblioteczne, jak i same

ksiazki,pozwala sformulowackilka ogólnych wniosków, odnoszacychsiedo calego

ksiegozbioru.

Zgromadzone publikacje, na które skladajasie wydawnictwa zwarte

uzupelnione o wybrane wydawnictwa ciagle,stworzyly ksiegozbiórhistoryczny. Jak

przystalo na tego rodzaju ksiegozbiór,obejmuje on zbiór zamkniety,czyli taki,

którego gromadzenie zostalo definitywnie ukonczone. Bez zmian kontynuacji

kolekcji w ksztalcienadanym przez jej wlasciciela
222

.

Historyczny zbiór ksiazekstanowi zródloinformacji o przeszlosciw wymiarze

wielostronnym i wielowarstwowym. Dostarcza on przede wszystkim wiadomosci

o wydarzeniach zjawiskach zwiazanych z rzeczywistoscia polska

z ukierunkowaniem na dzieje regionu, a w jego obrebiemiasta Grudziadza.Rozlegly

zasiegchronologii publikacji, którego cezurewyznaczaja:druk najstarszy z 1611 r.

i najnowszy z 1990 r., prezentuje przegladdokonanedytorskich i typograficznych.

Przy czym przybliza zmieniajacasie postac ksiazkiw róznych okresach

historycznych.

Ksiegozbiórze wzgleduna tresci formezgromadzonych dziel ma charakter

popularno-naukowy. Rozlegla wiedza historyczna, regionalna, wzbogacona

o najwazniejszewiadomosciw najbardziej reprezentatywnych opracowaniach, tzw.

ksiegozbiorupodrecznego,stanowi o solidnosciwarsztatu pracy.

Skompletowany zbiór Adama Wolnikowskiego jest wyraznymoddaniem jego

zainteresowani dzialan,które konsekwentnie pielegnowal,rozwijal i realizowal az

do swojej smierciw 1990 r. Ksiegozbiórspelnia funkcjeinformacyjna,poznawcza,

222
B. Bienkowska,Kilka uwag i propozycji w sprawie badanksiegozbiorówhistorycznych. Studia

o Ksiazce.Wroclaw 1986, t. 16, s. 3-4.
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kulturotwórczai sluzebna,kolejnym pokoleniom zgodnie z zamyslem Adama

Wolnikowskiego.

Zbiory archiwalne i muzealne. Ludzie zarazeni ,,godziwa i rozwijajaca

rozrywka", jak okreslano w przeszloscipasje kolekcjonerska, a przypomnieli

sformulowanie c.J. Duninowie w swojej pracy223, zwykle nie ogranicza siedo

jednego przedmiotu, CVj kierunku zbieractwa. Slowa te moznatakzeodniescdo

Adama Wolnikowskiego. Obok glównego przedmiotu fascynacji zbieraczej, jakim

byla dla Wolnikowskiego ksiazka,pojawily siei inne formy pehriace funkcje

nosnika informacji, wspierajacego zasadnicVj trzon zbiorów - ksiegozbiór.

Kolekcjonerstwo innych form: czasopism, fotografii, grafiki, dokumentów zycia

spolecznego w zbiorach Wolnikowskiego ograniczone jest wylacznie do

przedmiotowego wyrazaniazainteresowanregionem i wzbogacania informacyjnego

ksiegozbioruregionalnego.

Po smierci Wolnikowskiego w 1990 r. podzialem kolekcji na zbiory

archiwalne, muzealne, biblioteczne oraz ich spisami protokolarnymi zajelasie

specjalnie do tego celu powolana Komisja. Sprawa spadkowa, trwajacepertraktacje

i ostateczne decyzje dotyczacekolekcji omówiono dokladniej w 1 czesci3 rozdzialu

ruruejszej pracy. Zgodnie z ustaleniami Komisji przekazano Archiwum

Panstwowemuw Toruniu zbiór dokumentów (30 pOVjcji
- wedlug spisui

24
. W kilka

lat pózniej Urzad Miasta w Grudziadzu przekazal Archiwum w Toruniu

dokumentacjeprac MRN. Wsródnich, opracowania z sygnatura34, 35, 37 laczace

sierówniezz dzialalnosciaAdama Wolnikowskiego.

Najogólniej ze zbiorów przejetychprzez Archiwum moznawyodrebniccztery

zasadnicze grupy, które wydzielono ze wzgleduna rodzaj zawartych w nich

dokumentów. Najobszerniejszagrupetworzamaterialy archiwalne o charakterze

sprawozdawczo-planowym przekrojowo-przegladowym, które dostarczaja

wiadomosci o Grudziadzui jego powiecie
225

. Do nich nalezy"Charakterystyka

miasta Grudziadza" prVjgotowana przez Miejska Komisje Planowania

Gospodarczego prVj udziale MRN, wykonana na zlecenie Wojewódzkiej Rady

Narodowej i Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w BydgoszcVj.

223
C. Dunin, 1. Dunin, Philobiblion polski. Wroclaw 1983, s. 54.

224
Uchwala Nr 431/91 ZarzaduMiasta Grudziadza,z dnia 18.12.1991 r. ZalacznikNr 5 (BM

w Grudziadzu).
225

Archiwum Panstwowew Toruniu, Akta Adama Wolnikowskiego (1909-1963), sygn. 4, 17,22, 30,

35,37.
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Odpowiedzialnym za koordynacjeprac nad przedsiewzietymzadaniem byl Adam

Wolnikowski. Celem, zalozonym przez Wojewódzka Komisje Planowania

Gospodarczego owej charakterystyki bylo usystematyzowanie rozproszonej wiedzy

na temat Grudziadza,która informowalaby o aktualnym stanie zagospodarowania

powiatu. A co za tym idzie wskazywalaby na postulaty nadrzedne do planu

5-letniego. Elaborat tekstowy, zawierajacyzestawienia tabelaryczne, obrazuje stan

gospodarczo-spoleczny na dzien31.12.1954 r. Z lat 50-tych i 60-tych pochodzi

tez kilka innych pisemnych relacji podsumowujaco-rozliczeniowych, ale

w skromniejszym wymiarze.

Nastepnym, zblizonym w charakterze dokumentem, jest raport o stanie

gospodarczo-spolecznym Grudziadzai powiatu w 1970 r., planach rozwoju do

1975 r. i perspektywicznych kierunkach podstawowych przeobrazendo 1985 r.

Raport sporzadzonyzostalw 14 rozdzialachna 216 stronach w opracowaniu zespolu

pracowników UrzeduMiejskiego pod kierunkiem Miejskiej i Powiatowej Komisji

Planowania Gospodarczego.

Bardziej zajmujacymi dokumentami w formie opracowan historyczno-

ekonomicznych sa dwa rekopisy autorstwa Wolnikowskiego. Pierwszy,

zatytulowany ,,Dwa dwudziestolecia miasta Grudziadza"sklada siez 2 czesci.

Obejmuje on lata 1919-1939 i 1945-1964. Gospodarcze fakty i liczby spisane zostaly

na 29 stronach formatu A5. Drugi, ,,Monografia miasta Grudziadzado 1939" jest

pracadyplomowaz geografii gospodarczej, jak informuje wpis zamieszczony wraz

z data30.01.1939 r. pod tytulem rekopisu.Monografietworza3 czesci:wstep
-

zawierajacyrys historyczny miasta, czescl - srodowiskogeograficzno-gospodarcze,

czesc2 - stosunki demograficzne, czesc3 - zyciegospodarcze oraz uwagi koncowe,

wykaz zródeli literatury, z której korzystal autor. Trescrekopisuzebrana na 157

stronach formatu A5 uzupelniona zostala o wykresy, szkice dotyczacezabudowy

miasta Grudziadza,np. szkic wplywu erozji rzecznej na ksztaltowanie powierzchni

miasta.

W drugiej grupie dokumentów zebrane zostaly akta osobowe 8 postaci

zwiazanych z Grudziadzem
226

. Wsród nich znalezli SIe: prezydenci

M.S. Zygmuntowicz (w latach 1946-1950), F. Mowinski(w latach 1945-1946), trzej

pracownicy magistratu A. Zielinski (w latach 1921-1940), S. Kasprzycki

2261bidem, sygn. 8, 11-14,24,25,28.
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(w latach1946-1950) i A. Kruszelnicki (w latach 1945-1950), wiceprezydent

T. Mezyk(w latach 1946-1947). Do tej grupy zaliczycnalezyrównieztekeosobowa

J. Rezmera - dyrektora Miejskiego PrzedsiebiorstwaKomunikacji w latach 1954-

1958, a takze akta personalne grudziadzkiego rzemieslnika W. Nogowskiego.

Prowadzilon wlasnapiekarniew latach 1919-1939. W czasie wojny bylaresztowany

przez Gestapo. Po wojnie ponownie uruchomil prywatnainicjatywe.W 1951 r.

zaklad przeszedl pod zarzad Powszechnej Spóldzielni Spozywców (PSS)

w Grudziadzu.W. Nogowski byl prezesem Samodzielnego Rzemiosla na powiat

Grudziadz,potem województwo pomorskie.

Nieznane sa powody, cel, przeznaczerue przechowywanych przez

Wolnikowskiego dokumentów. Bycmoze,jako autor kilku biogramów zamierzal

podobnie upamietnicosoby, których akta znalazlysiew jego zbiorach.

Kolejna, trzecia grupa materialów archiwalnych to sprawozdania
227

:

obrachunkowe za rok 1928-1929 Zakladu Przemyslu Gumowego ,,PEPEGE",

dzialalnosciPolskiego Komitetu Niesienia Pomocy w Lisewie z dnia 2.02.1945 r.

oraz z wykonanych zadan Towarzystwa PrZ)jaciól MlodziezySzkól Wyzszychna

terenie Grudziadzaz lat 1948-1949, w którego przedsiewzieciaangazowalsie

równiezAdam Wolnikowski.

Do nastepnej, czwartej grupy archiwaliów nalezarozmaitego pochodzenia

dokumenty zwiazane z: LigaMorskai KolonialnaObwodu Chehnno, Kasa

Parcelacyjna w Grudziadzu, Prezydium MRN oraz ,,Hydroprojektem", który

wyjasnia przejscie na transport wodny Grudziadzkich Zakladów Przemyslu

Gumoweg0
228

.

Wsród rozmaitosci archiwalnych znajdujasierówniez: obligacja 2000 zl

Premiowej PozyczkiOdbudowy Kraju z 1946 r., list hipoteczny dotyczacyrolnika

z Lisewa (Chehnno 1931), zadluzonegona rzecz J. Brzeskiego (ojca Marty

Wolnikowskiej, z domu Brzeskiej, matki Adama Wolnikowskiego) oraz statut

,,Domu Bartlomieja Herwesta" w Grudziadzu,przy ul. Solnej. Rodzina wlasciciela

przekazala nieruchomoscmiastu, a w 1939 r. uchwalono fundacjejego imienia.

