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NA STYKU DZIEJÓW ZBAWIENIA
Z HISTORIA WIELKOPOLSKI
(ANDRZEJ WOJTKOWSKI 1891–1975)1
Gromada Przygodziczki w połowie XIX wieku nalez ała do parafii kotłowskiej.
Sołtysem był Wawrzyniec Wojtkowski, z onaty z Katarzyna primo voto Pocztarzowa. Wychowali siedmioro dzieci, trzech synów i cztery córki, z których
tylko troje znanych jest z imienia: Jan Pocztarz, Antoni i Elz bieta Wojtkowscy.
Jan Pocztarz, urodzony w 1842 roku, poległ jako powstaniec w bitwie pod
Lututowem 15 czerwca 1863 roku, ugodzony kula w czoło podczas rozpaczliwej
walki oddziału wzietego we dwa ognie przez Rosjan, nacierajacych jednocześnie od
Kalisza i Wielunia.
Najmłodsza z dzieci Elz bieta Gasiorkowa pozostała na ojcowiźnie, zgodnie
z tradycja rodzinna, liczaca na to, z e córka lepiej zadba o starych rodziców niz
synowa. Zmarła w 1912 roku.
Antoni, urodzony w 1848 roku, był człowiekiem wybitnie zdolnym. Od
najmłodszych lat pomagajac w gospodarstwie rzadko chodził do miejscowej
szkoły. Nauczyciel jednak wołał go osobiście z pola lub łaki, gdy przyjez dz ał
inspektor. Z polecenia ojca majac lat pietnaście zbierał jadac wozem przez wieś
z ywność dla powstańców 1863 roku i wiózł na bagna nad Barycza, gdzie sie
ukrywali do czasu przekroczenia kordonu, dzielacego zabór pruski od rosyjskiego.
Z małz eństwa Antoniego Wojtkowskiego z Julianna Pausiówna (spolszczona
forma nazwiska Paulus), zawartego w Kotłowie około roku 1870, przyszło na świat
jedenaścioro dzieci. Troje z nich zmarło w wieku dzieciecym. Józef zginał
w katastrofie górniczej w Essen w 1902 roku. Elz bieta zmarła na gruźlice w 1938
roku. Franciszek został zamordowany w lasach przygodzkich w 1945 roku.
Pozostałych piecioro zmarło własna śmiercia juz po drugiej wojnie światowej, nie
przekraczajac 83 roku z ycia.

1
Artykuł napisany w styczniu 1980 roku na prośbe ks. mgr. Feliksa Lenorta, wówczas dyrektora
Biblioteki Seminaryjnej w Poznaniu i redaktora tomów biograficznych o zmarłych Wielkopolanach,
wydawanych przez Ksiegarnie Świetego Wojciecha w serii „Byli wśród nas”. Jej wydawanie wstrzymał
ówczesny Arcybiskup Metropolita Poznański dr Jerzy Stroba. — Tekst artykułu pozostaje ten sam.
Zmiany, które sie dokonały w ciagu dwudziestu czterech lat od jego powstania naniesione sa
w przypisach. Za przyjecie do druku w „Studiach Warmińskich” przez Redaktora Naczelnego, ksiedza
dr. Jana Guzowskiego, Rektora Wyz szego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, autor składa niniejszym serdeczne podziekowanie.
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Wychowanie licznego potomstwa było zadaniem wymagajacym wielkiej pracy
i gospodarności. Cześć ojcowizny Julianny z Pausiów w Chynowie poszła pod
cmentarz tworzacej sie parafii, reszta została sprzedana. Za uzyskane pieniadze
Antoni Wojtkowski zakupił gospodarstwo na Jeziorze i Goszczyniu. Był pionierem
nowoczesnych metod uprawy roli. Jako jeden z pierwszych stosował nawozy
sztuczne. Abonował czasopisma rolnicze. Synowi Franciszkowi dał gospodarstwo
na Goszczyniu, Stanisławowi w Jeziorze, a córce Katarzynie kupił gospodarstwo
w Mikstacie. Syna Bronisława posłał do szkoły gospodarczej, córki Elz biete
i Jadwige wydał za maz na Ślask. Najzdolniejszemu Andrzejowi zapewnił wykształcenie wyz sze.
Andrzej Wojtkowski urodził sie w Jeziorze 18 listopada 1891 roku. Z obawy
przed kara za spóźnione zgłoszenie noworodka w urzedzie stanu cywilnego podano
date o dwa dni późniejsza. Prawdziwa data urodzenia odnotowana jest w akcie
Chrztu św. w parafii kotłowskiej. Dziecko było watłego zdrowia, gdy wiec doszło
do wieku szkolnego, na okres jesienno-zimowy oddawano Andrzeja pod opieke
ciotki Elz biety Gasiorkowej w Przygodziczkach, gdzie uczył w szkole pan Mały.
Nauka odbywała sie w jezyku niemieckim, chociaz dzieci zupełnie go nie znały.
Andrzej był uczniem bardzo pilnym. Wychodził do szkoły wcześnie, z eby
ślizgajac sie z kolegami po wszystkich rowach przydroz nych jednak nie spóźnić sie
na lekcje. Wiosna i latem mimo nauki musiał pomagać w gospodarstwie. Zaopatrzony przez matke w chleb z „gzikiem” (twarogiem) pedził krowy na Goszczyn
i tam godzinami płakał z osamotnienia i uczył sie. Raz do pozostawionej na łace
otwartej ksiaz ki podeszła krowa i z ciekawości lizneła karte z wierszem zadanym
na jutro. Andrzej nauczył sie wiersza z innej ksiaz ki, a pan Mały odpytujac, na
próz no szukał go w ksiaz ce, z której go zadał.
Po ukończeniu szkoły powszechnej w Przygodziczkach, po pierwszej Spowiedzi i Komunii św. w Kotłowie, przyszła kolej na gimnazjum klasyczne w Ostrowie,
z zamieszkaniem w Konwikcie Arcybiskupim, kierowanym wówczas przez ks. dr.
Klichego, który oprócz obowiazków wychowawczych prowadził dla chetnych
lekcje jezyka hebrajskiego. Tu młody Andrzej Wojtkowski nawiazał szereg
dozgonnych przyjaźni z późniejszymi kapłanami wielkopolskimi. Duz y i bardzo
dodatni wpływ na młodszych kolegów wywierał Aleksander Kubik, późniejszy
poseł na sejm, doktor prawa kanonicznego, proboszcz w Konojedzie i Chodziez y,
zgilotynowany w Poznaniu na Młyńskiej przez hitlerowców. Rówieśnikiem był
Tadeusz Gałdyński, późniejszy asystent Katolickiego Zwiazku Abstynentów, zameczony w Dachau. Młodszymi kolegami byli: ksiadz Czesław Michałowicz, zabity
na forcie VII jako proboszcz parafii jez yckiej, oraz Andrzej Wronka, późniejszy
profesor patrologii i liturgii arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu,
administrator apostolski diecezji chełmińskiej i gdańskiej, biskup pomocniczy
wrocławski. Z nim to Andrzej Wojtkowski kopał piłke w zasłuz onym klubie
sportowym „Wenecja” w Ostrowie.
