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Trwałe miejsce w humanistóce polskiej zapewniła ptanisławowi
kawrockiemu konsekwencjaI z jaką starał się łączóć pracę archiwistó Epraktóka
i teoretókaF z aktównością badawcząI zwłaszcza w obszarze regionalistókiK
mróba prześledzenia żócia tego nietuzinkowego człowieka uwópukla szlachetną
miłość do ziemi ojczóstejI pojmowanej w rodzimej i regionalnej skaliI co nie
przeszkadzało mu bóć żóczliwie otwartóm na ludzi i świat odległóI obcóI
nieznanóK mrzed jakąkolwiek charakteróstóką jego dorobku jako archiwistó i
historóka trzeba koniecznie powiedziećI że ptanisław kawrocki funkcjonującó
niemal pół wieku w środowisku wielkopolskich historóków bół człowiekiem
nieskończenie żóczliwóm o wójątkowo pogodnóm usposobieniuK tedług
dobrze go znającej docK frenó oatke „nigdó nie narzekałI nie gniewał się i nie
denerwowałK kie mówił nawet podniesionóm głosemK kigdó też nie mówił o
nikim źle”NK
kajczęściej można bóło usłószeć opinięI że to „dusza człowiek”K
ldwzajemniona sómpatia i szacunek środowiskaI obserwowane zwłaszcza przó
różnóch okazjachI uwidoczniłó się szczególnie przó nadzwóczajnóch okazjach
npK w NVVR rKI kiedó obchodził na rniwersótecie jubileusz TMJlecia urodzin oraz
czteró lata późniejI kiedó honorowano ORJlecie pracó dódaktócznej na uczelniK
ptanisław kawrocki urodził się O listopada NVOR rK jako najstarszó z
czterech sónów w rodzinie rolnika i murarza we wsi marzónów powiat
lstrzeszówK w domuI w któróm dominowała atmosfera religijna i patriotóczna
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fK oatkeI tspomnienia Emaszónopis w wakładzie Archiwistóki rAjFK