Przed przekazaniem czescimajatku B. Herwesta schronisko, przy ul. Solnej

funkcjonowalojako ,,zenskiPrzytulekdla Ewangelików"229.

227

Ibidem, sygn. 2, 3, 15.
228

Ibidem, sygn. 5, 7, 23, 26, 27.
229

Ibidem, sygn. 29, 6, 21.
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Ze zbiorów Wolnikowskiego do dokumentacji archiwalnej zalaczonotakzeksiege

meldunkowakamienic, przy ulicach Murowej 29, Mickiewicz 39 i 22 lipca 12,

pojedyncze numery z lat 1954-1956 zakladowego pisma ,,PEPEGE", pt. "Glos

Zalogi" i inwentarz Archiwum Miejskiego w Grudziadzu,który jako przynaleznytej

instytucji powrócil do prawowitego wlasciciela- Archiwum Panstwowego

w Toruniu
230

.

Muzeum Miejskie w Grudziadzu,jako jedna z 3 instytucji, bioracychudzial

w pracach Komisji zwiazanejz kolekcjaAdama Wolnikowskiego, uzyskalo prawo

do przejeciaczescizbiorów. Wedlug wykazu zalaczonegodo protokolu Komisji

w posiadaniu Muzeum znalazly sie32 pozycje, oddzielnie odnotowane 2 zestawy

akwafort oraz 44 odznaczenia i medale
231

.

Po przejeciuzbiorów przez Muzeum okazalo sie,
zeniektóre z nich me

nalezalydo Wolnikowskiego. W tej sytuacji Muzeum umozliwiloodbiór osobom

zainteresowanym swojej wlasnosci, za specjalnym poswiadczeniem. Na tej

podstawie zmniejszyla sieilosczbiorów z kolekcji Wolnikowskiego, dlatego tez

obecny ich stan nieco odbiega od pierwotnego zapisu protokolarnego sprzed 13 laty.

Pozostale muzealia przypisane zostaly poszczególnym dzialom Muzeum,

a o ich przydziale zadecydowalrodzaj zbiorów.

W ksiedzeinwentarzowej ikonografii dzialu historycznego pod pozycja356-

1751 i 1875-1900 dokonano wpisu zbioru pocztówek, widokówek, fotografii wraz

z ich kliszami i negatywami. Wolnikowski byl ich autorem jako fotograf, ale tezjako

wykonawca reprodukcji prac innych twórców. Tematem zebranych materialówjest

grudziadzkikrajobraz miejski ukazany w róznychaspektach oraz pojedyncze watki

ilustrujaceglówniegarnizon i zyciekulturalne Grudziadza.

W dziale historycznym znalazly SIe równiez cenne materialy zródlowe

dokumentujacezyciespoleczne, w postaci przede wszystkim druków ulotnych,

np. plakaty - wyborcze, reklamujacefirmeW. Kruszewskiego (najprawdopodobniej

z okresu miedzywojennego), propagujace dzialania Towarzystwa Upiekszania

Miasta z 1937 r. lub Chóru Meskiego,,Echo". Dokumenty zyciaspolecznego,

powstale w zasadzie dla osiagnieciadoraznych celów propagandowych,

politycznych, handlowych, reklamowych, czy informacyjnych, z czasem staly sie

230

Ibidem, sygn. 10, 9, 8.
231

Uchwala Nr 431/9\ ZarzaduMiasta Grudziadza,z dnia \8.\2.\99\r. ZalacznikNr 4. (BM

w Grudziadzu).
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dokumentami o trwalej wartoscihistorycznel
32

. Takiego, tezznaczenia nabraly

wiadomosci,które niosaze soba:Dyplomy Komitetu Obywatelskiego z 1933 r.,

SwiadectwoMajstrowskie Rzeznikówz 1921 r., Obligacje 6% PozyczkiNarodowej

na 50 zlotych z 1934 r. albo kwestionariusz do stwierdzenia obywatelstwa

panstwoweg0
233

. Wymienione zbiory zostaly zarejestrowane w ksiedze

inwentarzowej archiwaliów pod pozycjami 627-649 i 747-754.

Do dzialu sztuki Muzeum trafily takze2 komplety, w kazdympo 20 sztuk

akwafort. Autorkaobu zestawów prac jest C. Wisniewska,a ich wydaniem zajelosie

PTH - Oddzial w Grudziadzu. Teka o numerze inwentarzowym MG/G/525,

pt. ,,IX wieków Grudziadza"zawiera 20 prac przedstawiajacychzabytki Grudziadza.

Wstepdo akwafort opracowalJ. Frycz i M. Turwid.

Teka z numerem inwentarzowym MG/G/526, pt. ,,Pomorski szlak

kopernikowski" z wprowadzeniem M. Biskupa jest zestawem 20 akwafort

prezentujacych10 miast (Chehnno, Elblag,Frombork, Gdansk,Grudziadz,Lidzbark

Warminski,Lubawa, Malbork, Olsztyn, Torun)zwiazanychz zyciemi dzialalnoscia

MikolajaKopernika. Teka pierwsza ukazalasiew 1965 r., druga w 1972 r.

W 1993 r. zasoby Muzeum powiekszylysieo 3 grafiki z kolekcji Adama

Wolnikowskiego, które odstapilaBiblioteka Miejska w Grudziadzu. Sato:

"Grudziadzz pierwszej polowy XIX wieku" C.A. Manna (MG/G/669), "Widok na

Grudziadzz Góry Zamkowej" z 1837 r. F. Bilsa (MG/G/682), którego grafika stala

siepodstawapózniejszychprac plastycznych fotografii innych autorów, a takze

grafika grudziadzka (MG/G/670) nieznanego artysty. Nowe eksponaty, jak

i poprzednio wspomniane teki akwafort, wpisano do ksiaginwentarzowych kolekcji

grafiki dzialusztuki.

O muzealiach umiejscowionych w dziale sztuki wspommano wczesniej,

w 2 rozdziale pracy, dotyczacymdzialalnoscipublikacyjnej i popularyzatorskiej

Adama Wolnikowskiego.

Wsródnumizmatów przekazanych Muzeum znajdujasieglównie odznaczenia

wraz z legitymacjami i wspólczesne grudziadzkiemedale okolicznosciowe,które

otrzymal Wolnikowski w podziekowaniu za prace zawodowa i spoleczna,

np. lOO-lecia Pomorskiej Odlewni i Emalierni (1962), Sympozjum Polskiego

Towarzystwa Ekonomicznego (1972), X-lecia PTAiN (1980), lOO-lecia Zbiorów

232

EWBP, s. 101.

233
UchwalaNr 432/91, op. cit. ZalacznikNr 4.
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Muzeum 91984), Zjazdu Oficerów SluzbyStalej Kawalerii (1984), Planetarium

Obserwatorium Astronomicznego (1982), z kolejnych Memorialów

B. Malinowskiego (1982, 1984-1988i
34

. O niektórych z nich infonnacje

zamieszczono w 1 rozdziale, 3 czescipracy. Natomiast pozostalymi z zachowanych

numizmatów, które stanowiaprzedmiot jego zainteresowania, samedale z serii

Jasnogórskiej. Wo1nikowski zgromadzil 11 sztuk z kompletu serii 44 medali Zbiory

wprowadzono do inwentarza (MGIME 1194-1256) medali gabinetu

numizmatycznego.

234Uchwala Nr 431/91 ZarzaduMiasta Grudziadza,z dnia 18.11.1991 r. ZalacznikNr 3 (BM

w Grudziadzu).
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ZAKONCZENIE

Przedstawiona dzialalnoscAdama Wolnikowskiego wprowadza jego osobedo

grona ludzi nazywanych regionalistami. To za sprawa ich aktywnosci,

zaangazowaniai pasji wypelnia siedziedzina zyciawybranej spolecznosci,okreslana

historiai kulturaoraz stanowi o jej tozsamosci.Tworzenie historyczno-kulturowego

zaplecza przejawia siew róznysposób, tak jak róznisaludzie, którzy wlaczajasie

w nurt jego budowania. Nie wszystkie dzialania, które skladajasiena dorobek

regionalistów, przedstawiajajednakowawartosc.Niektóre z owych poczynanbudza

zastrzezenia,a nawet krytykeodnosnieich istoty i znaczenia. Mimo to, wszystkie

winny byc odnotowywane, utrwalane i przekazywane kolejnym pokoleniom.

Dlatego, zeocena podejmowanych inicjatyw ma czesto charakter wzgledny,

wynikajacyze zmieniajacychsieokolicznosci,ludzkich upodoban,sposobów bycia,

zmieniajacychsiekryteriów estetycznych. To co dzisjest naturalne, powszechne

i modne, jutro mozestacsienudne, napuszone, a nawet smieszne.Natomiast nigdy

nie wiadomo, o co upomni sieprzyszlosc.Czy nie wskazeinnej, nowej wartosci,

wczesniej ocenionych wydarzen badzpotrzeby WYCIagrneCIa z lamusa

niedostrzezonych,pominietychuprzednio dzialan.

Jedna z form uczestnictwa w historyczno-kulturowym dorobku, ludzi

zajmujacychsieregionem, jest kolekcjonerstwo. Dzialania kolekcjonerskie Adama

Wolnikowskiego poprzez, które wyrazalswoje zainteresowania historiaZiemi

Nadwislanskiej,Pomorzem Gdanskim Grudziadzem, sajak najbardziej

adekwatnym przykladem tej formy aktywnosci. Pozostawiona miastu kolekcja

Wolnikowskiego stanowi staly element kultury regionalnej i grudziadzkiej.

Przedmiotowo ukierunkowany zbiór ksiag jest cennym zródleminformacji

o dziejach regionu, a w jego obrebiemiasta Grudziadza.Stad,podejmowanie badan

nad ksiegozbioremprywatnym uformowanym w przeszloscijest, jak najbardziej

zasadnym i celowym zadaniem.

Adam Wolnikowski zajmuje w kulturze regIOnu lTIlejsce znaczacerówniez

z innych wzgledów,posredniozresztalaczacychsiez kolekcja,która pelnilaw tym

przypadku role warsztatu pracy. Zapamietanym pozostanie poprzez teksty
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drukowane i publikowane przy jego udziale, jako autora, redaktora, lokalnego

bibliografa, podejmujacego próby bycia biografem i recenzentem, zwiazanego

z czasopismem historycznym ,,Rocznik Grudziadzki". Swoje zainteresowania

realizowal równiez wspomagajac rozmaite przedsiewziecialokalnych organizacji

i towarzystw, do których nalezallub których idee popieral. Nie sposób pominac

dokonan fotograficznych Wolnikowskiego. Przez lata rejestrowal i utrwalal

Grudziadzw zdjeciach,które byly prezentowane przy okazji licznych wystaw,

a takze stanowily uzupelnienie tresci ukazujacych siepublikacji. Wolnikowski

wlaczalsietakzew akcje odczytowe i prelekcyjne. Podczas spotkanz mieszkancami

Grudziadzazapoznawalich z historiai kulturamiasta oraz okolicznych ziem.