Gimnazjum ostrowskie stało na wysokim poziomie. Uczniowie mieli postawe
bardzo patriotyczna. Chodzac na Msze św. niedzielna do kościoła farnego nigdy nie
śpiewali pieśni niemieckich, lecz nie mogac śpiewać po polsku, wykonywali
śpiewy łacińskie gregoriańskie i polifoniczne. Braki w zakresie jezyka polskiego
i historii polskiej uzupełniali w tajnej organizacji, „Towarzystwie Tomasza Zana”.
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Wielkie znaczenie miała wycieczka do Krakowa, której przewodnikiem był
późniejszy profesor prehistorii na uniwersytecie poznańskim, Józef Kostrzewski.
Wybitne zdolności połaczone z ogromna pilnościa i pracowitościa znalazły
odbicie w świadectwie dojrzałości z samymi ocenami bardzo dobrymi, zdobytym
w roku 1912, w dwudziestym pierwszym roku z ycia. Lata przez yte w konwikcie
ostrowskim przyniosły umocnienie w wierze, przypieczetowane Sakramentem
Bierzmowania, na którym Andrzej Wojtkowski przyjał za patrona św. Franciszka
Ksawerego, zamieniajac sie imionami ze swoim kolega. Nie czujac powołania do
kapłaństwa, zamiast do Gniezna i Poznania utartym przez kolegów szlakiem, udał
sie do Berlina na wydział filozoficzny tamtejszego uniwersytetu, aby studiować
filologie klasyczna, historie literatury polskiej i historie powszechna. Profesor
Aleksander Brückner bedac niekiedy sam na sam ze swym studentem, prowadził
zajecia w jezyku polskim.
Ówczesny system studiów pozostawiał studentom wiele wolnego czasu. Andrzej Wojtkowski spedzał go najcześciej w bibliotece uniwersyteckiej na oczytywaniu sie w interesujacych dziedzinach. Zapisujac sie na uczelnie musiał podpisać
deklaracje, z e w wypadku przynalez ności do tajnej organizacji zostanie natychmiast usuniety. Mimo to niezwłocznie właczył sie w nurt pracy „Zetu”, prowadzac
wykłady z jezyka polskiego i historii polskiej dla młodziez y rzemieślniczej,
przybywajacej do Berlina na nauke zawodu. Była to młodziez nadzwyczaj
wartościowa, dzielna i patriotyczna. Zadzierzgnieta wówczas przyjaźń z późniejszym tapicerem gnieźnieńskim Zdrojewskim, działaczem abstynenckim, przetrwała
próbe czasu i znalazła wyraz we wzajemnym trzymaniu dzieci do Chrztu św.
Akademicy berlińscy nie potrafili przyjść z pomoca licznej emigracji zarobkowej
z Polski, koczujacej w pobliz u dworca. Zasłyszane wówczas słowa: „Tam moz esz
mieć dziewczyne polska za 50 fenigów”, były stałym wyrzutem sumienia do końca
z ycia z powodu grzechu opuszczenia: nieprzyjścia z pomoca.
Rozpoczete studia po dwu latach przerwał wybuch pierwszej wojny światowej
i wcielenie do armii niemieckiej w charakterze sanitariusza, z poczatku pobyt
 aganiu, a nastepnie w okopach we Francji. Cały czas
w szpitalu wojskowym w Z
w tornistrze wojskowym była ksiaz eczka O naśladowaniu Chrystusa, przypisywana
Tomaszowi a Kempis, która podobno zbawiła wiecej ludzi niz ma liter, a w literaturze wszechświatowej zajmuje drugie miejsce po Piśmie Świetym. Wspominajac na
tułaczce wojennej lasy, w których sie wychował, Andrzej Wojtkowski opublikował
w „Kurierze Poznańskim” w 1916 roku artykuł: Zycie lasów polskich w Panu
Tadeuszu. Za pierwszym artykułem poszły dwa dalsze, drukowane jeszcze podczas
wojny: Co robić po przeczytaniu ksiazki oraz: Z chwili, w „Przegladzie Oświatowym” w latach 1917 i 1918.
Ranny w noge, odznaczony krzyz em z elaznym za mestwo w zbieraniu rannych
podczas natarcia, wrócił Andrzej Wojtkowski kompletnie wyczerpany, z nogami
obtartymi w forsownych marszach odwrotu (400 km w ciagu tygodnia), w grudniu
1918 roku na Jezioro. Nie mógł wziać bezpośredniego udziału w walkach
Powstania Wielkopolskiego, lecz jako ochotnik wstapił do armii powstańczej
i w poznańskiej kompanii ochotniczej pod dowództwem kapitana Ciaciucha brał
udział w walkach odsieczy Lwowa jako sanitariusz. Kompania została załadowana
na pociag z rampy dworca zachodniego przy budynku pocztowym w Poznaniu.
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Dowódca został awansowany do stopnia oficerskiego z podoficera taborów armii
niemieckiej. Po zakończeniu zwycieskich walk w czasie parady na lwowskim rynku
zawrócił w prawa strone i zwalił sie na oczach rozentuzjazmowanego tłumu wraz
z koniem.
Andrzej Wojtkowski nie brał udziału w wojnie 1920 roku, powołany do słuz by
archiwalnej w Warszawie. Porzadkujac akta pookupacyjne znalazł na liście
konfidentów pruskich jednego z komisarzy plebiscytowych na Warmii i Mazurach.
Popełniajac niedyskrecje pokazał ów dokument Andrzejowi Niemojewskiemu,
który niezwłocznie opublikował go w „Myśli Niepodległej”. Skutki nie dały na
siebie długo czekać. Konfident pruski został zwolniony ze stanowiska komisarza
plebiscytowego, a niedyskretny archiwista przeniesiony ze stolicy do archiwum
poznańskiego.
Zwierzchnikiem w Warszawie był przez pewien czas Marian Abramowski,
archiwista objazdowy, były sybirak, chodzacy w najwieksze nawet mrozy w lekkiej
pelerynie ku podziwowi warszawiaków. Zwierzchnikiem w Poznaniu był profesor
Paczkowski. Praca archiwalna w Poznaniu umoz liwiła ukończenie studiów historycznych na uniwersytecie poznańskim, uwieńczone w 1921 roku doktoratem
napisanym u profesora Adama Skałkowskiego: Polityka rzadu pruskiego wobec
Zydów polskich od roku 1793 do 1806.
Gdy młody doktor otrzymał mieszkanie słuz bowe w budynku archiwum na
Górze Przemysława, jego dotychczasowa stancje u pani Kwietniewskiej przy ulicy
Franciszka Ratajczaka zajeła Filonia Maria Staniszówna, urodzona w Łodzi
4 października 1895 roku, córka Teofila Stanisza, rodem z Kamieńska i Marii
Wierzchowskiej z Piotrkowa Trybunalskiego, studentka ekonomii na uniwersytecie
poznańskim, absolwentka pensji pani Jastrzebskiej w Rydze, nauczycielka z zawodu, najstarsza spośród dziesieciorga dzieci. Odwiedziny u dawnej gospodyni stały
sie okazja do zapoznania sie dwojga młodych ludzi, a wreszcie w dniu 14 sierpnia
1923 roku do ślubu Andrzeja Wojtkowskiego z Filonia Staniszówna w kościele św.
