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Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, 
ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości 
ani prawa do przyszłości.  
Józef Piłsudski 

 

JOLANTA DWORZACZKOWA – 

znawczyni dziejów reformacji 
————————————————————————————————————————— 

Polecana/Omawiana książka: 

Jolanta Dworzaczkowa1:  

Moje wspomnienia ze studiów historycznych w latach 1942-1947 i z początków pracy na 

Uniwersytecie Poznańskim, Instytut Historii UAM, Poznań, 2013. 

————————————————————————————————————————— 

Seria:  Profesorki Super-Babki 
Odcinek nr: 49 
Podseria: instytucja naukowa wydaje pracę o swojej wybitnej Pani Profesor 
 

 

Ta książka – to piąta z mini-serii – a mianowicie: prace wydane przez instytucje 

naukowe dla uczczenie swoich wybitnych pań profesor. Odcinki poprzednie to:  

40 ⤍ Danuta Jabłońska-Frąckowiak, 44 ⤍ Maria Jarosz, 47 ⤍ Jadwiga Czachowska 

oraz  48 ⤍ Maria Jakowicka. Pierwsza wydana przez UKM w Toruniu, dwie kolejne 

prace wydały Instytuty PAN w Warszawie, kolejną Uniwersytet Zielonogórski,  

a obecną Uniwersytet Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu.  

                                                           
1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Jolanta_Dworzaczkowa; o Bohaterce w Wikipedii. 

  http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,380882,Jolanta-Dworzaczkowa-nekrolog.html;  

  https://www.nekrologi.net/nekrologi/jolanta-dworzaczkowa/48979353; zmarła w roku 2017. 

  http://zhnxviii.amu.edu.pl/portfolio/jd/; notka na stronie Uniwersytetu Poznańskiego,  z błędną datą śmierci – 

  tj. 2018. 

http://cytaty.o.pl/pilsudski-jozef-kto-nie-szanuje-i-nie-ceni-swojej-przeszlosci/
http://cytaty.o.pl/pilsudski-jozef-kto-nie-szanuje-i-nie-ceni-swojej-przeszlosci/
http://cytaty.o.pl/pilsudski-jozef-kto-nie-szanuje-i-nie-ceni-swojej-przeszlosci/
http://cytaty.o.pl/author/jozef-pilsudski/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jolanta_Dworzaczkowa
http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,380882,Jolanta-Dworzaczkowa-nekrolog.html
https://www.nekrologi.net/nekrologi/jolanta-dworzaczkowa/48979353
http://zhnxviii.amu.edu.pl/portfolio/jd/
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Nasza Bohaterka urodziła się w roku 1923, a ojciec eseisty w 1924 - pokolenie 

„Kolumbowie Rocznik 20”. Urodziła się w odrodzonej Polsce, a zmarła 13 stycznia 

2017 w wieku 94 lat.  

Jej rodzicami byli Jerzy Józef Essmanowski, urzędnik warszawskiego Urzędu Woje-

wódzkiego, i Janina z Bieniasów. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczęła 

naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi2 w Warszawie. 

Zatem sytuacja materialna była dobra, a szkoła wybrana/doradzona przez rodziców 

wyśmienita. Zmieniła nazwisko po zamążpójściu i używała go w archaicznej formie, 

która przed wojną aż taka dziwna nie była. 

Książka ma specyficzny format (o mało co kwadrat), miękkie okładki, kredowy biały 

papier. Ma 59 stron, kilkanaście czarno-białych fotografii – jedno Jej zdjęcie z 1950 

roku (niezwykle urocze, portret)  oraz  pozostałe - Jej profesorów z  UAM. Wydawca 

to Instytut Historii (IH), a książka należy do zestawu „Studia i Materiały do Dziejów 

IH UAM3 w Poznaniu”.  