Praca niniejsza obejmuje wszystkie rodzaje uczestnictwa Wolnikowskiego

w poszerzaniu wiedzy o regionie. Porzadkujeje, podkreslanajbardziej atrakcyjne

zagadnienia zwiazanez jego aktywnoscia.Ale tezwskazuje przedmiot ewentualnych

dalszych dociekanbadawczych, jako zebogactwo i róznorodnosctrescizawartych

w dzialaniach Wolnikowskiego niesie niewyczerpane wreczmozliwoscipoznawcze.

Nawet najszerzej potraktowany w pracy ksiegozbiórmozezostacpoddany dalszej,

doglebnejanalizie, tak w aspekcie historycznym, jak i bibliologicznym. Czesc

zbiorów w jezyku niemieckim moze wlasnie stanowic przyklad otwartych

mozliwoscibadawczych. Podobnie zbiory archiwalne i muzealne, które ze wzgledu

na swojaspecyfike,wymagalyby oddzielnego spojrzenia na ich rolew historyczno-

kulturowym przekazie.

Od zainteresowanosobaAdama Wolnikowskiego i jego dzialaniami oraz

inwencji twórczej przyszlych autorów, zalezyprzedmiot kolejnych poszukiwan,

które mozewskazacniniejsza praca.
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BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

1955

Uchwala Miejskiej Rady Narodowej w Grudziadzuz dnia 14.05.1955 r. w sprawie

miejskiego planu gospodarczego na 1955 r.. Grudziadz,11 s.

Uchwala wydana przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Grudziadzu,

pod redakcjaA. Wolnikowskiego.

1956

Glównezadania projektu planu gospodarczego miasta Grudziadzana rok 1956 wraz

z ocenaich wykonania za rok 1955. Grudziadz1956, 7 s.

Projekt planu gospodarczego wydany przez Prezydium Miejskiej Rady

Narodowej w Grudziadzu,pod redakcjaA. Wolnikowskiego.

1957

8 [Ósmy] Wojewódzki Zjazd Delegatów Aktywu Spolecznego Funduszu Odbudowy

Stolicy w Grudziadzu.Grudziadz,37 s.

Praca pod redakcjaA. Wolnikowskiego. Wydana przez Miejski Komitet

Obywatelski Odbudowy miasta Stolecznego Warszawy. W publikacji zamieszczono

,,Dzieje pieczecii herbów miasta Grudziadzapo roku 1939", w opracowaniu

A. Wolnikowskiego.

Podstawowe kierunki i zadania planu gospodarczego miasta Grudziadzana rok

1957. Grudziadz,7 s.

Plan gospodarczy opracowany przez Miejska Komisje Planowania

Gospodarczego w Grudziadzu, pod redakcjaA. Wolnikowskiego. Wydawniczo

odpowiedzialne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Grudziadzu.
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Podstawowe kierunki i zadania planu gospodarczego oraz budzetu miasta

Grudziadzana rok 1958. Grudziadz,8 s.

Zadania planu gospodarczego opracowana przez MiejskaKomisjePlanowania

Gospodarczego w Grudziadzu,pod redakcjaA. Wohrikowskiego. Wydawnictwo

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Grudziadzu.

1958

Glówne kierunki i zadania gospodarcze miasta Grudziadzana 1959 r. Grudziadz,

15 s.

Praca pod redakcjaA. Wolnikowskiego. Wydanie Prezydium Miejskiej Rady

Narodowej w Grudziadzu.

GrudziadzMikolajowiKopernikowi. Gazeta Pomorska, nr 298, s. 4.

Tematem zwiazekhistoryczny Mikolaja Kopernika z Grudziadzem.Tym, co

laczylopolskiego uczonego z miastem byl sejmik pruski w Grudziadzu,który

dotyczyl refonny monetarnej. Autorem wygloszonej rozprawy o monecie byl

MikolajKopernik.

Podstawowe osiagnieciaMiejskiej Rady Narodowej w Grudziadzuw latach 1955-57

oraz najwazniejszezadania Miejskiej Rady Narodowej w roku 1958. Grudziadz,11 s.

Sprawozdanie z lat 1955-57 oraz zamierzenia do realizacji w 1958 r. wydane

przez Miejski Komitet Frontu JednosciNarodowej i Prezydium Miejskiej Rady

Narodowej w opracowaniu A. Wohrikowskiego.

1959

Charakterystyka srodowiskageograficznego miasta Grudziadzai najblizszejokolicy

[w:] Program rozwoju gospodarczego miasta Grudziadza(1959-1965). Red. Zespolu

pracowników Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego. Grudziadz,

s.5-9.

,,Program rozwoju[...]" przedstawiony na sesji przez Prezydium Miejskiej

Rady Narodowej. Opracowanie powyzsze,jako dyskusyjne mialo dostarczycdanych

dla sprecyzowania zalozen5-letniego planu gospodarczego na lata 1961-65.
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Rozdzial I opracowany przez A. Wolnikowskiego pelnil zadanie ogólne,

o charakterze historyczno
-

geograficzno
- gospodarczym i stanowil wprowadzenie

do zagadnienszczególowych.

Projekt 5-letniego planu rozwoju miasta Grudziadzaw latach 1961-65 w zakresie

gospodarki podporzadkowanejMiejskiej Radzie Narodowej. Grudziadz,22 s.

Praca pod redakcjaA. Wolnikowskiego, wydana przez Prezydium Miejskiej

Rady Narodowej w Grudziadzu.

1960

Glówne kierunki planu zadania gospodarcze miasta Grudziadzana 1960 r.

Grudziadz,19 s.

Praca pod redakcjaA. Wolnikowskiego. Wydanie Prezydium Miejskiej Rady

Narodowej w Grudziadzu.

1961

Dzialalno.�cGrudziadzkiego Oddzialu Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Rocznik Grudziadzki.T. 2, s. 211-213.

Sprawozdanie z dzialalnosci Grudziadzkiego Oddzialu Polskiego

Towarzystwa Historycznego w latach 1960-1961.

Grudziadzw najblizszejperspektywie [w:] Grudziadz.Przewodnik. Red. J. Blachnio

Grudziadz,s. 21-25.

Rozdzialw przewodniku turystycznym zawiera omówienie planu gospodarczo-

spoleczno-kulturalnego Grudziadzaw latach 1961-65 oraz informacje praktyczne,

dotyczace najwazniejszych dla turysty instytucji Grudziadza, równiez

w opracowaniu A. Wolnikowskiego.
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Inauguracja obchodów TysiacleciaPanstwaPolskiego w Grudziadzu. Rocznik

Grudziadzki.T. 2, s. 210.

24 maja odbyla sieIII zwyczajna sesja Miejskiej Rady Narodowej miasta

Grudziadza poswiecona,m.in. przygotowaniom obchodów TysiacleciaPanstwa

Polskiego.

Publikacje dotyczace Grudziadza i jego regionu w latach 1960-1961 wraz

z uzupelnieniemza lata 1954-1959. Rocznik Grudziadzki.T. 2, s. 235-246.

Bibliografia obejmuje 206 pozycji.

WladyslawLega1889-1960. Rocznik Grudziadzki.T. 2, s. 201-208.

Cykl ,,Ludzie naszego regionu" prezentuje osobe historyka, etnografa,

krajoznawcy W. Legi.Biografia zawiera równiezzebranabibliografiejego prac.

1962

Informator turystyczno-krajoznawczy. Grudziadzi okolice. Grudziadz,39 s.

Wydawnictwo PTTK Oddzial w Grudziadzu,opracowane przez J. Blachnio.

A. Wolnikowski znajduje siew gronie trzech innych autorów zdjec,zamieszczonych

w informatorze.

1963

Inwentarz starostwa grudziadzkiego z 1739 r. Wydal A. Wolnikowski. Red.

A. Tomczka. Tekst staropolski sprawdzilF. Peplowski. Grudziadz,XV, 100 s., [6] k.

tabl., mapa.

Inwentarz starostwa grudziadzkiego, podobnie jak inne inwentarze dóbr

królewskich, obrazuje stan gospodarki folwarków i wsi, informuje o stosunkach

spolecznych. Stanowi na równi z lustracjami jedno z podstawowych zródel,

zwlaszczado historii stosunków agrarnych. Tekst inwentarza spisany zostalw jezyku

polskim, jedynie zalaczonyprzywilej miasta Grudziadzajest w jezykulacinskim.
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Publikacje dotyczace Grudziadza i jego regionu w latach 1961-1962 wraz

z uzupelnieniemod roku 1954. Rocznik Grudziadzki.T. 3, s. 269-280.

Bibliografia obejmuje 183 publikacje.

1965

Dzialalno��cGrudziadzkiego Oddzialu Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Rocznik Grudziadzki.T. 4, s. 264-267.

Sprawozdanie z prac Grudziadzkiego Oddzialu Polskiego Towarzystwa

Historycznego w latach 1962-1963.

Inauguracja obchodów 900-lecia Grudziadza. Wizyta Przewodniczacego Rady

PanstwaAleksandra Zawadzkiego. Rocznik Grudziadzki.T. 4, s. 259-263.

W ,,Kronice" Rocznika Grudziadzkiego odnotowano przebieg wizyty

Przewodniczacego Rady Panstwa A. Zawadzkiego, która zbiegla SIe

z inauguracjauroczystych obchodów IX wieków istnienia grodu nadwislanskiego.

Inwentarz Starostwa Grudziadzkiegoz 1603 r. oraz rejestr dochodów z lat 1601-

1603. WydalS. Cackowski. Red. A. Tomczaka. Grudziadz,XIX, 87 s.

A. Wolnikowski, jako przewodniczacykomitetu redakcyjnego uczestniczyl

w pracach zwiazanychz publikacjainwentarza.

Program wyborczy [miasta Grudziadza}1966-70. Grudziadz,21 s.

Program wyborczy wydany przez Miejski Komitet Frontu JednosciNarodowej

w Grudziadzu,pod redakcjaA. Wolnikowskiego.

Przewodnik po Grudziadzui okolicy. Grudziadz,s. 101, wspólnie z J. Blachnio,

S. Kopczynskim.

Na stronach 24-36 znajdujasiedwa rozdzialy, podsumowujacyi wskazujacy

nowe kierunki rozwoju Grudziadza.Tytuly owych rozdzialów: "Osiagnieciamiasta

Grudziadzaw latach 1945-1964" i ,,Planowany rozwój miasta w latach 1966-1970",

które stanowiafragment czesciogólnej przewodnika, ich autorem A. Wolnikowski.
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Publikacje dotyczace Grudziadza i jego regionu w latach 1962-1963 wraz

z uzupelnieniemod roku 1950. Rocznik Grudziadzki.T. 4, s. 285-291.