Marcina w Poznaniu. Małz eństwo sakramentalne, pobłogosławione przez starszego
kolege, ks. Aleksandra Kubika, dało z ycie czworgu spośród sześciorga upragnionych dzieci: Marii (1925), Julianowi (1927), Teresie (1932) i Róz y (1933).
Młodzi małz onkowie niedługo mieszkali na Górze Przemysława. Wzgledy
dynastyczne zmusiły ich do podjecia pracy w katolickim uniwersytecie ludowym
ks. Antoniego Ludwiczaka w Dalkach koło Gniezna. Spośród słuchaczy najwiekszy
rozgłos zdobył Stanisław Mikołajczyk, późniejszy poseł na sejm i premier. Cześć
młodziez y przedostawała sie do Dalek z terenów plebiscytowych, pozostajacych
w Rzeszy Niemieckiej. Uniwersytet ludowy i jego wychowawcy byli wierni
posłannictwu Wielkopolski, promieniujacej polskościa na tereny germanizowane.
Nawet krótkie wizyty w Dalkach wystarczyły, by uwraz liwić na problem Mazurów
i Warmiaków na całe z ycie, jak świadczył ks. kanonik Michał Słowikowski,
wieloletni dyrektor gimnazjum biskupiego w Lublinie, poruszony rozmowa w parku uniwersyteckim z Andrzejem Wojtkowskim.
Po urodzeniu sie pierworodnej córy Marii, docenta w instytucie przemysłu
drobnego i rzemiosła 2, młoda rodzina powróciła z Dalek do Poznania, zamieszkujac
2

Zmarła 23 lipca 1994 roku w Warszawie.
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poczatkowo na Debcu, skad ojciec codziennie dojez dz ał do Biblioteki Raczyńskich,
której został wicedyrektorem. Krótko przed urodzeniem syna Juliana, biskupa
pomocniczego warmińskiego i profesora teologii, rodzina z Debca przeniosła sie na
stare miasto, do magistrackiej kamienicy przy ulicy Rybaki 18, naprzeciw szkoły
budowlanej. W nastepnym, 1928 roku, po przejściu na emeryture dyrektora
Bederskiego, Andrzej Wojtkowski objał stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich, które piastował az do wybuchu drugiej wojny światowej.
Obok nurtu pracy zawodowej płynał nurt pracy naukowej. Wyjazd słuz bowy do
Lozanny w 1922 roku celem przejecia, spakowania i wysłania do Polski archiwum
Agencji Lozańskiej, tragicznie zniszczonego potem na skutek działań wojennych.
W dwa lata później wyjazd naukowy wraz z z ona do zbiorów w Rapperswilu.
W 1928 roku udział w miedzynarodowym kongresie historycznym w Oslo. W tym
samym roku ukazała sie obszerna, liczaca 450 stron monografia: Historia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Rok później jeszcze obszerniejsza, 553 stronicowa monografia Edward Raczyński i jego dzieło, wydana w Poznaniu, stała sie wraz
z poprzednia podstawa przewodu habilitacyjnego, zakończonego w czerwcu 1930
roku zdobyciem stopnia docenta historii nowoz ytnej ze szczególnym uwzglednieniem historii Ziem Zachodnich.
Odtad do obowiazków bibliotekarskich doszły uniwersyteckie zajecia dydaktyczne, walczac o lepsze z obowiazkami rodzinnymi, społecznymi i osobista praca
naukowa. Andrzej Wojtkowski lubił z artobliwa definicje: „Kto to jest bibliotekarz?
To jest ten, który pilnuje ksiaz ek. A kto to jest bibliofil? To jest ten, przed którym
bibliotekarz pilnuje ksiaz ek.” Bedac bibliotekarzem nie chciał stać sie przysłowiowym „psem pilnujacym siana, który sam nie z re, a krowie nie da”. Za swój
świety obowiazek uwaz ał udostepnienie szerokim zastepom badaczy wszelkich
materiałów do historii Wielkopolski. Stad powstał gigantyczny wysiłek jednoosobowego opracowania i wydania Bibliografii Historii Wielkopolski, ukazujacej
sie zeszytami w subskrypcji az do wybuchu drugiej wojny światowej. Jako docent
uniwersytetu poznańskiego Andrzej Wojtkowski otoczył swych słuchaczy tak
troskliwa opieka, z e zyskał wśród studentów pieszczotliwy przydomek „Nasza
kwoka”. Ćwiczenia z historii Wielkopolski prowadził w Bibliotece Raczyńskich,
jako najlepszym warsztacie naukowym dla tej dziedziny. Brali w nich udział nie
tylko młodzi akademicy, ale i absolwenci zainteresowani historia Wielkopolski, jak
na przykład pan dr Fiedler, który zrobił mature w Ostrowie w roku urodzenia sie
Andrzeja Wojtkowskiego, a potem korzystał z jego pomocy przy pisaniu rozprawy
doktorskiej.
Mimo pracy zawodowej bibliotekarskiej, zajeć uniwersyteckich, pracy nad
Bibliografia Historii Wielkopolski, Andrzej Wojtkowski opublikował do wybuchu
drugiej wojny światowej 391 pozycji własnych, wiekszych i mniejszych. Na
opracowanie zebranych materiałów do monografii o Karolu Libelcie nie starczyło
juz czasu. A przeciez miał takz e obowiazki wobec powiekszajacej sie rodziny,
które traktował równie powaz nie. W roku drugim i trzecim po habilitacji urodziły
sie córki: Teresa, doktor inz ynier chemii w instytucie ceramiki uz ytkowej3, oraz
Róz a, profesor nauk medycznych z zakresu toksykologii w instytucie higieny pracy.
3

Zmarła w Pruszkowie 1 września 1985 roku.
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Nic dziwnego, z e dzieci nigdy nie pamietały ojca kładacego sie spać. Udawał sie na
spoczynek zawsze po północy, nierzadko o godzinie drugiej lub pół do trzeciej.
Tajemnica jego siły było głebokie z ycie wewnetrzne. Nie bedac nigdy „elsem”,
przez całe z ycie dochował poczwórnej abstynencji. Codziennie odmawiał róz aniec,
a od roku 1935 takz e codziennie przyjmował Komunie św. Kaz dego wieczora brał
udział w rodzinnym pacierzu przed obrazem Najświetszego Serca Pana Jezusa,
któremu rodzine swa poświecił. Do spowiedzi przystepował co pierwszy piatek,
zwykle w którymś z kościołów zakonnych: u jezuitów, franciszkanów lub salezjanów. Dzieci chodziły do spowiedzi co tydzień, w sobote.
Praca społeczna obejmowała członkostwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Miłośników Historii, prezesure Katolickiego Stowarzyszenia Abstynentów na cała Polske, Katolickiego Stowarzyszenia Mez ów w parafii Boz ego Ciała w Poznaniu, wreszcie
w ostatnich latach przed wybuchem drugiej wojny światowej Katolickiego Stowarzyszenia Młodziez y Meskiej na archidiecezje Gnieźnieńska i Poznańska. Przechodzac z Akcji Katolickiej parafialnej do archidiecezjalnej otrzymał w darze
Mszał Rzymski łacińsko-polski, wydany przez opactwo benedyktyńskie św. Andrzeja w Zevenkerken (Bruges). Stał sie on szkoła modlitwy liturgicznej, wiernym
towarzyszem doli i niedoli na reszte z ycia.