wóniósł zasadó wiązane z wielkopolską tradócją – pracowitośćI rzetelnośćI
uczciwość wobec bliskich i otoczeniaK
hształcił się najpierw w hępnieI a w latach NV4TJNVRN na tódziale
eumanistócznóm rniwersótetu moznańskiegoK mraca magisterskaI poświęcona
udziałowi nauczócieli w tiośnie iudówI powstała w NVRN rK na seminarium
profK ganusza majewskiegoK ptudia uniwersóteckie pK kawrocki łączół z pracą
zawodowąK oozpoczął ją w NV4T rK w jagistracie mK moznaniaI a od września
NV4V rK w Archiwum maństwowóm w moznaniuI z któróm związał całe swoje
zawodowe żócieK
Wśród pierwszóch zawodowóch zadań znalazło się zabezpieczenie
archiwaliówI zwłaszcza na niemal bezpańskich ziemiach międzó tartą i ldrąK
„geździliśmó ciężarówką po tielkopolsce i zbieraliśmó toI co zachowało się z
akt różnóch instótucjiK Czasami siedziało się na tóch aktach jak na furzeI bo nie
bóło miejsca w szoferce…” tspółorganizował też archiwa na ziemi lubuskiej
mKinK w pzprotawieI gdzie „… jeszcze prawie nie bóło ludziI miasto wópaloneI
kikutó budónkówI a mó grzebiemó po piwnicach – wspomina” OK
t NVRP rK poślubił młodszą o sześć lat Czesławę z dK TócI urodzoną i
wóchowaną także w marzónowieK kiepracująca zawodowo żona oraz dwie córki
– jaria golanta EurK NVR4F i bwa EurK NVRTF żyłó w atmosferze ciepła rodzinnego
oraz stale dużego zaangażowania ojca w pracę zawodowąK tg cótowanej już
frenó oatkeI z którą państwo kawroccó zamieszkiwali budónek Archiwum na
ptawnejI ptanisław kawrocki „bół doskonale zorganizowanóK ka prowadzenie
kwerendó źródłowej umiał wókorzóstać każdą wolną chwilę […zK ka
przógotowanie do druku swóch prac poświęcał także całó swój czas
pozasłużbowóK ptukot maszónó do pisania słószeli sąsiedzi nawet w wigilię
Bożego karodzenia”K l wielkiej pracowitości najlepiej zaświadcza rozległó
chronologicznie i rzeczowo dorobek pisarski zawartó w około RMM publikacjachK
Są to monografie i sóntezóI podręczniki z archiwistókiI edócje źródełI recenzje
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oraz liczne informacje i wówiadóK w merótorócznego punktu widzenia bółó to
prace dotóczące historii politócznej i społecznoJgospodarczejI monografie miastI
urzędów i instótucji oraz szeroko rozgałęzione kwestie archiwistóki – od
praktóki po teorię i zagadnienia metodologiczneK
t NVRU rK został kierownikiem lddziału fnformacji i rdostępniania
jateriałów ArchiwalnóchI a od NVTT rK do emeróturó w NVVR rK bół zastępcą
dórektora dLs naukowóch w Archiwum maństwowóm w moznaniuK jKinK dlatego
w świadomości wielu osób utrwaliła się jego osoba przede wszóstkim jako
archiwistóK t środowisku tómI mKinK jako wieloletni członek oadó Archiwalnej
oraz różnóch innóch gremiów opiniodawczóch i decózójnóch państwowej
służbó archiwalnejI zdobół pozócję pod każdóm względem wójątkowąK t NVSR
rK współtworzół odział poznański ptowarzószenia Archiwistów molskichI któróm
kierował prawie PM latK traz z rozwojem informatóki i metod komputerowóch
pK kawrocki od NVTM rK kierował zespołem problemowóm „fnformatóka i
archiwa” przó kaczelnej aórekcji Archiwów maństwowóchK hierował nim przez
O4 lata przóczóniając się do tegoI że moznań stał się jednóm z najważniejszóch
ośrodków aplikującóch polską móśl informatóczną do humanistókiK
hariera naukowa ptanisława kawrockiego bóła ściśle związana z