Bibliografia obejmuje 106 publikacji.

Rozwój spoleczno -

gospodarczy województwa bydgoskiego w piecioleciu1956-

1960. Rocznik Grudziadzki.T. 4, s. 257-258.

Omówienie publikacji ,,Rozwój spoleczno -

gospodarczy województwa

bydgoskiego w piecioleciu1956-1960", opracowanej przez WojewódzkaKomisje

Planowania Gospodarczego i wydanej w Bydgoszczy w 1961 r.

Sesja popularno - naukowa poswiecona600-leciu Uniwersytetu Jagiellonskiego

i Akademii Chelminskiejw Chelmnie. Rocznik Grudziadzki.T. 4, s. 263-264.

W "Kronice" Rocznika Grudziadzkiegozawarto relacje z przebiegu seSJI

popularno
-

naukowej w Chehnnie.

Statek m/s Grudziadz.Rocznik Grudziadzki.T. 4, s. 281-284.

Inauguracja obchodów Tysiacleciadala poczatekinicjatywom, które mialyna

celu, jak najpelniejsze wlaczeniesiedo tych uroczystosci. Jednaz nich bylo

powolanie ,,Komitetu Akcji mis Grudziadz",którego zadaniem bylo podjeciestaran

o nadanie jednemu z budowanych polskich statków handlowych nazwy "Grudziadz".

Powstaly pomysl doczekal sierealizacji. W dniu 15 sierpnia 1960 r. odbyly sie

w Gdanskuuroczystoscitowarzyszacepodniesieniu bandery na mis "Grudziadz".

W dwa dni pózniej "Grudziadz"wyplynalw swój pierwszy rejs "po swiecie".

Relacje z trzyletnich dzialanKomitetu przedstawiono w ,,Kronice" Rocznika

Grudziadzkiego.

Teka Grudziadzka- IX wieków Grudziadza.Grafiki C. Wisniewskiej.Grudziadz,

20 akwafort. (37 x 57 cm).

Grafiki wykonane przez C. Wisniewska,których tematem sazabytki

grudziadzkie,wydane zostalyprzez OddzialPTH w Grudziadzuz okazji 900-setnych

urodzin miasta. Komitet redakcyjny wydawnictwa tworzyli: M. Biskup, J. Frycz,

M. Turwid i A. Wolnikowski - przewodniczacy.
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1968

Przewodnik po Grudziadzui okolicy. Grudziadz,s. 110, wspólnie z J. Blachnio,

S. Kopczynskim.

Wydanie 2 poprawione i uzupelnione. Tekst rozdzialów opracowanych przez

A. Wolnikowskiego pozostalbez zmian w stosunku do wyd. z 1965 r.

1969

Program wyborczy 1969-1973. Grudziadz1969, s. 21.

Program wyborczy do Sejmiku i rad narodowych, wydany pod auspicjami

Miejskiego Komitetu Frontu Jednosci Narodowej w Grudziadzu. Uzupelniony

zdjeciami,których autorem jest A. Wolnikowski, redakcyjnie odpowiedzialny za

publikacje.

1970

JózefBlachnio (21.08.191227.11.1968). Rocznik Grudziadzki.T. 5/6, s. 601-607.

Biografia zmarlego 27.11.1968 r. dzialacza kultury, popularyzatora

i historyka regionu grudziadzkiegoJ. Blachnio. Zawiera równiezbibliografiejego

prac.

Obrona pracy doktorskiej Jerzego Koniecznego z Grudziadza.Rocznik Grudziadzki..

T. 5/6, s. 596-599.

W ,,Kronice" Rocznika Grudziadzkiego OpIsanO przebieg obrony pracy

doktorskiej pL ,,Literatura polska na Pomorzu Gdanskim w dobie zaboru".

Promotorem doc. dr B. Osmólska - Piskorska z Wydzialu Humanistycznego

Uniwersytetu MikolajaKopernika w Toruniu.

OddzialPolskiego Towarzystwa Historycznego w Grudziadzu.Rocznik Grudziadzki.

T. 5/6, s. 568-574.

Sprawozdanie z dzialalnosci Grudziadzkiego Oddzialu Polskiego

Towarzystwa Historycznego w latach 1963-1966.
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Publikacje dotyczace Grudziadza i jego regionu w latach 1964-1965 wraz

z uzupelnieniemod roku 1948. Rocznik Grudziadzki.T. 5/6, s. 609-621.

Bibliografia obejmuje 214 publikacji.

Zakonczenie obchodów 900-lecia Grudziadza. Rocznik Grudziadzki. T. 5/6,

s. 563-568.

Uroczystosciobchodów 900-lecia Grudziadza,które zakonczylysiew 1965 L

(rozpoczelyw 1963) zostalyuwiecznione w ,,Kronice" Rocznika Grudziadzkiego.

1972

Pomorski Szlak Kopernikanski.Ilustrowany Kurier Polski, nr 66, s. [6].

W ramach trwajacychDni Kopernikanskichw muzeum otwarto wystawe

grafik C. Wisniewskieji H. Brzuszkiewicz pt. ,,Pomorski Szlak Kopernikanski".Po

uroczystosci otwarcia prelekcje wyglosil A Wolnikowski. Prelegent mówil

o zwiazkachMikolajaKopernika z Grudziadzem.

Pomorski Szlak Koprenikowski. Teka grafik C. Wisniewskiej. Grudziadz,

20 akwafort (37 x 53 cm).

Grafiki C. Wisniewskiej, których tematem jest Mikolaj Kopernik i miasta

zwiazanez jego zyciemi dzialalnoscia,wydal Oddzial PTH w Grudziadzuz okazji

500-setnej rocznicy urodzin Mikolaja Kopernika oraz 450-tej rocznicy jego pobytu

w Grudziadzu. Komitet redakcyjny tworzyli: M. Biskup, który wydawnictwo

opatrzylrówniezwstepem,C. Wisniewskai A Wolnikowski - przewodniczacy.

35 [Trzydziescipiec}lat Gimnazjum Polskiego i Liceum Ogólnoksztalcacegoim.

Stefana Zeromskiegow Kwidzynie". Warszawa 91 s., wspólnie ze S. Bortnowskim.

Monografia Gimnazjum Polskiego Liceum Ogólnoksztalcacego

im. S. Zeromskiegow Kwidzynie. Wydawnictwo jubileuszowe.
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1975

Grudziadzw fotogramach Adama Wolnikowskiego. Grudziadz,4 karty [skladanka],

wspólnie z B. Sikorska
- Nowacka.

Skladanka zawiera: spis 156 eksponowanych fotogramów na wystawie

"Grudziadzw fotogramach A. Wolnikowskiego" w muzeum grudziadzkimoraz note

biograficzna z uwzglednieniem dokonan autora A. Wolnikowskiego

w dziedzinie fotografii.

1977

Grudziadzkie Sympozjum Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pt. Mikolaj

Kopernik, jako ekonomista. Rocznik Grudziadzki.T. 7, s. 125-129.

W ,,Dniach Kopernikowskich" odbylo siesympozjum ekonomiczne, które

zreferowano w ,,Kronice" Rocznika Grudziadzkiego.

Obrona pracy doktorskiej Mieczyslawa Skowronskiego z Grudziadza. Rocznik

Grudziadzki.T. 7, 129 s.

Obrona pracy doktorskiej M. Skowronskiegow Wydziale Humanistycznym

Uniwersytetu Marii Curie - Sklodowskiej w Lublinie. Temat pracy: "Odbudowa

i rozbudowa szkolnictwa w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-

1950". Promotorem pracy pro£ dr hab. B. Glebowicz,rektor Wyzszej Szkoly

Nauczycielskiej w Bydgoszczy.

Obrona pracy doktorskiej Stanislawa Reszkowskiego z Grudziadza Rocznik

Grudziadzki.T. 7, 130 s.

Obrona pracy doktorskiej S. Reszkowskiego, pt." Poczatkimiast ZleIlli

chehninskiejna tle rozwoju osadnictwa do koncaXIV w.". Promotorem pracy pro£

dr W. Hejnosz z Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikolaja Kopernika

w Toruniu.
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Obrona pracy doktorskiej Zbigniewa Nowackiego z Grudziadza. Rocznik

Grudziadzki.T. 7, s. 13 0-131.

Obrona pracy doktorskiej Z. Nowackiego, pt. "Wplyw elementów

geometrycznych powierzchni pierscienia uszczelniajacego na hydrauliczne straty

szczelinowe pompy wirowej". Promotorem pracy pro£ dr hab. inz.R. Kolman

z WydzialuMechaniczno - Technologicznego Politechniki Gdanskiej.

OddzialPolskiego Towarzystwa Historycznego w Grudziadzu.Rocznik Grudziadzki.

T. 7, s. 111-121.

Sprawozdanie z dzialalnosci Grudziadzkiego Oddzialu Polskiego

Towarzystwa Historycznego w latach 1966-1973.

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne lm. Mikolaja Kopernika

w Grudziadzu.Rocznik Grudziadzki.T.7, s. 135-138.

Obok licznych imprez, które z okazji 450-lecia pobytu Mikolaja Kopernika

w Grudziadzu,zostaly zorganizowane na wyróznieniezasluguje otwarcie w dniu

26.03.l972r. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im Mikolaja Kopernika.

Historiepowstania spisano w ,,Kronice" Rocznika Grudziadzkiego.

Pomnik MikolajaKopernika w Grudziadzu.Rocznik Grudziadzki.T.7, s. 131-134.

Przebieg uroczystosciodslonieciapomnika w dniu 14.10.1972 r., z okazji 450

rocznicy wygloszenia przez Mikolaja Kopernika rozprawy o monecie na sejmiku

generalnym w Grudziadzu,opisano w ,,Kronice" Rocznika Grudziadzkiego.

Publikacje dotyczace Grudziadza i jego regionu w latach 1966-1972 wraz

z uzupelnieniemz lat poprzednich. Rocznik Grudziadzki.T.7, s. 139-171.

Bibliografia obejmuje 457 publikacji.

Sesja astronomiczna i zjazd prezesów Oddzialów Polskiego Towarzystwa

MilosnikówAstronomii z okazji Obchodów Kopernikowskich w Grudziadzu.Rocznik

Grudziadzki.T.7, s. 121-125.

Relacja z sesji astronomicznej pod haslem "Wszechswiat", w ramach

Obchodów Kopernikowskich w Grudziadzu.
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1980

Jan Heweliusz -

1rystawa. Grudziadz,s. [8].

Folder do wystawy ,,Jan Heweliusz". Za opracowarue materialu

historycznego oraz opracowanie fotograficzne odpowiedzialnym A. Wolnikowski.