Wiadomość o wybuchu drugiej wojny światowej zasłyszana w drodze powrotnej ze spowiedzi pierwszopiatkowej została brutalnie potwierdzona zaraz pierwszego dnia wojny. Podczas pierwszego nalotu niemieckich bombowców na Poznań,
prowadzonego na wysokości 4000 m, bomba przeznaczona dla zajetej przez
mobilizacje szkoły budowlanej, rozbiła jedna z sasiednich kamienic przy Rybakach. Byli zabici i ranni. Dwie inne bomby, wycelowane w niemieckie gimnazjum
imienia Fryderyka Schillera, zajete takz e przez wojsko, uszkodziły zakrystie i dom
parafialny przy kościele Boz ego Ciała. Obawiajac sie dalszych nalotów na obiekty
wojskowe Andrzej Wojtkowski przeniósł chwilowo rodzine do Biblioteki Raczyńskich, przewidujac, z e nie bedzie bombardowana. Sam po dniach nalotów,
wycofaniu sie wojska polskiego i zniszczeniu mostów na Warcie, podporzadkował
sie rozkazowi rozlepionemu na słupach ogłoszeń i wyszedł na wschód, bezskutecznie starajac sie w powiatowych komendach uzupełnień o przyjecie do wojska. Jako
sanitariusz zgłosił sie na ochotnika do szpitala w Kutnie, po jego zbombardowaniu
przez Niemców, mimo wyraźnych emblematów czerwonego krzyz a na dachach,
draśniety odłamkiem w głowe poszedł dalej w kierunku Warszawy, podziwiajac
polskich kolejarzy, bohatersko naprawiajacych zniszczone tory, aby przepuścić
pociagi ewakuacyjne. Gdy pierścień niemiecki wokół Warszawy sie zamknał,
ogarniety przez Niemców Andrzej Wojtkowski powrócił do Poznania i tu po raz
pierwszy w z yciu rozpłakał sie przy dzieciach.
Nastały dni niepewności. Podczas nieobecności Andrzeja Wojtkowskiego,
zaraz po zajeciu Poznania przez Niemców, przyszedł do mieszkania gestapowiec
w towarzystwie członka straz y obywatelskiej. Na szczeście przewidujaca pani
domu zdaz yła zawczasu usunać album zdjeć ze zlotu Katolickiego Stowarzyszenia
Młodziez y Meskiej w Poznaniu. W sekretariacie archidiecezjalnym była kartoteka
druhów KSMM, zgłaszajacych swa gotowość do obrony Ojczyzny. Biuro zostało
opieczetowane przez gestapo. Sekretarz Witalis Doroz ała, ranny podczas walk,
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lez ał w Milanówku k. Warszawy z wyszarpnietymi mieśniami pleców. Archidiecezjalnemu asystentowi KSMM, ks. Michalskiemu, udało sie z naraz eniem z ycia
wynieść niebezpieczna kartoteke z biura: Niemcy papierowa plomba skleili listwe
drzwi nie z futryna, lecz z drzwiami. Mimo otwarcia drzwi plomba pozostała
nieuszkodzona. Bohaterstwo kapłana nie na wiele sie zdało, gdyz oryginał kartoteki
wpadł w rece gestapo w starostwie grodzkim.
Bibliotekami poznańskimi z ramienia okupanta zajmował sie dr Zürich.
Wezwał on pracowników na odprawe i zapowiedział, z e po upływie trzech
miesiecy, na które otrzymali pensje w dniu 1 września 1939 roku, beda zwolnieni
z pracy. Gestapo przeprowadziła rewizje. Gabinet dyrektora Biblioteki Raczyńskich rewidował agent nazwiskiem Jochimski, który krótko przed wojna zrobił
magisterium na uniwersytecie poznańskim, jako Ślazak zza kordonu granicznego.
Swemu promotorowi powiedział — oczywiście po niemiecku, mimo iz świetnie
władał jezykiem polskim — „Niech sie pan cieszy, z e to ja prowadziłem rewizje!”
Wieczorem 8 listopada 1939 roku, po godzinie policyjnej, cała rodzina siedziała
razem w jadalni, słuchajac wspomnień gimnazjalnych i ogladajac notatki uniwersyteckie z Berlina. Wtedy właśnie rozległ sie ostry dzwonek do drzwi i uderzenia
kolbami. Wkroczyło czterech z andarmów pod dowództwem wachmistrza. Staneli
z karabinami naprzeciw siebie. Wachmistrz podajac do wiadomości rozkaz wysiedlenia, dwukrotnie zapytał: „Czy pan jest Volksdeutschem?” Andrzej Wojtkowski
dwukrotnie twardo odpowiedział: „Nie!” Wyznaczone na spakowanie podrecznego
bagaz u 20 minut wydłuz yło sie. Wachmistrz nie mógł sobie dać rady z likwidacja
ksiaz eczek oszczednościowych: kaz de dziecko miało swoja. Jeden z pilnujacych
z andarmów poradził zabrać pończochy: dzieci było czworo od 6 do 14 lat. W końcu
cała rodzina została wyprowadzona na chodnik i przewieziona do obozu na
Głównej4, w magazynach amunicyjnych z czasów pierwszej wojny światowej.
Cześć baraków była murowana, jeden wielki, z rampa kolejowa w środku, był
drewniany. Cześć była pietrowa, cześć parterowa. Cieplej było w murowanych, niz
w drewnianym, na pietrze, z drewniana podłoga, niz na betonie parteru. Ogólnie
było zimno. Do mycia sie słuz yły koryta na dworze przy hydrantach. Latryny były
przy zasiekach z drutów kolczastych, strzez onych przez wartowników na wiez ach,
oślepiajacych ruchomymi reflektorami wieźniów w porze nocnej. Wojskowe
kuchnie polowe nie mogły nastarczyć z gotowaniem samej nawet kawy, a cóz
dopiero tak zwanej zupy. Sytuacja poprawiła sie z chwila wybudowania stałej
kuchni, ale gdyby nie paczki i z ywność dokupywana przez druty kolczaste, głód
byłby jeszcze wiekszy.
W obozie byli profesorowie i docenci uniwersytetu poznańskiego: Winiarski,
Błachowski, Meyer, Ułaszyn, Sobeski. Krótko przed transportem przybył zwolniony spośród zakładników profesor Tymieniecki. Czas jakiś przebywał takz e
ksiadz Gieburowski, potem zabrany w niewiadomym kierunku. Profesorowie
rozpoczeli powszechne wykłady uniwersyteckie. Podtrzymaniem była wspólna
modlitwa na apelu porannym i wieczornym. Syn pastora ewangelickiego z polskiej
parafii przy ulicy Ogrodowej, młody maturzysta Manitius, modlił sie wraz
z katolikami, odmawiajac Ojcze nasz i Wierze w Boga. Podczas Zdrowaś Mario
4

Lager Glowno. Posen-Ost.
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milczał, stojac w postawie pełnej uszanowania. Ojciec jego jako kapelan wojskowy
był w tym czasie w oflagu.