Wstęp ma błąd daty tj. zamiast 2013, jest rok 2103 tzw. czeski błąd, skoro 

zajmowała się Czeskimi Braćmi – to dlaczego nie? Wstęp nawiązuje do idei  

i znaczenia uniwersytetu - w ogóle oraz dla Poznania. Dr H.C. tej uczelni Kazimierz 

Twardowski w 1933 roku wygłosił wykład „O dostojeństwie Uniwersytetu”. Warto się 

zastanowić jakie były, jakie są i co czeka uniwersytety w Polsce.  

Książeczka jest na temat. Zaczyna się od okresu studiów w czasie okupacji w latach 

1942/43-1943/44. Jolanta miała 19 lat. Okupacja, a to oznaczało zakaz nauki dla 

Polaków, zakaz nauki… Nasza Bohaterka zaczynała tajne nauczanie od przysięgi  

o zachowaniu tajemnicy. Wszystkim groziło więzienie, wywiezienie… Nie znamy 

szczegółowo dziejów rodzinnych. To tajne nauczanie miało miejsce w Warszawie. 

Jak pisze bohaterka wszystkie pamiątki i dokumenty rodzinne zniszczono w czasie 

Powstania Warszawskiego i dalszego celowego niszczenia Warszawy przez 

Hitlerowców. Pierwszy wykład prowadził profesor Kazimierz Tymieniecki4. Po wojnie 

                                                           
2 http://krolowka.pl/historia-szkoly/; jedna z najstarszych szkół żeńskich w Warszawie, początki 1874 r. 

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_im._Adama_Mickiewicza_w_Poznaniu; notka w Wikipedii o 

uniwersytecie, który powstał w roku 1919, po odrodzeniu się Polski. Oprócz tego istniały uniwersytety o długiej 

tradycji Warszawski, UJ, Lwowski, USB w Wilnie oraz KUL w Lublinie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicki_Uniwersytet_Lubelski_Jana_Paw%C5%82a_II; o KUL, który nazwę 

katolicki nosi od 1928 roku. Gdy powstał w 1918 nazywał się tylko  Uniwersytet Lubelski. 

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Tymieniecki; ktoś niezwykle wybitny. „Rzućcie Państwo okiem” nawet 

na tę krótką notkę. 

http://krolowka.pl/historia-szkoly/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_im._Adama_Mickiewicza_w_Poznaniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicki_Uniwersytet_Lubelski_Jana_Paw%C5%82a_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Tymieniecki
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pracował na UAM w Poznaniu. Wykłady odbywały się w mieszkaniach i domach 

studentów, a czasem rozmównicy klasztoru Jezuitów przy ul. Rakowieckiej. Studenci 

musieli czytać, omawiać teksty łacińskie. Okazało się, że nauka w Jej szkole była tak 

intensywna iż dla Niej nie było problemu z łaciną. Kolejny nauczyciel to prof. 

Stanisław Bodniak5. Też po wojnie pracował w Poznaniu. To nie do wiary, ale Ona 

studiowała na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Warszawie. Władze wierzyły 

w nową Polskę, studenci wierzyli w wyzwolenie oraz utworzenie uczelni na 

zachodzie Polski, okazało się, że można wrócić do Poznania, że był stosunkowo 

mało zniszczony. 

Autorka opisuje po kolei wszystkich prowadzących zajęcia, czasem dodaje, jednak 

było to nudne. No cóż – może to nie do końca przemyślane opinie!? Ja miałem  

w szkole ogromne mapy na płótnie i na obu końcach były drewniane pręty. Taka 

mapa to ‘skarb’ – do dziś pamiętam dziwaczne granicę państwa króla Władysława 

Łokietka, czy mieli atlasy historyczne autorka nie pisze. Czytali na przykład 

trzynastowieczne dokumenty klasztorów w Zagościu i Łęknie – a to numer, nigdy 

tych nazw nie słyszałem.  Dzieje Polski za Jagiellonów opowiadał Władysław 

Kowalenko6. Osobowości nauczycieli miewają wpływ na tych, którzy chcą aktywnie 

czerpać, chłonąć wiedzę, ale i przejmować wzorce – pracy, działalności, kultury, siły 

woli … Kolejny profesor to ks. Mieczysław Żywczyński7. Jego wykład to czasy 

napoleońskie, historia rewolucji francuskiej.  Ci profesorowie przeżyli wojnę, wielu  

z nich mimo władz komunistycznych osiadło w Poznaniu. Wspomniany ksiądz 

pracował jednak po wojnie w KUL w Lublinie. 