1992

Publikacje dotyczace Grudziadza i jego regionu w latach 1973-1983 wraz

z uzupelnieniemz lat poprzednich. Rocznik Grudziadzki.T.1 O, s. 223-266.

Bibliografia obejmuje 524 publikacji. Wydana po smierci

A. Wolnikowskiego.

1994

Gen. Antoni Zdrojewski, pseudonim "Daniel" (1900-89). [w]: Almanach

Grudziadzki.Red. J. Andrusikiewicza. Grudziadz,53 s.

Biogram uczestnika Powstania Wielkopolskiego, wojny polsko-bolszewickiej

oraz II wojny swiatowejgen. A. Zdrojewskiego
- pseudonim ,,Daniel" (1900-1989).

Nota biograficzna opracowana przez A. Wolnikowskiego, drukiem ukazala sie

po smierciautora biogramu.
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BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

1947

[tad], Bialeczapki z piesniai humorem. GlosPomorza z dnia 26.1 L 1947.

Rewia studentów Uniwersytetu Mikolaja Kopernika z Torunia na

zakonczenie "Tygodnia Akademika" w Grudziadzu. Impreza przebiegala pod

patronatem prawnika grudziadzkiego L. Jezierskiego i naczelnika Wydzialu

Przemyslu i Handlu ZarzaduMiejskiego A. Wolnikowskiego, którzy wystepowali

z ramienia Towarzystwa PrzyjaciólMlodziezySzkólWyzszych.

1960

[hage], Nowe wladze Oddzialu Grudziadzkiego Polskiego Towarzystwa

Historycznego. Ilustrowany Kurier Polski, nr 37, s.[6].

Wybrano nowe wladze Oddzialu Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Stanowisko wiceprezesa objalA. Wolnikowski.

Mysliborski
- Wolowski Stanislaw, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzial

w Grudziadzu.Rocznik Grudziadzki.T. 1, s. 295-299.

Sprawozdanie z dzialalnosciOddzial Polskiego Towarzystwa Historycznego

w Grudziadzu(1956-1959), z uwzglednieniemszczególnego wkladu pracy Jego

czlonków-

zalozycieli.Wsród,których znajdowalsieA. Wolnikowski.

1963

Reszkowski Stanislaw, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzial w Grudziadzu

w latach 1961-1962. Rocznik Grudziadzki.T. 3, s. 249-25L

Sprawozdanie z dzialalnosciPolskiego Towarzystwa Historycznego (1961-62).

W okresie tym pracami kierowal prezes S. Mysliborski.Natomiast A. Wolnikowski

byljednym z trzech czlonkówZarzaduOddzialu.
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1964

[red.], IX {Dziewiec}wieków Grudziadza.Ilustrowany Kurier Polski, nr 289, s.[6].

Dyrektor PanstwowegoMuzeum w Grudziadzu,w ramach obchodów 900-

lecia miasta, wystapila z mIcJatywa powolania Spolecznego Komitetu

Organizacyjnego wystawy pt. "IX wieków Grudziadza". W Komitecie, jednym

z czlonków,A. Wolnikowski.

1971

[ha], Dziendobry, co slychac?Gazeta Pomorska, nr 147, s. 6.

Rozmowa z prezesem Grudziadzkiego Oddzialu Polskiego Towarzystwa

Historycznego
- A. Wolnikowskim. Tematem rozmowy: ,,Rocznik Grudziadzki",

historia herbu, pieczecimiasta, prace fotograficzne.

[red.], DzienDzialaczaKultury. Ilustrowany Kurier Polski, nr 111, s. [6].

Podczas uroczystosci Dni Oswiaty, Ksiazkii Prasy wreczonodzialaczom

kultury nagrody pieniezneufundowane przez Wydzial Kultury Prezydium Miejskiej

Rady Narodowej. Wsródnagrodzonych
- A. Wolnikowski.

1972

[red.], Pomorski Szlak Kopernikanski.Ilustrowany Kurier Polski, nr 66, s. [6].

W ramach trwajacychDni Kopernikanskichw muzeum otwarto wystawe

grafik C. Wisniewskieji H. Brzuszkiewicz pt. ,,Pomorski Szlak Kopernikanski".Po

uroczystosci otwarcia prelekcje wyglosil A. Wolnikowski. Prelegent mówil

o zwiazkachMikolajaKopernika z Grudziadzem.

[w], Pomorski Szlak Kopernikanski.Gazeta Pomorska, nr 124,s. 6.

Nakladem Polskiego Towarzystwa Historycznego ukazal SIe album

c. Wisniewskiej"Pomorski Szlak Kopernikanski".Tekewydano z okazji obchodów

500 rocznicy urodzin Mikolaja Kopernika oraz 450 rocznicy pobytu Mikolaja

Kopernika w Grudziadzu. Publikacjeopracowal komitet redakcyjny w skladzie,

którego bylA. Wolnikowski.
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1973

[red.], Pamiatkiz Grudziadza.Gazeta Pomorska, nr 135, s. 4.

Informacja o mozliwoscikupna pocztówek poswieconychMikolajowi

Kopernikowi, których autorem jest A. Wolnikowski.

1975

[ner], Z okazji 30 rocznicy wyzwolenia Grudziadza. Ilustrowany Kurier Polski,

nr 51, s. [4].

Sesja naukowa dotyczacawyzwolenia miasta i powiatu oraz ksztaltowania sie

wladzy ludowej przygotowana przez Osrodek Propagandy Partyjnej i Oddzial

Polskiego Towarzystwa Historycznego. Uzupelnieniem tematyki sesji byla wystawa

fotografii A. Wolnikowskiego.

[red.], Historia najnowsza znana i nieznana. Ilustrowany Kurier Polski, nr 53, s. [8].

Sesja naukowa dotyczacawyzwolenia miasta i powiatu oraz ksztaltowania sie

wladzy ludowej przygotowana przez Osrodek Propagandy Partyjnej i Oddzial

Polskiego Towarzystwa Historycznego. Uzupelnieniem tematyki sesji byla wystawa

fotografii A. Wolnikowskiego.

[red.], Obchody 3�-leciawyzwolenia. Gazeta Pomorska, nr 52, s. 6.

Sesja naukowa dotyczacawyzwolenia miasta i powiatu oraz ksztaltowania sie

wladzy ludowej przygotowana przez Osrodek Propagandy Partyjnej i Oddzial

Polskiego Towarzystwa Historycznego. Uzupelnieniem tematyki sesji byla wystawa

fotografii A. Wolnikowskiego.

1976

Marcinkowski Slawomir, 20 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego

w Grudziadzu.SlowoPowszechne, nr 276, s. 5.

20-lecie GrudziadzkiegoPolskiego Towarzystwa Historycznego. Omówienie

dotychczasowej dzialalnosci,pracy glównych aktywistów, m.in. A. Wolnikowskiego
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zwrócenie szczególnej uwagI na wydawnictwo ,,Inwentarza Starostwa

Grudziadzkiegoz roku 1739".

[ner], Uznanie dla grudziadzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Ilustrowany Kurier Polski, nr 252, s. [6].

20-lecie GrudziadzkiegoPolskiego Towarzystwa Historycznego. Omówienie

dotychczasowej dzialalnosci,pracy glównych aktywistów, m.in. A. Wolnikowskiego

zwrócenie szczególnej uwagI na wydawnictwo ,,Inwentarza Starostwa

Grudziadzkiegoz roku 1739".

[red.], 20 [Dwadziescia}lat aktywnej pracy. Gazeta Pomorska, nr 258, s. 7.

20-lecie GrudziadzkiegoPolskiego Towarzystwa Historycznego. Omówienie

dotychczasowej dzialalnosci,pracy glównych aktywistów, m.in. A. Wolnikowskiego

zwrócenie szczególnej uwagI na wydawnictwo ,,Inwentarza Starostwa

Grudziadzkiegoz roku 1739".

[ts], Dorobek bogaty i cenny. Nowosci,nr 235, s. 3.

20-lecie GrudziadzkiegoPolskiego Towarzystwa Historycznego. Omówienie

dotychczasowej dzialalnosci, pracy glównych aktywistów, m.m. Adama

Wolnikowskiego i zwrócenie szczególnej uwagI na wydawnictwo ,,Inwentarza

Starostwa Grudziadzkiegoz roku 1739".

1977

[ts], Inauguracja roku kulturalno -

oswiatowego.Nowosci,nr 223, s. 5.

Zasluzonym dzialaczom wreczono nagrody. W gronie nagrodzonych

A. Wolnikowski.

[wil], Inauguracja roku kulturalno - oswiatowego.Gazeta Pomorska, nr 225, s. 6.

Zasluzonym dzialaczom wreczono nagrody. W gronie nagrodzonych

A. Wolnikowski.
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1978

[ner], Inauguracja roku kulturalnego w województwie torunskim.Ilustrowany Kurier

Polski, nr 207, s. [2].

W Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej w Grudziadzuodbyla

sieinauguracja roku kulturalno - oswiatowegowojewództwa torunskiego.Podczas

uroczystoscinadano odznaczenia panstwowe,resortowe, wojewódzkie, dyplomy.

Dyplom Honorowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu dla aktywnych

dzialaczykultury przyznano, m.in. A. Wolnikowskiemu.

[r], Odznaczenia i dyplomy dla dzialaczykultury. Ilustrowany Kurier Polski, nr 209,

s. [6].

W Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej w Grudziadzuodbyla

sieinauguracja roku kulturalno - oswiatowegowojewództwa torunskiego.Podczas

uroczystoscinadano odznaczenia panstwowe,resortowe, wojewódzkie, dyplomy.

Dyplom Honorowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu dla aktywnych

dzialaczykultury przyznano, m.in. A. Wolnikowskiemu.

[r], W 33 rocznicewyzwolenia Grudziadza.Ilustrowany Kurier Polski, nr 54, s. [6].

W 33 rocznicewyzwolenia Grudziadza
- wsródwielu okolicznosciowych

zebran,spotkan
- odbylasieuroczystoscwpisania do ksiegihonorowej zasluzonych

obywateli miasta. W gronie wyróznionychA. Wolnikowski.

[red.], Konfrontacje. Nowosci,nr 203, s.

W miesiacachletnich (lipiec, sierpien)odbywaly siew Toruniu ,,Konfrontacje

torunskie".Miasta województwa torunskiegokolejno przedstawialy spoleczno
-

kulturalny dorobek swoich spolecznosci. W trakcie tygodnia grudziadzkiego

A. Wolnikowski zaprezentowal ,,Pieknozabytków Grudziadza"poprzez ekspozycje

fotografii ze swoich zbiorów. Za indywidualny wklad pracy w przygotowanie

i realizacje ,,Konfrontacji torunskich" wyrózniono
-

z Grudziadza
- m.in.

A. Wolnikowskiego.
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[s], Grudziadzprzygotowalsporo atrakcji. Nowosci,nr 182, s. l.