30 listopada 1939 roku, w dniu obozowych imienin Andrzeja Wojtkowskiego,
na teren obozu wepchnieto tyłem trzy pociagi. Kaz dy składał sie z kilku wagonów
osobowych dla chorych i 30 wagonów bydlecych, których wyposaz enie stanowiło
wiadro na mocz, latarnia ze świeca, i dwa baloty prasowanej słomy. Skład
pierwszego transportu zajmował tor wchodzacy do baraku IV dla mez czyzn.
Podczas podstawiania na łuku torów ostatni wagon wywalił wrota drewnianego
baraku i omal nie przewrócił rozpalonego pieca. Do wagonów pierwszego transportu, trzeba było iść przez wagony dwóch transportów nastepnych. W obozie nastał
sadny dzień. Rakiety oświetlajace, rewizje osobiste przeprowadzane przez „Hitlerschwester” na wybranych kobietach, upychanie trzydziestukilku osób z bagaz ami
do poszczególnych wagonów, porcje chleba, wiadro kawy zboz owej, zasuwanie
drzwi, wreszcie „Los!” i odjazd w nieznane. Pierwszy transport dojechał najdalej,
bo do Lublina, drugi do Deblina, trzeci tylko do Warszawy, zgodnie z pierwotnym
przeznaczeniem do Kraśnika. Po zmianie decyzji na Ostrowiec Świetokrzyski
porzadek był odwrotny: transport trzeci przybył jako pierwszy, a pierwszy dopiero
w dniu 4 grudnia, przez Warszawe, Czestochowe i Skarz ysko-Kamienna, jako
ostatni.
Straz transportu stanowiła policja pomocnicza złoz ona z Volksdeutschów
w cywilnych ubraniach, z opaskami „Hilfspolizei” na ramieniu, uzbrojonych
w karabiny. Na dłuz szych postojach otwierali drzwi wagonów i pozwalali wieźniom wyjść na otoczony straz a teren, aby oddać kał. Sami nie byli przygotowani na
tak długa podróz , zarośnieci, brudni, rozdraz nieni. Jeden z nich chciał zmiaz dz yć
głowe Andrzejowi Wojtkowskiemu zasuwajac znienacka ciez kie, okute stala drzwi
wagonu. Inny w mundurze z andarma juz w Ostrowcu kazał płukać wiadome kubły.
W wagonach było zimno, nie było co jeść, ani pić. Od czasu do czasu, gdy postój
wypadł na stacji, moz na było kupić troche z ywności lub herbaty. Niespodzianke
zrobili Z ydzi w Radomsku. Przynieśli na rampe kotły z ciepła zupa, gesta,
 ydówki
z kawałkami gesiny. Na znak dany przez starszyzne z ydowska młode Z
chwiami

gnie
podbiegły do wagonów i szybko warza
przelały zupe do wycia tych
miseczek i menaz ek. Potem równie predko odbiegły z pustymi kotłami.
W Ostrowcu Świetokrzyskim burmistrz Mrozowski, potem zamordowany przez
Niemców, robił wszystko, aby trzem tysiacom wysiedleńców zapewnić schronienie
i posiłek. Z pomoca pośpieszyło społeczeństwo miasta i okolicy. Po zdjeciu wart
podwody rozwiozły wysiedlonych z terenu dworca kolejowego. Andrzej Wojtkowski z rodzina dostał sie do szkoły powszechnej naprzeciw kościoła Serca Pana
Jezusa przy hucie. Jednak juz po kilku minutach przyjechał do szkoły bryczka
profesor Meyer szukajac, czy nie ma kogoś z uniwersytetu. Spotykajac znajomego
sobie docenta Andrzeja Wojtkowskiego, zabrał go wraz z rodzina do fabryki cegły
szamotowej Władysława Klepackiego, połoz onej w widłach szos do Ćmielowa
i Opatowa. Tam w domu ogrodnika rodzina zajeła izbe 44 m i jeszcze mniejsza
kuchenke. Pierwszy normalny obiad: barszcz buraczkowy z ziemniakami, kotlet
mielony, przysłany przez gościnnych fabrykantów, nie dał sie zjeść. Po kilku
łykach nieobozowej zupy wystapiło poczucie sytości, na drugie danie z oładek
odpowiedział bólem.
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Zima była bardzo ostra, jedynym opałem drewno kupowane na targu, po co raz
droz szych cenach. Zakupy z ywności dla licznej rodziny szybko wyczerpywały
skromne oszczedności. Walna pomoca był gesty krupnik z kawałkami miesa
i pozakartkowa porcja chleba, wydawany wysiedleńcom przez kuchnie pani
inz ynierowej Dabkowskiej z zakładów ostrowieckich. Na domiar złego Niemcy
ogłosili epidemie tyfusu i zamkneli kościoły. Andrzej Wojtkowski mimo zakazu
docierał przez zakrystie do wnetrza drewnianego kościółka Serca Pana Jezusa. Dla
reszty rodziny jedyna pociecha była wspólna modlitwa pod przewodnictwem ojca
z mszalika łacińsko-polskiego, zwłaszcza krzepiace słowa hymnu z wieczornej
komplety: Ciebie, zanim noc nastanie, prosim Stwórco wszystkich rzeczy, byś nas
w swej dobroci Panie, jako Ojciec miał w swej pieczy. Otuchy dodawały
„wiadomości”. Celowała w nich zasłuz ona bibliotekarka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pani Aniela Koehlerówna. Były zawsze bardzo pocieszajace.
Nigdy sie nie sprawdzały, ale otucha i radość przez yte, nie mogły być juz odebrane.
W starej bibliotece po ojcu właściciela fabryki znalazły sie dzieła Tacyta,
dostarczajac fascynujacej lektury ojcu. Starsze dzieci zaczeły sie uczyć. W pore
przyszła pomoc finansowa z Zachodu. Napłyneły wiadomości, jak przez yła wojne
reszta rodziny. Na dalsza mete brak jednak było środków zabezpieczajacych byt, co
ogromnie dreczyło ojca poczuciem niepotrzebności.
Ratunkiem od kleski i śmierci stało sie zaproszenie przez Ksiestwo Krzysztofa
i Zofie Radziwiłłów, Senatora Rzeczypospolitej i jego małzonke, do Sichowa
w powiecie stopnickim. Najpierw podróz rozstawnymi końmi w dniu 28 maja 1940
roku, potem trzy miesiace zycia wiejskiego w drewnianym domu dawnego plenipotenta, mieszczacym kaplice i klasztor Sióstr Słuzek Maryi Niepokalanej z Mariówki,
dobrze zaopatrzona spizarnia, codziennie litr pełnego mleka na osobe. To był powrót
do zdrowia i sił. Sichów był wówczas pełen profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, co dopiero wypuszczonych z obozu w Oranienburgu-Sachsenhausen
k. Berlina: ksiadz rektor Konstanty Michalski CM, profesorowie Jan Dabrowski,
Tadeusz Estreicher, Tadeusz Szydłowski, powoli powracali do zycia. Obowiazki
kapelana spełniał młodziutki ks. Wiktor Kasprzak z archidiecezji gnieźnieńskiej. Ks.
Konstanty Michalski odprawiał codziennie wotywe maryjna z mszału dla kapłanów
z osłabionym wzrokiem. Andrzej Wojtkowski rozpoczał lekcje jezyka niemieckiego
z młodymi Radziwiłłami, poznał historyczne Rytwiany i Kurozweki.