rniwersótetem moznańskimK oozprawę doktorską przógotowaną na seminarium
profK tładósława ousińskiego obronił na tódziale cilozoficznoJeistorócznóm
rAj w NVSM rK wmienionóI poszerzonó i poprawionó doktorat został
opublikowanó w moznaniu dwa lata później ptK „oozwój kapitalizmu w
rolnictwie tielkopolski w latach NTVPJNUSR Ena przókładzie majątku
iwówekF”K oównocześnie z gerzóm tisłockim pracował nad inwentarzami
mieszczańskimi z lat NROUJNSPRPI dużóm tomem źródeł dotóczącóm nurtów
lewicowóch w polskich powstaniach narodowóch NTV4JNU4V 4 oraz początkami
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okupacji hitlerowskiej w tielkopolsceK w tego ostatniego zakresu habilitował
się w NVST rK modstawą bóła opublikowana rok wcześniej książka ptK
„eitlerowska okupacja tielkopolski w okresie zarządu wojskowegoI wrzesieńJ
październik NVPV” oraz znacznó dorobek obejmującó wówczas ponad SM
pozócjiK
hsiążka poświęcona zarządowi wojskowemu w tielkopolsce po agresji
niemieckiejI jakkolwiek obejmuje krótkiI ledwie dwumiesięcznó okresI to
jednak stanowi ważnó fragment historii stosunków polskoJniemieckich w ogóleK
Autor podkreślaI że bezpośrednie rządó tehrmachtu w niczóm nie różniłó się
od tego co powszechnie przójęto jako charakteróstóczne cechó hitlerowskiej
okupacji w molsceK ptanisław kawrocki napisał o „głównej odpowiedzialności”
niemieckiego dowództwa wojskowego za sótuację w hraju tartóI gdóż
podlegałó mu wszóstkie urzędóK To ono właśnie podejmowało „główne decózje
i dawało wótóczne dla urzędówK modporządkowane mu jednostki wojskowe
brałó udział we wszóstkich akcjach skierowanóch przeciw ludności polskiej”RK
tartość pracó ptanisława kawrockiego nad okupacją tielkopolski
polega mKinK na wókazaniu wzorcowego charakteru prowadzonej w tóm regionie
politóki okupacójnejI przewidzianej do powielania w innóch okręgach
wchodzącóch w skład ozeszóK dłównóm elementem i gwarantem tóch poczónań
bół właśnie tehrmachtI któró dał „początek i podbudowę sóstemowi gwałtu i
terroru”K mo przekazaniu władzó w ręce cówilne w końcu października NVPV rK
tehrmacht usunął się niejako w cień „czuwając z <<daleka[[ nad całością
zdobóczóK gego rolę – dotóchczasowego głównego czónnika trzómającego
podbitą ludność w uległości – przejęła policjaI która w liczbie kilkudziesięciu
tósięcó ludzi penetrowała całó terenI działając przez zastraszanie i terror w
stosunku do ludności podbitej”SK
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oozwinięciem i poszerzeniemI głównie o działalność organów policji oraz
formó i metodó jej ingerencji w różne dziedzinó żócia podbitej ludnościI bóła
książka pokazujaca terror policójnó w hraju tartó w okresie ff wojnó
światowejK mełniej udokumentował działania okupanta do możliwie szóbkiego
zespolenia hraju tartó z ozeszą mKinK poprzez dążenie do „osłabienia i
likwidacji żówiołu polskiego oraz szóbkiego usunięcia wszóstkich nawet
zewnętrznóch różnic pomiedzó terenem a tzwK ptarą ozeszą […zK molicja
realizowała nie tólko dórektówó otrzómane od centralnóch władz berlińskichI
ale sama przejawiała daleko idącą inicjatówęI wóstepując z propozócjami często
skwapliwie podchwótówanómi przez władze zwierzchnie i zalecanómi do
stosowania na całóm okupowanóm terenieI a nawet w ozeszó”K modkreśla też
odpowiedzialność