W miesiacachletnich (lipiec, sierpien)odbywaly siew Toruniu ,,Konfrontacje

torunskie".Miasta województwa torunskiegokolejno przedstawialy spoleczno -

kulturalny dorobek swoich spolecznosci. W trakcie tygodnia grudziadzkiego

A. Wolnikowski zaprezentowal ,,Pieknozabytków Grudziadza"poprzez ekspozycje

fotografii ze swoich zbiorów. Za indywidualny wklad pracy w przygotowanie

i realizacje ,,Konfrontacji torunskich" wyrózniono
-

z Grudziadza - m.in.

A. Wolnikowskiego.

[wil], Torunskiezainaugurowalo"Rok Kulturalny". Gazeta Pomorska, nr 219, s. 1-2.

W Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej w Grudziadzuodbyla

sieinauguracja roku kulturalno -

oswiatowegowojewództwa torunskiego.Podczas

uroczystoscinadano odznaczenia panstwowe,resortowe, wojewódzkie, dyplomy.

Dyplom Honorowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu dla aktywnych

dzialaczykultury przyznano, m.in. A. Wolnikowskiemu.

[wil], W holdziewyzwolicielom Grudziadza.Gazeta Pomorska, nr 53, s. 6.

W 33 rocznicewyzwolenia Grudziadza- wsródwielu okolicznosciowych

zebran,spotkan- odbyla sieuroczystoscwpisania do ksiegihonorowej zasluzonych

obywateli miasta. W gronie wyróznionych- A. Wolnikowski.

1979

[jes], Srebrne insygnia dla prezydenta miasta. Nowosci,nr 53, s. 4.

W 34 rocznicewyzwolenia Grudziadzaw Ratuszu Miejskim odbyla Sie

uroczystoscwreczerua insygniów wladzy prezydenta miasta. Fundatorem

tradycyjnego symbolu byli rzemieslnicyz Cechu Rzemiosl Róznych. Inicjatorami

wykonania symboli byla sekcja fotografów. Oni tezwykonali dokumentacje

insygniów w oparciu o autentyczne zdjecia,które odszukalA. Wolnikowski.

[ner], Grudziadzobchodzil rocznicewyzwolenia. Ilustrowany Kurier Polski, nr 51,

s.[6].

W 34 roCzniCe wyzwolenia Grudziadzaw Ratuszu Miejskim odbyla Sie

uroczystoscwreczenia insygniów wladzy prezydenta miasta. Fundatorem
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tradycyjnego symbolu byli rzemieslnicy z Cechu Rzemiosl Róznych. Inicjatorami

wykonania symboli byla sekcja fotografów. Oni tezwykonali dokumentacje

insygniów w oparciu o autentyczne zdjecia,które odszukalA. Wolnikowski.

[wil],Insygnia wladzyod rzemieslników.Gazeta Pomorska, nr 51, s. 4.

W 34 rocznicewyzwolenia Grudziadzaw Ratuszu Miejskim odbyla SIe

uroczystoscwreczema insygniów wladzy prezydenta miasta. Fundatorem

tradycyjnego symbolu byli rzemieslnicyz Cechu Rzemiosl Róznych. Inicjatorami

wykonania symboli byla sekcja fotografów. Oni tezwykonali dokumentacje

insygniów w oparciu o autentyczne zdjecia,które odszukalA. Wolnikowski.

1980

[jes], W salonach 1-1J1stawo1-1J1ch Grudziadza.Nowosci,nr 42, s. 4.

"Grudziadzw fotogramach" wystawa fotografii ze zbiorów muzeum i osób

prywatnych, m.in. A. Wolnikowskiego. Wystawa zostala zorganizowana przez

grudziadzkiemuzeum, przy wspóludzialeGrudziadzkiegoTowarzystwa Kultury.

[00], Z okazji 60 rocznicy powrotu do Polski. Ilustrowany Kurier Polski, nr 40, s. [6].

"Grudziadzw fotogramach" wystawa fotografii ze zbiorów muzeum i osób

prywatnych, m.in. A. Wolnikowskiego. Wystawa zostala zorganizowana przez

grudziadzkiemuzeum, przy wspóludzialeGrudziadzkiegoTowarzystwa Kultury.

[red.], GrudziadzkiesladyJana Heweliusza. Gazeta Pomorska, nr 71, s. 6.

Przy okazji obchodów ,,Dni Astronomii" w Grudziadzu zorganizowano

wystawe,,Jan Heweliusza -

pierwszy badacz Ksiezyca".Od strony historycznej

ekspozycjeopracowalA. Wolnikowski. Ponadto, przygotowal20 fotogramów, które

wykonal na podstawie dokumentacji ikonograficznej. Wystawa dala poczatek

przygotowaniom do grudziadzkichobchodów jubileuszowych ,,Heweliusz 300".
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1981

U], 25 {Dwadziescia piec}lat Grudziadzkiego Polskiego Towarzystwa

Historycznego. Nowosci,nr 211, s. 4.

Jubileusz 25-lecia Polskiego Towarzystwa Historycznego w Grudziadzu;oraz

jej czlonków-

zalozycieli,wsródktórych - A. Wolnikowski.

[ner], Jubileusz grudziadzkichhistoryków. Ilustrowany Kurier Polski", nr 204, s. [6].

Jubileusz 25-lecia Polskiego Towarzystwa Historycznego w Grudziadzu;oraz

jej czlonków- zalozycieli,wsródktórych
- A. Wolnikowski.

[wil], 25 {Dwudziestopiecio} lecie Polskiego Towarzystwa Historycznego

w Grudziadzu.Gazeta Torunska,nr 218, s. 6.

Jubileusz 25-lecia Polskiego Towarzystwa Historycznego w Grudziadzu;oraz

jej czlonków- zalozycieli,wsródktórych - A. Wolnikowski.

1982

[b], Doktor WladyslawLegapatronem OddzialuPolskiego Towarzystwa Turystyczno

-

Krajoznawczego. Ilustrowany Kurier Polski", nr 221, s. 6.

60 rocznica powolania w Grudziadzu Oddzialu Polskiego Towarzystwa

Krajoznawczego poprzednika Polskiego Towarzystwa Turystyczno

Krajoznawczego. Z tej okazji zorganizowano II GrudziadzkiSejmik Krajoznawczy

poswieconyzalozycielowi Oddzialu Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

dr W. Ledze.Prelekcjewyglosil,m.in. A. Wolnikowski. Podczas sejmiku nadano

grudziadzkiemuoddzialowi"imie"WladyslawaLegi.

[in], Odznaczenia dla Grudziadzan.Gazeta Torunska,nr 113, s. 6.

W UrzedzieMiejskim odbyla sieuroczystoscwreczeniamedali ,,za udzial

w wojnie obronnej 1939 r." przyznanych przez RadePanstwa.Odznaczenie otrzymal

A. Wolnikowski.
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[r], Medale za udzial w wojnie obronnej 1939 r. dla Grudziadzan.Ilustrowany

Kurier PoIski, nr 99, s. [4].

W UrzedzieMiejskim odbyla sieuroczystoscwreczeniamedali ,,za udzial

w wojnie obronnej 1939 r." przyznanych przez RadePanstwa.Odznaczenie otrzymal

A Wolnikowski.

1983

[b], Wprzeddzienlipcowego swieta.Ilustrowany Kurier Polski, nr 171, s. [8].

W Teatrze Ziemi Pomorskiej odbyla sieuroczysta sesja Miejskiej Rady

Narodowej Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego z okazji SwietaOdrodzenia.

Podczas uroczystosci wreczono odznaczenia panstwowe, wyróznienia.

A Wolnikowski byl jednym z uhonorowanych medalem Grudziadza,,za wybitne

osiagnieciaw rozwoju miasta".

[j], Sejmik pozyteczny, ale me optymistyczny. Ilustrowany Kurier Polski, nr 140,

s. [6].

Informacja o zorganizowaniu Sejmiku Spolecznych Opiekunów Zabytków

z inicjatywy Oddzialowej Komisji Opieki nad Zabytkami Polskiego Towarzystwa

Turystyczno -

Krajoznawczego w Grudziadzu.W programie sejmiku, m.in. referat

A Wolnikowskiego, pt. ,,zabytki Grudziadza- rys historyczny".

MechlinskiRoman, Znów na pólkachksiegarskich.Gazeta Pomorska, nr 146, s. 3.

Po 6 latach przerwy ukazal sie,,Rocznik Grudziadzki"T. 8. Zawiera on

informacjeo tym, zeA Wolnikowski nie wchodzi w skladredakcji od 16.10.1977.

[ner], Grudziadzka1-rystawa 1-rydarzeniem kulturalnym. Ilustrowany Kurier Polski,

nr 78, s. [8].

Wystawa w muzeum ,,zycie kulturalne

miedzywojennych". Prezentowane dokumenty

kolekcjonerzy, wsródnich A Wolnikowski.

Grudziadza

udostepnili

w latach

grudziadzcy
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[ner], Odznaczenia i nagrody dla najbardziej zasluzonych.Ilustrowany Kurier

Polski, nr 243, s. [8l

W sali Ratusza Miejskiego odbylo sieswiatecznespotkanie z okazji ,,Dni

Nauczyciela". Wladze miasta zlozylypodziekowanianauczycielom i pracownikom

oswiatyi wychowania. Medalem Komisji Edukacji Narodowej udekorowany zostal

pracownik UrzeduMiasta w GrudziadzuA. Wolnikowski.

[r], Zebranie numizmatyków. Ilustrowany Kurier Polski, nr 38, s. [6].

Walne zebranie sprawozdawcze czlonków Polskiego Towarzystwa

Archeologiczno
-

Numizmatycznego. Po czescisprawozdawczej mial miejsce

odczyt A. Wolnikowskiego, pt. ,,zarys bibliograficzno-naukowy dorobku

dr WladyslawaLegi".

[red.], Duzocieplychslów, odznaczenia i nagrody dla pedagogów. Nowosci,nr 202,

s. 1-2.

W sali Ratusza Miejskiego odbylo sieswiatecznespotkanie z okazji ,,Dni

Nauczyciela". Wladze miasta zlozylypodziekowanianauczycielom i pracownikom

oswiatyi wychowania. Medalem Komisji Edukacji Narodowej udekorowany zostal

pracownik UrzeduMiasta w GrudziadzuA. Wolnikowski.

[red], 5 {Piec]tysiecyosób na wystawie z lat miedzywojennych.Gazeta Torunska,

nr 199, s. 6.

Wystawa w muzeum ,,zycie kulturalne

miedzywojennych". Prezentowane dokumenty

kolekcjonerzy, wsródnich A. Wolnikowski.

Grudziadza

udostepnili

w latach

grudziadzcy

[red.], Plon ekspozycji w muzeum. Ilustrowany Kurier Polski, nr 198, s. [8].