Cios przyszedł całkiem niespodziewanie. Przyjechała gestapo, legitymujac
wszystkich przybyszów, nakazujac im natychmiastowe opuszczenie Sichowa. Para
ksiaz eca została aresztowana i wywieziona do dwu róz nych obozów koncentracyjnych. Ksiez na Zofia do Ravensbrück, Ksiaz e Krzysztof ostatecznie do obozu na
Majdanku. Piecioro dzieci pozostało pod opieka swej ciotki, mgr Jadwigi Popielówny z Kurozwek i ksiedza rektora Konstantego Michalskiego. Andrzej Wojtkowski
znalazł z rodzina schronienie na wikariacie parafii w Koniemłotach, dzieki dobroci
ksiedza proboszcza Jana Chołońskiego i wikariusza Czesława Strzyz a. Proboszcz
był zwalistym mez czyzna o niepospolitej sile. Nie przestawił zegara na rozkaz
Niemców. Zapowiadał co roku, z e nowy chleb bedzie w nowej Polsce. Cała wojne
miał radio i słuz ył wiadomościami. W chwilach cie z kich obaj z Andrzejem
Wojtkowskim zapamietale rabali drzewo, całymi godzinami nie mówiac do siebie
ani słowa.
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Zima 1940/1941 roku była bardzo ostra, a zwłaszcza śniez na. Wysiedleńcom na
wikariacie pomagał nie tylko sam proboszcz, ale i wierni. Z dworu sichowskiego co
miesiac przychodził kosz z z ywnościa. Nadleśniczy dał dwa metry sześcienne
drewna na opał z lasów grzybowskich, późniejszego zagłebia siarkowego. Pomagali
nauczyciele, państwo Cepielowie, rodzice zameczonego w Dachau ksiedza Karola
Cepiela z diecezji kieleckiej. Pomagał sekretarz gminy Skiba, którego synowie
przychodzili na lekcje łaciny. Pomagali państwo Zajdowie z Sielca i z ona
tamtejszego duchownego kalwińskiego, pułkownika — kapelana Wojska Polskiego, przebywajacego w oflagu, pani Schaeferowa. Z kaz dego wypieku jeden
bochenek chleba przynosił gospodarz Wach z Kolonii Koniemłoty, codziennie
przychodzacy do kościoła ze skraju lasu pod Adamówka.
Starsze dzieci uczyły sie, młodsze wobec zagroz enia przygotowane zostały do
pierwszej spowiedzi i Komunii świetej. Andrzej Wojtkowski pozbawiony warsztatu
naukowego pisał z pamieci historie Polski, chcac sie przekonać, na ile ja zna.
W momencie szczególnego niebezpieczeństwa oddał rekopis wykonany na kartkach formatu zeszytowego, złoz ony w torebce płóciennej od „tamponów przeciwgazowych”, które przygotowywało sie w Polsce przedwrześniowej, na przechowanie ksiedzu Janowi Chołońskiemu, który złoz ył go wraz ze swoim najwiekszym
skarbem, strzelba myśliwska, w niszy nad lewa boczna nawa kościoła. Mimo iz
w pracy uniwersyteckiej powojennej notatki te bardzo by sie przydały, nigdy nie
doszło do ich odszukania.
Do Koniemłot przyszedł pieszo przez lasy z Rytwian Leon Z ółtowski z Czacza,
 ółtowskim do Polskiego Słownika
poradzić sie w pisaniu artykułu o Adamie Z
Biograficznego. Te prace z myśla o Polsce Niepodległej były sprawdzianem hartu
ducha i wzmacniały wole przetrwania. Ostoja duchowa była modlitwa w domu,
codzienna Msza św. i Komunia św. Spowiedź połaczona z podziwem, jak młody
wiejski wikariusz umie zawsze znaleźć trafna odpowiedź na problemy duszy, urobionej
przedwojennymi rekolekcjami zamknietymi w Goli, czy Niechanowie, głoszonymi
 ychlińskiego
przez najwybitniejszych kierowników duchowych, ksiedza Aleksandra Z
czy ksiedza Kazimierza Józefa Kowalskiego, późniejszego biskupa chełmińskiego.
Od 1 lutego 1941 roku Andrzej Wojtkowski objał posade tłumacza i sekretarza
w sichowskiej dyrekcji folwarków, przewoz ac rodzine na opuszczone w sierpniu
miejsce w domu z kaplica. Aby uniknać wywiezienia do Niemiec na roboty, starsze
dzieci podjeły prace w tym biurze w wieku lat 17 i 15, jednocześnie uczac sie
i zdajac egzaminy w zakresie szkoły średniej przed tajna komisja egzaminacyjna
gimnazjum w Staszowie: dyrektorem Stefanem Kopczyńskim, ksiedzem prefektem
Czesławem Nagrodkiewiczem, polonistka Nowogradzka, historykiem Mazurem,
germanista Ościkiem i matematykiem Wołoszynowskim ze Sroczkowa. Najstarsza
córka, która przed wojna ukończyła dwie klasy w gimnazjum Królowej Jadwigi,
w czasie wojny złoz yła mature. Syn, który przed wojna złoz ył egzmin do
gimnazjum imienia Bergera, zrobił w czasie wojny mała mature. Ojciec uczył
łaciny, przedmiotów matematycznym matka, literatury polskiej i jezyka niemieckiego ksiadz Konstanty Michalski, który po przeniesieniu na rozkaz Niemców
Ksiez nej Zofii Radziwiłłowej, uwolnionej z Ravensbrück, do Słupi wraz z dziećmi,
przeniósł sie do budynku z kaplica, której kapelanem stał sie od chwili przeniesienia ksiedza Wiktora Kasprzaka do Szczeglic.
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Andrzej Wojtkowski uwaz ał za szczególna łaske mieszkanie z Panem Jezusem
pod jednym dachem w trudnych czasach wojennych. Gdy podczas przegrupowań
wojsk niemieckich przed uderzeniem na ZSRR kaplica, kapelan i wszyscy
mieszkańcy musieli przenieść sie do ciasnego mieszkania kierowcy nad stajniami,
przechowywanie Eucharystii stało sie niemoz liwe, ale była codzienna Msza
i Komunia św. Udział we Mszy św. był niemal posoborowy, na skutek utraty
wzroku podczas badań mediewistycznych przez ksiedza rektora Konstantego
Michalskiego. Trzeba było czytać teksty liturgii słowa, nieraz przytaczać wybrane
uprzednio urywki podczas kazania. Czynił to przewaz nie ojciec, syn słuz ył do
Mszy Świetej, zastepujac wzrok celebransowi, matka grała na harmonium.
W ciagu dnia trzeba było czytać na głos wybrane urywki z ksiaz ek. Andrzej
Wojtkowski czytał w obcych jezykach, starsze dzieci i matka przewaz nie po
polsku, lecz takz e w jezyku niemieckim i łacińskim, co było okazja do głośnego
poprawiania akcentów. Ojciec z matka na przemian pisali pod dyktando fragmenty
powstajacego wówczas dzieła filozoficzno-teologicznego O miłości Bozej, którego
cześć ukazała sie drukiem pod zmienionym tytułem Miedzy heroizmem a bestialstwem. Podczas lektury padały rozkazy: zrób czerwona kreske, niebieska kreske itp.
