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Archiwalia Histo
rische Gesellschaft 
für die Provinz 
Posen 

Archiwa instytucji 
i stowarzyszeń 

Odrębną kategorię rękopisów stanowią 
materiały archiwalne dokumentujące dzia
łalność instytucji i stowarzyszeń, zarówno 
polskich jak i niemieckich, działających głów
nie na terenie Wielkopolski. Do najstarszych, 
a zarazem największych i najcenniejszych 
należą archiwalia Historische Gesellschaft für 
die Provinz Posen (działającego w latach 
1885-1945), w tym dokumentacja Kunstve
rein zu Posen (zał. w 1884) oraz Historische 
Gesellschaft in Polen (1919-1939). W 1933 roku 
przekazano Bibliotece, jako depozyt wieczy
sty, akta Związku Zawodowego Literatów 
Polskich w Poznaniu z lat 1921-1933 korespon
dencję, protokoły z posiedzeń, sprawozdania 
i in. Bogaty materiał badawczy zawiera także 

obszerne archiwum Polskiego Muzeum Szkol
nego we Lwowie, które w latach 1964-1965 
zostało przekazane do Biblioteki wraz z oca
lałą po wojnie częścią księgozbioru Muzeum. 
Wraz z nimi trafiły do zbiorów albumy 
z rysunkami uczniów poznańskich szkół z lat 
1911 i 1913 pochodzące ze zbiorów dawnego 
Posener Schulmuseum. 

Z pozostałych archiwów instytucji i orga
nizacji wielkopolskich warto wymienić m.in. 
materiały Posener Provinziallehrerverein (akta 
z lat 1771-1896), Hindenburg-Museum (akta 
z lat 1917-1921), Towarzystwa Naukowej 
Pomocy dla Młodzieży Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego (1842-1845), Towarzystwa 
Pedagogicznego w Trzemesznie (1856-1858), 
Narodowej Organizacji Kobiet w Poznaniu 
(1924-1927) oraz Towarzystwa Polsko-Wło
skiego w Poznaniu (1932-1934). 
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Rysunki szkolne 
poznańskich 
gimnazjalistów 
(1911) 
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W kręgu Wielkopolan 
XIX - XX wieku 

Szczególnie interesującą - ze względu na 
związki z Poznaniem i Wielkopolską - gru
pę rękopisów stanowią spuścizny po znanych 
działaczach społecznych, politykach, naukow
cach i artystach, m.in. materiały po Joachi
mie Lelewelu, Auguście Cieszkowskim, Janie 
Rymarkiewiczu, ks. Antonim Stychlu, Józefie 
Morawskim oraz Cecylii Działyńskiej (m.in. 
korespondencja z kardynałem Mieczysławem 
Halka-Ledóchowskim i Emilią Sczaniecką). 

Ważne miejsce w zbiorze rękopisów Biblio
teki zajmują papiery profesorów związanych 
z poznańskim środowiskiem akademickim, 
m.in. lekarzy - Franciszka Chłapowskiego, 
Stefana Różyckiego (m.in. materiały dotyczą
ce reaktywacji Uniwersytetu Poznańskiego 
w 1945 roku) i Adama Wrzoska, prawników 
- Karola Pospieszalskiego (m.in. materia
ły dotyczące organizacji niepodległościowej 
„Ojczyzna"), Józefa Sułkowskiego i Mariana 
Zimmermanna, historyka Adama Skałkow-
skiego , historyka literatury Romana Pol-
laka, antropologa Jana Czekanowskiego, oraz 

Dyplom doktor
ski prof. Adama 
Skałkowskiego 
(1906) 
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ekonomistów - Edwarda Taylora , twórcy 
tzw. Poznańskiej szkoły ekonomicznej oraz 
Zbigniewa Zakrzewskiego, autora książek 
o międzywojennym Poznaniu. 

Wśród przechowywanych w Bibliotece 
spuścizn znajdują się także materiały po zna
nych wielkopolskich kompozytorach, muzy
kach i muzykologach: Adolfie Chybińskim, 
Bolesławie Dembińskim, Kornelu Michałow
skim, Jerzym Młodziejowskim , Feliksie 
Nowowiejskim, Stefanie Poradowskim oraz 
Marii Szczepańskiej. 

Prof. Edward Taylor 
ze studentami Uniwer
sytetu Poznańskiego 
(1948) 

Jan Bułhak i Jerzy 
Młodziejowski 
przed poznańską 
Operą (1947) 
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Obszerne archiwum Emila Zegadłowicza 
zawiera materiały związane z życiem literac
kim i kulturalnym stolicy Wielkopolski okresu 
dwudziestolecia międzywojennego . Zega
dłowicz mieszkał w Poznaniu w latach 1927-
32, angażując się w życie artystyczne i kultu
ralne miasta jako kierownik literacki Teatru 
Polskiego, dyrektor programowy Polskiego 
Radia, redaktor czasopism „Świat Kulis" 
i „Tęcza", a także jako współtwórca Towarzy
stwa Polsko-Rumuńskiego oraz pierwszego 
poznańskiego kabaretu Ździebko. 

Emil Zegadło
wicz: Gorzkie 
żale (ok. 1925) 
- projekt okładki 
Jerzego Hule
wicza 
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Henryk Derwich 
- rysunek z cyklu 
Posnaniana Kolekcja rękopiśmiennych archiwaliów 

i materiałów dotyczących wybitnych postaci 
powiększyła się ostatnio o spuścizny dwóch 
wielkopolskich artystów plastyków: w 2010 
roku Biblioteka Uniwersytecka pozyskała 
spuściznę po Henryku Derwichu (1921-1983), 
znanym rysowniku satyrycznym i wielolet
nim współpracowniku „Expressu Poznańskie
go" , zaś w 2012 roku do zbiorów trafiła 
obszerna spuścizna po Wacławie Taranczew-
skim (1903-1987), malarzu i rysowniku, twór
cy wielu projektów i realizacji monumental
nych (polichromie i witraże) w poznańskich 
i wielkopolskich kościołach oraz w insty
tucjach publicznych. 

Wacław Taranczew-
ski - projekty witraży 
do kościoła 
św. Marcina 
w Poznaniu 
(ok. 1975) 