Wystawa w muzeum ,,zycie kulturalne Grudziadza w latach

miedzywojennych". Prezentowane dokumenty udostepnili grudziadzcy

kolekcjonerzy, wsródnich A. Wolnikowski.

[red], Swietopedagogów i wychowawców. Gazeta Torunska,nr 243, s. 9.

W sali Ratusza Miejskiego odbylo sieswiatecznespotkanie z okazji ,,Dni

Nauczyciela". Wladze miasta zlozylypodziekowanianauczycielom i pracownikom
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oswiatyi wychowania. Medalem Komisji Edukacji Narodowej udekorowany zostal

pracownik UrzeduMiasta w GrudziadzuA. Wolnikowski.

[red], Zebranie Polskiego Towarzystwa Archeologiczno
- Numizmatycznego. Gazeta

Torunska,nr 41, s. 9.

Walne zebranie sprawozdawcze czlonków Polskiego Towarzystwa

Archeologiczno - Numizmatycznego. Po czescisprawozdawczej mial miejsce

odczyt A. Wolnikowskiego, pt. ,,zarys bibliograficzno-naukowy dorobku

dr WladyslawaLegi".

Reszkowski Stanislaw, 20 [Dwudziesta} rocznica powstania Grudziqdzkiego

OddzialuPolskiego Towarzystwa Historycznego za okres 21.09.1974 do 22.11.1980.

Rocznik Grudziadzki.T. 8, s. 201-211.

Sprawozdanie objelodzialalnoscoddzialu za okres dwóch kadencji: I okres

21.09.1974 - 15.10.1977 - wówczas wiceprezesem byl A. Wolnikowski; II okres

16.10.1977 - 22.10.1980 nastapilyzmiany w Zarzadzie Oddzialu Polskiego

Towarzystwa Historycznego. W skladzie Zarzadu nie pojawilo sienazwisko

A. Wolnikowskiego.

[stap], 111 [Trzeci} Grudziqdzki Sejmik Krajoznawczy. Ilustrowany Kurier Polski,

nr 271, s. [6].

Tematem 111 Sejmiku
- historia twierdzy grudziadzkiej.W programie: referaty,

zwiedzanie twierdzy, otwarcie wystawy fotogramów ze zbiorów

A. Wolnikowskiego.

[w], Sejmik opiekunów zabytków. Gazeta Torunska,nr 135, s. 9.

Informacja o zorganizowaniu Sejmiku Spolecznych Opiekunów Zabytków

z inicjatywy Oddzialowej Komisji Opieki nad Zabytkami Polskiego Towarzystwa

Turystyczno - Krajoznawczego w Grudziadzu.W programie sejmiku, m.in. referat

A. Wolnikowskiego, pt. ,,zabytki Grudziadza- rys historyczny".
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[wil], Zyciekulturalne Grudziadzaw okresie miedzywojennym.Gazeta Torunska,

nr 94, s. 9.

Wystawa w muzeum ,,zycie kulturalne Grudziadza w latach

miedzywojennych". Prezentowane dokumenty udostepnili grudziadzcy kolekcjo-

nerzy, wsródnich A. Wolnikowski.

1985

[r], Grudziadz
- zniszczenia wojenne. Ilustrowany Kurier Polski, nr 68, s. [6].

Wystawa w Klubie Nauczycielskim ,,Kaganek" z okazji 40 rocznicy

wyzwolenia miasta. Ekspozycja fotogramów ze zbiorów A. Wolnikowskiego,

p.t. "Grudziadz- zniszczenia wojenne".

1986

[b], Nieznane zdjeciaz poczatkuokupacji. Ilustrowany Kurier Polski, nr 209, s. [4].

W Klubie Nauczycielskim ,,Kaganek" wystawa fotogramów

A. Wolnikowskiego, pt. "Grudziadzw 47 rocznicewrzesnia".

[ner], Miastu potrzebne sawydawnictwa popularne, przewodnik turystyczny

i monografia. Ilustrowany Kurier Polski, nr 269, s. [6].

Uroczystosci zwiazanez 30-leciem Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Historia, przyszlosc,plany to glówne zagadnienia wokól, których toczyla sie

rozmowa podczas swiatecznegozebrania. Poza tym, prezydent miasta i dyrektor

muzeum, przyznali dyplomy upominki zasluzonym dzialaczom, m.ID.

A. Wolnikowskiemu.

[ner], Polskie Towarzystwo Historyczne zasluzonedla miasta i gminy. Ilustrowany

Kurier Polski, nr 267, s. [8].

Uroczystoscizwiazanez 30-leciem Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Historia, przyszlosc,plany to glówne zagadnienia wokól, których toczyla sie

rozmowa podczas swiatecznegozebrania. Poza tym, prezydent miasta i dyrektor

muzeum, przyznali dyplomy upominki zasluzonym dzialaczom, m.ID.

A. Wolnikowskiemu.
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1987

[mar], Kronika kulturalna. Gazeta Torunska,nr 30, s. 6.

W ramach obchodów 300 rocznicy smierci Jana Heweliusza w klubie

,,Kaganek" przygotowano wystawefotogramów A. Wolnikowskiego.

[r], Wystawa poswieconaHeweliuszowi. Ilustrowany Kurier Polski, nr 30, s. [6].

W ramach obchodów 300 rocznicy smierci Jana Heweliusza, w klubie

,,Kaganek" przygotowano wystawefotogramów A. Wolnikowskiego.

1990

Dobkowski Jacek, Tajemnicza kolekcja. Nowosci,nr 159, s. 2.

Cenne dla miasta zbiory A. Wolnikowskiego, po jego smierci, zostaly

oplombowane poniewazwlascicielkolekcji nie sporzadziltestamentu pisemnego.

Sprawespadkowazajalsiesad.

Dobkowski Jacek, Tajemniczy wlasciciel,tajemniczej kolekcji. Nowosci,nr 172, s. 4.

Przedstawiono nieznany epizod, prawdopodobnie zwiazany z Adamem

Wolnikowskim. Infonnacjeprzekazal redakcji gazety Antoni R., po przeczytaniu

wczesniej wydrukowanej notatki na temat kolekcji prywatnej Adama

Wolnikowskiego.

[gtk], Adam Wolnikowski. Ilustrowany Kurier Polski, nr 184, s. 4.

Z zalobnej karty
- nota biograficzna - nekrolog opracowany przez

GrudziadzkieTowarzystwo Kultury i KoloMilosnikówDziejów Grudziadza.

A. Wolnikowski zmarl 1.08.1990 r.

1991

[b] [Byner Ryszard], Nie zrealizowany testament Adama Wolnikowskiego.

Ilustrowany Kurier Polski, nr 78, s. 4.
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Poinformowano o trwajacympostepowaniu sadowym, dotyczacymczesci

ksiegozbioruA. Wolnikowskiego, w którym swoje sprzeczne stanowiska i interesy

zaprezentowaly - wladze miasta i rodzina Majcherczyków z Londynu (ze strony

Kulerskich). Kulerscy byli wlascicielamikamienic, przy ulicy Murowej, w której

mieszkal A. Wolnikowski oraz przy ulicy Mickiewicza. Wolnikowski na zlecenie

S. Kulerskiej pelnilroleadministratora obu nieruchomosci, stadm.in. roszczenie

spokrewnionej z Kulerskimi rodziny Majcherczyków.

[b] [Byner Ryszard], Przekazano cenne pamiatkimiastu. Ilustrowany Kurier Polski,

nr 134, s. 4.

Polubownie zakonczonosprawespadku A. Wolnikowskiego, bez potrzeby

rozstrzygania sporu na drodze sadowej. Porozumienie, pomiedzy T. Smoter,

która reprezentowala interesy rodziny Majcherczyków, a spadkobierczynia

A. Wolnikowskiego - H. Rabcy,umozliwiloprzejecieksiegozbioruprzez miasto.

Dobkowski Jacek, Poplatanyspadek. Nowosci,nr 84, s.8.

Tym razem wladze Grudziadzapostanowily zlozycpozew do saduprzeciw

H. Rabcy, spadkobierczyni A. Wolnikowskiego. Zagmatwana sytuacja wokól

kolekcji utrudniala podjeciewlasciwychdecyzji, zadowalajacychwszystkie strony

zainteresowane sprawa.Ostatecznie postanowiono, zeczesczbiorów pochodzaca

z lat 1961-1990 nalezacado H. Rabcy- zgodnie z testamentem ustnym
- zostanie

przekazana miastu. Reszta to wlasnoscpotomków S. Kulerskiej.

1992

Dobkowski Jacek, Kolekcja pana Adama. Nowosci,nr 3, s. 5.

Opowiesco A. Wolnikowskim, jego pasjach, wlasnej kolekcji, w formie

rozszerzonego biogramu.

PorebaStanislaw, Poczet ZasluzonychGrudziadzan. Gazeta Pomorska, nr 223,

s.8.

Biogram A. Wolnikowskiego, zamieszczony w cyklu ,,Poczet Zasluzonych

Grudziadzan".
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Potega-Magdziarz Regina, Biografia Adama Wolnikowskigo. Echo Grudziadza,

jednodniówka z dnia 18 czerwca 1992 r., s. 7.

Biografia A. Wolnikowskiego.

1993

[b], Cymelia w czytelni regionalnej. Ilustrowany Kurier Polski, nr 85, s. 4.

Otwarto czytelnieregionalnaw Bibliotece Miejskiej w Grudziadzu,w której

znajduje sieprywatny ksiegozbiórA. Wolnikowskiego. Czytelni nadano "imie"

wlascicielakolekcji.

1994

Opalka Czeslaw, Adam Wolnikowski, historyk regionu, bibliofil, publicysta

i kolekcjoner. [w:] Almanach GrudziadzkiRed. J. Andrusikiewicza. Grudziadz,

s. 53-54.

Biografia A. Wolnikowskiego (maturzysta, absolwent Panstwowego

Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Grudziadzu,z roku 1936).

1996

Potega-MagdziarzRegina, Adam Wolnikowski (1915-1990). Rocznik Grudziadzki.

T. 12, s. 255-260.

Biogram A. Wolnikowskiego oraz bibliografia jego prac. Pierwszy raz

ukazalasiedrukiem w 1992 r. w jednodniówce grudziadzkiej,,Echo Grudziadza"

1998

Wajler Anna, Herb Grudziadzaz wizerunkiem Biskupa Chrystiana. [w:] Grudziadz

miastem Chrystiana. Materialyposesyjne. Grudziadz,s. 72-73.

W przedstawionych dziejach herbu i pieczecimiasta Grudziadza,w oparciu

o badania prof. M. Gumowskiego, znajduje sieffagment mówiacyo udziale

A. Wolnikowskiego w powstalej historii o herbie grudziadzkim.
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1999

KrzysJerzy, Kalendarium Grudziqdz 2000. Grudziadz1999, s. 109.