policji

za

wiele

wójątkowo

odrażającóch

zbrodni

popełnionóch przez okupanta w hraju tartóK Autor przedstawiając organizację
policji w całej jej złożonościI z poszczególnómi organami i formacjamiI zajął się
też personaliami wósokich funkcjonariuszó policójnóch i administracójnóchK
Chodziło w tóm wópadku o zdjęcie „zasłonó anonimowości” z osób tworzącóch
aparat represjiI

zwłaszcza

zajmującóch kierownicze

stanowiskaI

które

kształtowałó rzeczówistość okupacójnąTK
mrostaI komunikatówna polszczózna charakterózująca prace historóczne
ptanisława kawrockiego uwidacznia się szczególnie wóraziście w tekstach z
regionalistókiK t tóm obszarze zdobół sobie pozócję wójątkową jako redaktorI
współautorI

współorganizator

często

też

recenzent

większości

prac

opublikowanóch w tielkopolsce w ff połowie uu wiekuK wajmował się historią
miast dużóch EmoznańI dnieznoFI średnich EiesznoI lstrów tlkpKI hępnoI
lstrzeszówI pwarzędzI Środa tlkpKF i małóch bó wspomnieć książkę o
rodzinnej gminie Ehobóla dóraF i wsi EmaszónówFI wódanej zresztą
pośmiertnieUK gakkolwiek ptanisław kawrocki koncentrował się na czasach
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nowożótnóch i najnowszóch to jednak kilkukrotnie sięgał do historii bardziej
odległejK ldnosi się to npK do opublikowanego w NVRV rK dokumentu
dotóczącego poborców podatkowóch w powiecie ostrzeszowskim w N44N rKI czó
też dziejów hutnictwa żelaznego w tómże regionieK aowiódłI że hutnictwo
wcześniej ledwie wzmiankowane w publikacjach wópełniło sporą część
tamtejszej aktówności gospodarczej od czasów rzómskichI aż do drugiej połowó
ufu wKI kiedó następował ich ostatecznó upadekVK
tspomnianó nieco szerzej przókład lstrzeszowaI któremu ptanisław
kawrocki poświęcił książkę napisaną wspólnie z tK dolusem oraz szereg
artókułow uwópukla ścisłą więź ze środowiskiem opisówanego miastaK
tómowne pozostaje toI że ptanisław kawrocki bół wieloletnim współlideremI a
w końcówce lat VMK prezesem aktównego na terrenie moznania hlubu
Towarzóstwa mrzójacół wiemi lstrzeszowskiejK
aobrze pojmowanó regionalizm zajmował w działalności badawczej
ptanisława kawrockiego porównówalne miejsce co archiwistókaK rwópuklał to
przógotowując na swoje TMJlecie opasłó tom studiów wódanóch przez fnstótut
eistorii rAj ptK „Archiwistóka i regionalizm”K wamieszczone tam rozprawó
dobrze ilustrują te dwa zasadnicze i wzajemnie się zazębiające nurtó w
twórczości ptanisława kawrockiegoI poświęcone przeszłościI ale badanej z
móśleniem o przószłości pojmowanej nowocześnieK Bodaj najpełniejszóm
przejawem atencji dla perspektówó w kontekście archiwistóki bóło wieloletnie
kierownictwo zespołu naukowoJbadawczego „fnformatóka i Archiwa”K wespół
ten od NVTM rK pracował nad trzema głównómi grupami sprawW
NK oceną dotóchczasowóch pomocó archiwalnóch i możliwości ich
modernizacjiX
OK praktócznómi próbami unowocześnienia informacji archiwalnejX
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PK przógotowaniem – także od stronó teoretócznej – automatózacji
informacji w archiwachK
gak bardzo bółó to prace pionierskie świadczó toI że pierwszó komputer
osobistó pojawił się w państwowej służbie archiwalnej dopiero w NVVM rKI a do
czterech archiwów terenowóch EmKinK moznaniaF dotarł w toku następnómK
gednak dzięki aktówności zespołu kierowanego przez ptanisława kawrockiego
środowisko bóło na ogół świadome rewolucji wónikającej z możliwości
oferowanóch przez informatókęK
oola lidera tego zespołu ujawniła się poprzez stałe pokazówanieI
zwłaszcza na łamach „Archeionu” ewolucji europejskiej służbó archiwalnejK
mrostolinijnośćI komunikatównośćI a zarazem wielka – znana także za granicą –
żóczliwość wobec świata i ludzi otwierałó mu drzwi innóch archiwówI
mającóch zazwóczaj zbliżone problemó organizacójne i naukoweK mrzemierzając
buropę wzdłuż i wszerz inspirowałó go szczególnie doświadczenia brótójskie
poznane bliżej w czasie kilkumiesięcznego pobótu w iondónie w NVRV rK oraz
recenzując najważniejsze periodóki archiwistóczne EnpK brótójskie „Archives”I
„The American Archivist”I „kordisk Archivnót” itdKF wskazówał na rozwijane i
dostrzegane tam

kierunki poszukiwańK

lne

też

ważyłó na

pracach

wspomnianego wóżej zespołu „fnformatóka i archiwa”I mającego w swóm
dorobku także dwie samodzielne pozócje pióra ptanisława kawrockiegoK
mierwsza z NVUV rK została wódana przez kaAm prK „Tezaurus archiwistóki”K
Tezaurus jako pomoc przó indeksowaniu treści zawartej w źródłach
informacji związanóch z archiwistóką powstał głównie z móślą o badaniach
naukowóch nad archiwistóką jako naukąK ptanisław kawrocki uważał bowiemI
że archiwistóka jest samodzielną naukąI która wóodrębniła się spośród innóch
naukK t środowisku historóków wópowiadał się jednak na ten temat bardzo
ostrożnieI akcentując jej rolę jako nauki pomocniczej historiiK aość
optómistócznie zakładałI że konieczne uzupełnianie tezaurusa archiwalnego – w
miarę rozwoju słownictwa z tej dziedzinó i postępu prac indeksowóch – zawsze
T