Inni wspomniani to Mieczysław Milbradt (zginął w Powstaniu Warszawskim), Ludwik 

Jaxa-Bykowski, Janusz Woliński i inni. Nie było bibliotek, nie tylko pomocy 

naukowych. Książki zachowane w domach przekazywano jak skarb, Cytat strona 18: 

„Biblioteki naukowe były dla Polaków niedostępne. Polscy bibliotekarze wynosili 

książki potrzebne profesorom, ale ich możliwości były ograniczone…”. Nikt dziś 

tego wyobrazić sobie nie może. To pokolenie już odeszło do wieczności prawie  

w całości. Ważne są te książki. Kolejnych z tego pokolenia już nie będzie.  

                                                           
5 https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Bodniak; notka biograficzna. 

6 https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Kowalenko; ex-oficer armii carskiej, historyk, 

marynista, walczył w Powstaniu Warszawskim. 

7 https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_%C5%BBywczy%C5%84ski; notka w Wikipedii,  ale warto 

samemu poklikać na inne linki. Przed wojną bywał na stażach naukowych we Włoszech, Szwajcarii i Austrii.   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Bodniak
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Kowalenko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_%C5%BBywczy%C5%84ski
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Autorka stwierdza iż, gdy skończyła Uniwersytet Poznański 1945-1947, to 

zorientowała iż w czasie okupacji uczyła się więcej niż na wolności. Druga sprawa to 

miłość rodziców, którzy stwarzali Jej warunki. Nie pisze czy pracowała. Praca dawała 

specjalną niemiecką kartę, która czasami chroniła przed zainteresowaniem  

Hitlerowców daną osobą. Mama eseisty pracowała jako urzędniczka, a ojciec jako 

robotnik kolejowy. 

 

Jej dom rodzinny w Warszawie był spalony, cała Warszawa spalona, zruinowana.  

Po wojnie pojechała do Poznania. W dniu w którym po raz pierwszy zgłosiła się do 

dziekanatu, spotkała prof. Kazimierza Tymienieckiego. Oboje się ucieszyli. Nie było 

limitów, ani egzaminu wstępnego … Jej zaliczono dwa lata nauki! 

Studenci razem z kadrą sprzątali budynki i sale Uczelni. Jakaś niemiecka szkoła była 

w tychże budynkach. Od kolegów dowiedziała się, że nawet na kierunku chemii 

zostały  napisy po niemiecku na tablicach, tak szybko uciekali. Str. 22: „Profesor 

Antoni Gałecki wszedł [do tej Sali z niemieckimi zapisami] na pierwszy wykład, wziął 

gąbkę i nic nie mówiąc zaczął ścierać tablicę. Studenci wstali”. 

Jej kolejnym profesorem został teraz (7 lat starszy) Gerard Labuda8 - który 

studiował w podziemiu na tym samym co Ona Uniwersytecie. Doktorat uzyskał  

w 1944 roku w podziemiu, a habilitację w 1946 już na Uniwersytecie Poznańskim. 

Szybki awans, ale trafiło na kogoś kto na to w pełni zasługiwał!! 

Rok akademicki podzielony był na trymestry. Warunki były trudne. Inny gigant – 

który Ją uczył to Karol Górski – znawca dziejów Zakonu Krzyżackiego. Był  

dr. habilitowanym już przed II wojną światową. Jako oficer całą wojną spędził  

w oflagach w Brunszwiku oraz Woldenbergu. Szczęście w nieszczęściu, jako cywil 

byłby zabity jak setki innych polskich profesorów. 