Pod data 1.08.1990 odnotowano: ,,10 lat temu zmarl w Grudziadzu

A. Wolnikowski, lat 75, zasluzonyurzednik samorzadowy, historyk regionu

grudziadzkiego,fotografik, kolekcjoner, a zwlaszcza bibliofil. Jego zbiór ksiazek

zostal przekazany Bibliotece Miejskiej i stanowi podstawe zbiorów czytelni

regionalnej" .

2000

PorebaStanislaw, Wybitni grudziqdzanie XX w. [w:] Kalendarz Grudziadzki2000.

Red. K. Skowronskiej.Grudziadz,s. 56.

W rozdziale "Wybitni grudziadzanie"
- wsród 15 nazwisk -

biogram

A. Wolnikowskiego.

2003

Jakubczak Leszek, Jeszcze o Adamie Wolnikowskim (1915-1990). Rocznik

Grudziadzki.T 15, s. 345-346.

W formie listu do redakcji, jego autor przedstawia swoje uwagi zaprzeczajace

infonnacji, dotyczacejinicjatywnej roli A. Wolnikowskiego przy tworzeniu PTH -

oddzial w Grudziadzui ,,Rocznika Grudziadzkiego", które zostaly zawarte we

wczesniejdrukowanych biogramach autorstwa R. Potegi-Magdziarzi C. Opalki.
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WYKAZ ZRÓDEL,WYBÓR LITERATURY

ZRÓDLA

Ankieta personalna, z dnia 22.11.1951 r. (Biblioteka Miejska w Grudziadzu,akta

osobowe Adama Wolnikowskiego).

Archiwum Panstwowew Toruniu, Akta Adama Wolnikowskiego (1909-1963),

syg. 1-37.

Ausweis fur Marta Wolnikowska. Lisewo 1941 r. (BM w Grudziadzu,akta osobowe

Adama Wolnikowskiego).

Charakterystyka Obywatela Adama Wolnikowskiego przez Prezydium MRN

w Grudziadzu(BM w Grudziadzu,akta osobowe Adama Wolnikowskiego).

Dane do uzupelnienia wniosku o nadanie Zlotego KrzyzaZaslugi dla dzialacza

Polskiego Towarzystwa Historycznego Adama Wolnikowskiego (BM

w Grudziadzu,akta osobowe Adama Wolnikowskiego).

Kwestionariusz weryfikacyjny Alojzego Wolnikowskiego skierowany do Zwiazku

Bojowników o Wolnosci Demokracje(BM w Grudziadzu,akta osobowe

Adama Wolnikowskiego).

Legitymacja czlonkowska Alojzego Wolnikowskiego nr 112 ZwiazkuZrzeszen

Kupieckich na Pomorzu. Zrzeszenie Kupców Samodzielnych w Chehnnie,

z dnia 7.08.1947 r. (BM w Grudziadzu, akta osobowe Adama

Wolnikowskiego).

Odpis aktu urodzenia Apolonii Wolnikowskiej, z dnia 14.06.1926 r. (BM

w Grudziadzu,akta osobowe Adama Wolnikowskiego).

Odpis zupelny aktu urodzenia Alfonsa Wolnikowskiego, z dnia 8.04.1969 r. Lisewo

(BM w Grudziadzu,akta osobowe Adama Wolnikowskiego).

Opinia o pracowniku dokonana przez Prezydium MRN w Grudziadzu (BM

w Grudziadzu,akta osobowe Adama Wolnikowskiego).

Pelnomocnictwo Rzadu Demokratycznej Polski, z dnia 19.03.1943 r. (BM

w Grudziadzu,akta osobowe Adama Wolnikowskiego, fotokopia).

PodziekowaniaMuzeum dla Adama Wolnikowskiego, z dnia 12.10.1984 r. (BM

w Grudziadzu).

Potwierdzenie odbioru publikacji ze zbiorów Adama Wolnikowskiego, z dnia

26.05.1978 r. (BM w Grudziadzu).
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ProtokólprzejeciaksiegozbioruAdama Wolnikowskiego, z dnia 27.05.1993 r. (BM

w Grudziadzu).

Protokól z pracy Komisji powolanej celem oceny i inwentaryzacji muzealiów

i archiwaliów znajdujacychsiew zbiorach Adama Wolnikowskiego, z dnia

18.10.1991 r. (BM w Grudziadzu).

Protokólzdawczo-odbiorczy sporzadzonyprzez Muzeum, z dnia 11.10.1976 r. (BM

w Grudziadzu).

Protokól zdawczo-odbiorczy sporzadzonyprzez Muzeum, z dnia 17.03.1983 r. (BM

w Grudziadzu).

Spis ksiazekprzekazanych w depozyt, z dnia 19.03.1972 r. (BM w Grudziadzu).

Spis wypozyczonych fotogramów do Muzeum, z dnia 22.05.1980 r. (BM

w Grudziadzu).

Uchwala Nr XIV/62/71 MRN w Grudziadzu, z dnia 14.06.1971 r. (BM

w Grudziadzu,akta osobowe Adama Wolnikowskiego).

Uchwala Nr 431/91 Zarzadu Miasta Grudziadza, z dnia 18.12.1991r.

wraz z zalacznikaminr 3, 4, 5, w sprawie przekazania zbiorów Adama

Wolnikowskiego (BM w Grudziadzu).

Wolnikowski A., Zapiski wojenne (BM w Grudziadzu, akta osobowe Adama

Wolnikowskiego, maszynopis).

Zatwierdzenie wyboru lawnika przez staroste powiatu. Chelmno 1929 (BM

w Grudziadzu,akta osobowe Adama Wolnikowskiego).

Zestawienie programów wystawowych (...), z dnia 2.06.1977 r. (BM w Grudziadzu).

ZyciorysAdama Wolnikowskiego (bez daty) (BM w Grudziadzu,akta osobowe

Adama Wolnikowskiego, maszynopis).

ZyciorysAlojzego Wolnikowskiego, z dnia 29.12.1937 r. (BM w Grudziadzu,akta

osobowe Adama Wolnikowskiego, kopia).

ZyciorysAdama Wolnikowskiego, z dnia 14.04.1966 r. (BM w Grudziadzu,akta

osobowe Adama Wolnikowskiego, rekopis).

ZyciorysAdama Wolnikowskiego, z dnia 15.11.1977 r. (BM w Grudziadzu,akta

osobowe Adama Wolnikowskiego, maszynopis).

ZyciorysAdama Wolnikowskiego, z 1951 r. (BM w Grudziadzu,akta osobowe

Adama Wolnikowskiego, maszynopis).
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9. Grudziadz
- Technikum Mechaniczne. Fotografia Adama Wolnikowskiego
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10. Grudziadz
- Teatr Ziemi Pomorskiej. Fotografia Adama Wolnikowskiego
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II. Grudziadz
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12. Grudziadz-&agment miasta. Fotografia Adama Wolnikowskiego
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13. Grudziadz-&agment miasta. Fotografia Adama Wolnikowskiego
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14. Adam Wolnikowski. Wystawa w Muzeum Miejskim: "Grudziadzw fotogramach Adama

Wolnikowskiego"
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MUZEUM
M

Gl
_I

D Y REK C J A:

I(UN1'O BANKOWI'. MI, I O GIUJMIAI>Z
NR 871$1'-1100-05

IIRIIYT�A POCZTOWA !Id

U L,

GRUDZIADZU
w o D N A Mi T E L. 202 07. 2I12-f18

w

I .., 54/11/82_ _l4dz.ohrIa 2'5 pa!7.rl21ernjka 1a82r.

s z. Pan

Adam Wolnikowski

G r u d z i a d z
-----------------

Szanowny Pani1l'.

Dzial Historii Muzeum w Grudziadzuprzygotowuje wystawept.

"�ycie kulturalne Grudziadzaw latach miedzywojennychI'.

Poniewaz zbiory wlasne Muzeum w tym zakresie eaniewystarcza-

jacezracamy sieo pomoc przy realizacji wystawy do kolekcjo-

nerów prywatnych. ZnajacPanskiezainteresowania historyczne.

marny nadzieje.zezechce Pan udostepnicnam swoje zbiory w celu

eksponowania ich na wystawie. Przykladowe tematy. które chcemy

przekazacto : zycienaukowp. muzyczne. prasa. teatr. sztuka/o

Scenariusz wystawy opracowuje i kwerendez nim zwiazana

przeprowadza mgr Anna Wajler. PragnelibySmyzakonczyckwerende
do koncabr. Otwarcie wystawy przewidujemy w marcu 1983 roku.

Liczacna Panskaprzychylnawap6lprace

pozostajemy z powazaniem-

"ZIALHISTO�II

JlmAW'-'-1 'bf'"'

.,r Aua Weller

15. ProsbaMuzeum Miejskiego w Grudziadzuskierowana do Adama Wolnikowskiego
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MUZEUM
I 86-� G R U D Z I D Z U L,

Gl

w GRUDZ I:\DZU
w O D N A 3 :> T E: L. 202-01. 202 011

KONTO BANKOWE NBP I O uRVD7.IADL

...J
NR 87157-11156

SKRYTKA !>O<.'7.TOWA SIl

76/1V/84
Ld:r.

12 pazdziernika1984 r.
IJI ud1.!l\d.. dni.

Pan

Adam Wolnlkowaki

ul. Murowa 29

w Grudziadzu

Dyrekcja Muzeum w Grudziadzuw.yrata serdeczne podziekowanie

ER umozliwienienam wydania teki z reproduk�jam1 grafik uswiet-

niajacejjubileusz 10o-1ecia zbiorów grudziadzkiegoMuzeum. Zna...

lazly siew niej m.in. reprodukcje dwóch grafik z Panskichzbio-

rów, za kt6rych uzyczeniejeetes�bardzo wdzieczniz

1. F. Bile _ "Wi4ok na Grudziadzz Góry Zamkowej" , 1837

litografia, 15,6 x 21,2 cm

2. C.A. Mann - "Grudziadz",I polowa XIX w., litografia

12,3 x 20, 4- cm.

Wykorzystalismytak�e reprodukcjeherbu miasta w wersji opra-

cowanej przez Pana.

Z wyrazami szacunku -

WIC�IDYIlEKTOR
i)�

mJT ........ n

- .

T

I

. 7Gt'nf 'l�1:_ "
'I.'S

-
200n

16, PodziekowanieMuzeum Miejskiego w Grudziadzuskierowane do Adama

Wolnikowskiego
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17. Adam Wolnikowski
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18, Ekslibris Adama Wolnikowskiego
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19. Wklejka antykwaryczna potwierdzajacasposób nabycia druku
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20. Wklejka antykwaryczna potwierdzajacasposób nabycia druku
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21. Prywatny rejestr wypozyczenksiazekz kolekcji Adama Wolnikowskiego,
z wlasnorecznympodpisem wlasciciela
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