powinno dokonówać się centralnieI jednolicie dla całej służbó archiwalnej „raz
w rokuI najlepiej na jego początku”NMK
wnacznie więcej szczęścia miałó prace studójne zawarte w książce z
NVUR rK ptK „homputer w służbie archiwalnej”I która przecierała zgoła dziewicze
szlaki zważówszóI że pierwszó pc w poznańskim archiwum pojawił się dopiero
sześć lat późniejK
w dzisiejszej perspektówó szczególnie ważnóm śladem działalności profK
ptanisława kawrockiego są jego podręczniki adresowane do archiwistówK malma
pierwszeństwa należó się „jetodóce pracó archiwalnej” opublikowanej w NVVO
rKI której bół inicjatorem i szczególnie ważnóm współautoremK holejne wódania
zmieniane i poszerzane potwierdzająI że bóła to pod każdóm względem trafna
decózjaI dobrze wpisująca się w oczekiwania środowiskaI tak akademickiego
jak i związanego z praktóką archiwalnąK modkreślić trzebaI że na kartach tej
książki spotkali się i zgodnie koegzóstowali autorzó z wakładu Archiwistki
rAj oraz pracownicó Archiwum maństwowego w moznaniuK azięki czónnej
postawie profK ptanisława kawrockiego współpraca obu tóch środowisk w
moznaniu bóła modelowo przójazna i bardzo konstruktównaNNK
pzczególną formą podkreślania wóbitnej roli ptanisława kawrockiego w
powstaniu tego skróptu bóła nota współredaktora zamieszczona w fs wódaniuK
kapisano tam o „obowiązku uwópuklenia” roli profK ptanisława kawrockiego
nie tólko przó powstaniu podręcznikaI ale także rozwoju poznańskiej i polskiej
archiwistókiW „tszóstkie te role trudno przecenić”NOK
kie bez wahań i obaw wópełnił też profK ptanisław kawrocki lukę
wónikającą z braku sóntetócznego opracowania dotóczącego rozwoju form
kancelarójnóchK motencjalnóch autorów skutecznie przez lata zniechęcał stan
badań oraz trudno dostępne piśmiennictwo rozproszoneI a przede wszóstkim
szczątkoweK ptanisław kawrocki chciał dać jednak studentom materiał
NM
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ułatwiającó zrozumienie historócznego rozwoju kancelarii i wótwarzanej w nich
dokumentacjiK modjął się tego i w obrębie siedmiu rozdziałów ułożonóch
chronologicznie Eod średniowiecza po kres uu wiekuF omówiłI często dość
skrótowo dwa zasadnicze problemóW organizację i warunki działania kancelarii
oraz sposobó ErodzajeF dokumentowania załatwianóch sprawK pkrópt pokazuje
rozwój procesów

aktotwórczóch w

tóm dokumentowanie

działalności

urzędniczej w następującóch po sobie okresach historócznóchK gego tematócznó
zakres uwópukla zaprojektowana przez bwę tąsowską okładkaI na której
sąsiadują ze sobą średniowiecznó dokument łaciński i krążek płótó CaK lddając
to dzieło czótelnikom ptanisław kawrocki miał nadziejęI że „… będą
wórozumialiI jako że próba całościowego ujęcia obszernego problemu nie może
wszóstkich zadowolićK lpinie jakimi zechcą się oni podzielićI będą brane pod
uwagę przó ewentualnóch wznowieniach pracó” NPK
tópowiadając się przó różnóch okazjach o profilu zawodowóm
archiwistó starał się łączóć tradócję ze współczesnością i nowoczesnościąK
jożna nawet to uznać za swoiste credo towarzószące jego działalności
dódaktócznej rozpoczętej na rAj w NVT4 rK najpierw w fnstótucie
Bibliotekoznawstwa i fnformacji kaukowejI a następnie od NVUU rK w fnstótucie
eistorii w wakładzie ArchiwistókiI gdzie bół wókładowcą najważniejszóch
przedmiotów oraz promotorem dziesiątek prac magisterskich z tak bliskiej jego
sercu tematóki archiwalnej i regionalnejK t jednej z ostatnich prac
zaproponował wprowadzenie do programu kształcenia archiwistów nowego
przedmiotu – techniki archiwalnejK rznając wiedzę z tego zakresu za przódatną
w pracó zawodowej dążył zarazem do rozbudzenia zainteresowania tóm
obszarem spraw ograniczanóch zwókle do zastosowania komputerówI
przódatności mikrofilmów oraz urządzeń służącóch do konsekwencji materiału
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pK kawrockiI oozwój form kancelarójnóch na ziemiach polskich od średniowiecza do końca uu wiekuK moznań
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archiwalnegoK mostulował również rozszerzające rozumienie pojęcia technika
archiwalnaI od budónków magazónowóch poczónającN4K
Aktówności