Jest też kilka linijek o mężu Włodzimierzu Dworzaczku9 (zdjęcie str. 36).  Działa  

w Kole Naukowym, są 2 zdjęcia z wycieczki studenckiej do Kórnika… 

Mając takich gigantów za mistrzów sama została godną ich następczynią. 

Polecam książkę z całego serca, ale w księgarniach jest niedostępna, IH pewnie 

nadal ją sprzedaje…  

                                                           
8 https://pl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Labuda; wybitna postać. 

9 https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Dworzaczek; wybitny profesor UAM. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Labuda
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Dworzaczek
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INNE  PUBLKACJE 
 

1. DWORZACZKOWA, Jolanta. Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku. 

Wydawnictwo Naukowe Semper, 1997. 

2. DWORZACZKOWA, Jolanta. Reformacja i kontrreformacja w Wielkopolsce. 

Wydawnictwo Poznańskie, 1995. 

3. DWORZACZKOWA, Jolanta. Dziejopisarstwo gdańskie do połowy XVI wieku. GTN, 

1962. 

4. DWORZACZKOWA, Jolanta. O genezie i skutkach rewolty gdańskiej 1525/26 roku. 

Roczniki historyczne, 1962, 28: 97-109. 

5. DWORZACZKOWA, Jolanta. Wprowadzenie reformacji do miast królewskich 

Wielkopolski. Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 1965, 10: 53-80. 

6. DWORZACZKOWA, Jolanta. Wprowadzenie reformacji do miast królewskich 

Wielkopolski. Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 1965, 10: 53-80. 

7. DWORZACZKOWA, Jolanta. Z dziejów braci czeskich w Polsce. Instytut Historii 

UAM, 2003. 

8. DWORZACZKOWA, Jolanta. Konwersje na katolicyzm szlachty ewangelickiej 

wyznania czeskiego w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku. Odrodzenie i Reformacja w 

Polsce, 2006, 50: 89-100. 

9. DWORZACZKOWA, Jolanta. Zniszczenie Leszna w roku 1656. Wydawnictwo 

Poznańskie, 1981. 

10. DWORZACZKOWA, Jolanta. Kontrreformacja we Wschowie w latach 1577-1632. 

Roczniki Historyczne, 1970, 36: 1-42. 

 

O naszej BOHATERCE 

11. SZYMAŃSKA Kamil et al.:            Jolanta Dworzaczkowa (1923–2017). 
Wspomnienie pośmiertne. Historia Slavorum Occidentis, 2017, 4: 139-

143. 
 

12.  JURKIEWICZ Jan: In memoriam, Jolanta Dworzaczkowa (1923-2017) 
ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE, LXI 2017, 389-396,   
PL ISSN 0029-8514. 

 

Zestawiono 10 przykładowych prac naszej Bohaterki, wszystkie są autorskie. Dziś 

już mało kto pracuje samotnie. Dotyczą właśnie reformacji kontrreformacji. 
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ŚLADAMI   BOHATERKI 

Poznań – miasto studiów i pracy 

 

Uniwersytet Poznański (zdjęcia z 2019, stulecie) 
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Pomnik Patrona Uniwersytetu na Placu przed uczelnią 
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Rysunek : zdjęcie po prawej – Profesor Heliodor Święcicki (1854 – 1923) pierwszy rektor UAM (1919-1923) 
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Absolwenci UAM, matematycy złamali przed wojną szyfr ENIGMY 
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Mikro-muzeum, gdzie są archiwalne dokumenty oraz jest wyświetlany film o złamaniu szyfru. 
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Stary budynek biblioteki Uniwersytetu 
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Zdjęcia wykonał: Stan Zawiślak 

 
 

 

 