Ten obrazowy sposób analizowania tekstów bardzo sie przydał w badaniach
historyczno-dogmatycznych nad mariologia w Polsce średniowiecznej.
Ksiadz Konstanty Michalski całym sercem oddał sie pracy duszpasterskiej.
Godzinami spowiadał, był wytrawnym kierownikiem duchowym. Głosił kazania
półtoragodzinne do prostego wiejskiego ludu, który stał zasłuchany, mimo iz
poziom był całkowicie ponad ich głowami. Przez kilka lat wojennych w cyklu
kazań o Sakramentach Świetych kaznodzieja doszedł bodaj do Eucharystii, tyle
miał do powiedzenia o sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego, zwłaszcza
o bierzmowaniu i darach Ducha Świetego. Ofiarnie chodził do chorych i umierajacych, podziwiał pogode i gotowość na śmierć młodych ludzi, umierajacych na
czerwonke. Dbał o wyposaz enie i wystrój kaplicy, z duz ym poczuciem smaku
estetycznego. Odchodzac w czasie frontu powiedział ludziom w słowach poz egnalnych, z e lata posługi kapłańskiej w Sichowie uwaz a za najpiekniejsze w swoim
z yciu. Światowej sławy naukowiec, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
członek Polskiej Akademii Umiejetności, promieniujaca na cała Polske wybitna
postać naukowego i kulturalnego z ycia z Krakowa.
Ilekroć Andrzej Wojtkowski szedł do miasta Staszowa, zachodził do sklepu
Milgrauma, w którym pracował brat ksiedza kanonika Leona Formanowicza, autora
katalogu inkunabułów biblioteki kapitulnej w Gnieźnie, najlepszego w Polsce
przedwojennej. Wiadomości były coraz gorsze: aresztowanie, obóz, śmierć. Z kolegów gimnazjalnych kapłanów zgineli po kolei wszyscy, z wyjatkiem ksiedza
Kasprzaka, przed wojna proboszcza w Doruchowie, w którym spalono ostatnia
w Wielkopolsce czarownice. W Ameryce Południowej przez ył wojne ksiadz
Wiertelak, wspominany ze wzgledu na zacieta walke, jaka toczył bedac uczniem
gimnazjum ostrowskiego z jednym z profesorów. „Słodka ironia Opatrzności”
spowodowała, z e nie kto inny, lecz on właśnie przygotowywał swego profesora na
śmierć i na zawsze pozostał pod wraz eniem głebokiej wiary, prostoty i pokory,
z jaka umierajacy profesor jednał sie z Bogiem w rekach swego czupurnego
niegdyś ucznia.
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Sichów lez ał na terenia działalności grupy partyzanckiej „Jedruś”. Jej załoz yciel i dowódca, profesor gimnazjalny z Mielca, został wytropiony i zastrzelony
przez agenta tarnowskiej gestapo Andrzeja Röslera, kościelnego zboru kalwińskiego w Sielcu. Nie poz ył on długo. Wyrok został wykonany na szosie miedzy
Rytwianami a Staszowem. Represji bezpośredniej po zgładzeniu krwawego kata
miejscowej ludności nie było. Natomiast cała swa wściekłość wyładowały oddziały
SS i SD na wsi Struz ki w rejonie koncentracji grupy. Wieś została spalona
doszczetnie. Pozostał tylko murowany i kryty blacha urzad gminny. Jednego
popołudnia zgineło 96 osób. Z Sichowa dobrze widoczny był w kierunku północno-wschodnim tragiczny słup czarnego dymu płonacej wsi i dolatywały ciche
odgłosy strzelaniny. Wieść o rozmiarach kleski nadeszła później.
Tragiczny był los z ydowskich mieszkańców Staszowa. Gdy zostali zamknieci
w gettcie, Andrzej Wojtkowski posyłał krawcowi nalez ność za kupiony płaszcz
najpierw przez syna do getta. Gdy stary krawiec wraz z z ona i córkami został
wywieziony, a raczej popedzony piechota do Szczucina, a stamtad powieziony na
śmierć do Oświecimia, sam osobiście reszte nalez ności zaniósł zachowanemu do
czasu przy z yciu w niemieckich warsztatach młodemu krawcowi, synowi zgładzonego. Ta uczciwość i poczucie sprawiedliwości wzruszyły głeboko serce człowieka,
prześladowanego przez obłedna nienawiść rasowa.
Tragiczna śmiercia w Stutthofie zginał kolega z uniwersytetu berlińskiego, pan
Hoffmann. Studiował historie, chociaz na maturze właśnie z historii miał ocene
niedostateczna. Był ateista. Po ukończeniu studiów pracował w archiwum poznańskim i tu pod wpływem kolez anki, pani Sobierajskiej, nawrócił sie, a potem zawarł
z nia małz eństwo. Młoda para wyjechała do Chojnic, w zwiazku z nominacja na
dyrektora gimnazjum, potem na analogiczne stanowisko przeniosła sie do Nowego
Miasta Lubawskiego. Z trojga dzieci syn został po wojnie kapłanem, córki poszły
w ślady rodziców, kończac studia i pracujac w szkolnictwie. Matka nie przez yła
wiadomości o śmierci mez a. Dzieci zostały sierotami.
Rzadko kiedy przychodziły znaki z ycia od osób uwaz anych za niez yjace. Pisał
listy z Francji Tadeusz Grygier, uzdolniony student historii na uniwersytecie
poznańskim, rodem z Grudziadza. Nie mogac wrócić na Pomorze ukrywał sie
w Poznaniu i przychodził do swego profesora na obiady, wraz z dyrektorem
biblioteki kórnickiej profesorem Stanisławem Bodniakiem, który uniknawszy
rozstrzelania nie mógł jednak dłuz ej przebywać w miejscu swego zamieszkania.
Przychodzili na obiady do dnia, w którym na drzwiach znaleźli zielony pas papieru
z pieczeciami władz policyjnych. Obaj ocaleli. Tadeusz Grygier powrócił w końcu
do Grudziadza i pracował w porcie przy załadunku barek. Nalez ał do organizacji
niepodległościowej. Gdy Niemcy dali do wyboru wstapienie do wojska, albo
rozstrzelanie, za zgoda władz konspiracyjnych zaciagnał sie do Wehrmachtu
w stopniu porucznika i współpracował z podziemiem najpierw w Belgii, potem we
Francji, przy przerzutach osób „spalonych” do Anglii. Aresztowany, przewieziony
na Pomorze i zdegradowany, został w Gdańsku skazany na śmierć. Z przestrzelonymi podczas ucieczki płucami ukrył sie w baraku wojsk włoskich i tu
doczekał wyzwolenia. Pracował w archiwum wojewódzkim w Olsztynie jako
najstarszy staz em archiwista w Polsce, gdyz rozpoczał prace w archiwum Dowództwa Okregu Korpusu VII w Poznaniu na dwa lata przed wojna5.
5
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Przymusowy pobyt w ziemi sandomierskiej był dla Andrzeja Wojtkowskiego
mimo swego koszmaru spotkaniem z najbardziej rdzenna cześcia Polski, co
 eromski. Podziwiał wiec czystość jezyka polskiego, wolnego
spostrzegł juz Stefan Z
od germanizmów i rusycyzmów. Piszac ludziom bezpłatnie podania w jezyku
niemieckim usłyszał raz podziekowanie: „za taka poczte”, w najbardziej staropolskim znaczeniu, z ust gospodarza nie umiejacego ani czytać, ani pisać, nie
znajacego jezyka dziennikarskiego i literackiego. Długie godziny rozmawiał
z przedwojennym działaczem Rogala, dyskutował z głeboko religijnym parafianinem Bakiem.