naukowoJdódaktócznej

oraz

zawodowej

ptanisława

kawrockiego towarzószóło duże zaangażowanie w służbę na rzecz środowiskaI
z którego wószedł jako młodzieniec i w któróm się ukształtował i doszedł do
sławóK lprócz wspomnianóch wóżej ról wśród archiwistów poznańskich i
polskich zaznaczół swój ślad aktównością w fnstótucie wachodnimI moznańskim
Towarzóstwie mrzójaciół kaukI molskim Towarzóstwie eistorócznómI homisji
Badania wbrodni na karodzie molskimI której przewodniczół na szczeblu okręgu
do NVVU rKI czó w Towarzóstwie jiłośników mK moznaniaI gdzie prezesował w
latach NVUPJNVVVK t długiej już historii ostatnio wspomnianego Towarzóstwa
tólko profK ptanisław hubiak bół o rok dłużej ENVSNJNVTUF jego prezesemK
wasługi ptanisława kawrockiego bółó dostrzegane przez licznóch jego
przójaciółI a także władzeK ldznaczonó bół mKinK hrzóżem homandorskim
llmI odznaczeniami resortowómi i regionalnómiI w tóm ldznaką eonorową
mK moznaniaK mamiętali o nim także mieszkańcó ziemi rodzinnejK oada dminó
hobóla dóra nadała mu tótuł eonorowego lbówatelaK t wówiadzie
udzielonóm z tej okazji dla gazetó „Czas lstrzeszowski” EON stócznia OMMM rKF
powiedział o sobieI że nie tólko miał w żóciu szczęścieI ale bóło ono też
szczęśliweK tiele zawdzięczał żonieI która akceptowałaI że ciągle bół zajętóW
„Całó czas mówięI że miałem w żóciu szczęścieK wostałem wówiezionó w czasie
wojnó na przómusowe robotó – przeżyłemK awa razó chcieli mnie rozstrzelać
oosjanie – udało mi sięK mracowałem w archiwach i trafiłem na wspaniałe
materiałóK t końcu osiągnąłem tóle – wszóstkie tótułó naukowe jakie są do
uzóskaniaK kigdó nie móślałemI że mogę tóle zdobóć […zK Trzeba pracowaćI
robić to co się lubi i co sprawia satósfakcjęK ko i trzeba mieć trochę szczęścia”K
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ppecjalną formę upamiętnienia pamięci tego wóbitnego poznaniaka z
wóboruI a przó tóm człowieka niezwókle skromnegoI niewspółmiernie do swej
wójątkowej erudócji przójął wbósław tojtkowiakI któró dedókował mu
publikację z OMM4 rK „kapisó mamiątkowe miasta moznania”K mraca ta jest
katalogiem RST tablic pamiątkowóch umieszczonóch na poznańskich budónkach
wraz z adresemI opisem lokalizacji i innómi informacjamiK „Tóm wspaniałóm
dziełem moznaniacó złożóli należnó profK pK kawrockiemu hołdI a pierwszó
egzemplarz książki został przekazanó żonie Czesławie kawrockiej”NRK
ptanisław kawrocki zmarł ON listopada OMMM rK po kilkumiesięcznej
chorobieK mochowanó na cmentarzu w karamowicachK
guż za żócia ptanisława kawrockiego utrwaliło się przekonanie o jego
wóróżniającej się aktówności jako łącznika międzó najważniejszą dla niego
służbą archiwalną a środowiskiem akademickimI gdzie zdobówał stopnie i
prowadził zajęcia dódaktóczne także z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej oraz regionalistókiK Bół bardzo dobrze widzianóm i przez obie stronó
wósoko ocenianóm „ambasadorem” środowisk sobie bliskichI aczkolwiek
mającóch nie zawsze zgodneI tóm mniej identóczne interesó szczegółoweK
mojawienie

się

zinstótucjonalizowanej

„archiwistóki

politócznej”

reprezentowanej współcześnie przede wszóstkim przez fmkI wpłónęło na
konsolidację tradócójnie pojmowanej archiwistóki i historiiK t tóm sensie
politókaI od której ptanisław kawrocki stroniłI wręcz uciekał wpłónęła na
zacieśnienie dwóch tak mu bliskich dziedzinW historii i archiwistókiK
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