Gdy Sichów objety przyczółkiem pod Baranowem, znalazł sie nieopodal linii
frontu, cała ludność została ewakuowana nad Wisłe w sierpniu 1944 roku. Andrzej
Wojtkowski z rodzina przeniósł sie do Szwagrowa w parafii Tursko, gminie
Struz ki, zamieszkujac przypadkowo u rodziny badaczy Pisma Świetego. Pomagał
im orać w polu. Chodził do kopania okopów pod kierunkiem z ołnierza radzieckiego, inwalidy. We wrześniu dotarł z najstarsza córka do Lublina i zgłosił sie
u ksiedza rektora Antoniego Słomkowskiego do pracy w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Zapytany o referencje odpowiedział, z e jego nazwisko figuruje w spisie
duchowieństwa archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, na stanowisku prezesa
Katolickiego Stowarzyszenia Młodziez y Meskiej. Usłyszał w odpowiedzi natychmiastowe: „To mi wystarcza”. Otrzymał katedre historii nowoz ytnej w charakterze
zastepcy profesora. Córka Maria zapisała sie zaraz na wydział nauk społeczno-ekonomicznych. Cała rodzina przyjechała do Lublina, syn poszedł do liceum
matematyczno-fizycznego, młodsze córki do szkoły podstawowej. Na pierwszym
wykładzie ojca były takz e starsze dzieci: dotyczył parlamentów francuskich.
Z krótka wizyta przyjechał na KUL i wygłosił powszechny wykład uniwersytecki
ksiadz rektor Konstanty Michalski, oczekujacy na wyzwolenie Krakowa w Sandomierzu, u ksiedza biskupa Jana Lorka CM, współbrata ze zgromadzenia ksiez y
misjonarzy.
Aby nie robić konkurencji profesorowi historii nowoz ytnej KUL Aleksandrowi
Kossowskiemu, Andrzej Wojtkowski rozszerzył w 1945 roku habilitacje na historie
kultury, objał te katedre i uzwyczajnił sie. Przedtem jednak zapadła decyzja, z e nie
wróci do Poznania. Nie przyszła ona łatwo, wobec zwiazków z Wielkopolska
poprzez urodzenie, wychowanie, prace niepodległościowa, studia, prace naukowa,
społeczna. Gdy po pierwszym roku pracy na KUL przybył do Poznania zabrać
ocalałe meble, nie znalazł nawet szczatków swego warsztatu naukowego. Ocalało
kilkanaście, czy kilkadziesiat, tomików „Biblioteki Narodowej” w podziemiach
kościoła na Śródce. W archiwum na Górze Przemysława spaliły sie materiały do
Bibliografii Historii Wielkopolski i do monografii o Karolu Libelcie. Niemcy
chcieli bibliografie kontynuować, wydostali ja z mieszkania zajetego przez jakiegoś
„Bałtyckiego Niemca”. Wyznaczyli do pracy przy bibliografii jedna z bibliotekarek. Gdy ta nie umiała sobie dać rady, postanowili szukać autora przez
Arbeitsamt w Generalnym Gubernatorstwie. Nikt z Polaków znajacych adres nie
zdradził miejsca pobytu Andrzeja Wojtkowskiego. Był poszukiwany kilkakrotnie
przez gestapo na podstawie róz nych list proskrypcyjnych. Gdy zbliz ał sie front
wszystkie kartki bibliograficzne, wykonane na ścinkach introligatorskich, poukładane w uz ywanych kopertach, zostały zapakowane do skrzyni, skrzynia zamknieta
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i opatrzona odpowiednim napisem spaliła sie w poz arze gmachu podczas oblez enia
miasta. Ostatnim gwoździem do trumny stał sie widok wypalonych murów
Biblioteki Raczyńskich. Andrzej Wojtkowski postał chwile w Alejach Marcinkowskiego i odszedł, nie mogac patrzeć. Postanowił do Poznania nie wracać.
Tym gorliwiej właczył sie w prace na KUL. Oprócz zwykłych zajeć profesorskich przez pieć lat był dyrektorem biblioteki uniwersyteckiej, przez dziewieć lat
sekretarzem a sześć lat wiceprezesem Towarzysta Naukowego KUL, trzy lata
przewodniczacym wydziałowej komisji egzaminacyjnej, przez wiele lat przewodniczacym senackiej komisji młodziez owo-stypendialnej. Znowu pisał i publikował,
w ciagu pierwszego dwudziestopieciolecia powojennego ogłosił 135 pozycji. Prócz
historii Ziem Zachodnich i Północnych zaczał interesować sie dziejami ziemi
lubelskiej. Opracował Bibliografie Historii Lubelszczyzny, która nie została opublikowana drukiem za z ycia, ze wzgledu na zagadnienie prześladowania unitów,
bardzo wyraźnie w niej wystepujace6.
Próbował dokończyć Bibliografie Historii Wielkopolski. Otrzymawszy jednorazowe stypendium z Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbył w tym
celu podróz naukowa do Poznania wraz ze swa z ona. Propozycji syna, który
wykonawszy rekonstrukcje drugiego zeszytu katalogu inkunabułów biblioteki
kapitulnej gnieźnieńskiej ksiedza Leona Formanowicza, spalonego w drukarni
„Ostoja” w Poznaniu przez Niemców, chciał wraz z rodzeństwem pomóc w uzupełnieniu haseł geograficznych od litery S do Z, autor nie przyjał. Grały tu role dwa
wzgledy. Przede wszystkim delikatność wobec dzieci: „Wy wszyscy macie swoje
prace”. Drugim powodem była cheć urzeczywistnienia wszystkich zapowiedzianych działów bibliografii, a wiec nie tylko osobowego i geograficznego, lecz takz e
problemowego. To przekroczyło moz liwości7.
Na przeszkodzie staneło takz e zaangaz owanie sie w prace polityczna, najpierw
w ruchu obrony pokoju, nastepnie w latach 1952–1957 w sejmie. Andrzej
Wojtkowski był jednym z dwu posłów, którzy odwaz yli sie wystapić przeciwko
ustawie legalizujacej przerywanie ciaz y. Replikował w przykry sposób ówczesny
minister zdrowia, profesor Jerzy Sztachelski, zarzucajac posłom Andrzejowi
Wojtkowskiemu i Janowi Dobrzańskiemu, z e nie maja wielodzietnych rodzin.
Ustawa weszła w z ycie i zebrała śmiertelne z niwo.
Skale swych moz liwości naukowych wykazał Andrzej Wojtkowski przerzucajac sie w ostatnich latach z ycia z historii nowoz ytnej do średniowiecznej. Zaczeło
sie od polemiki z Jadwiga Karwasińska na temat wydania dokumentów krzyz ackich
Polsce, a skończyło sie na obszernym studium o tezach i argumentach polskich
w sporach terytorialnych z krzyz akami w latach 1310–1454, 1454–1525,
6

A. W o j t k o w s k i, Bibliografia Historii Województwa Lubelskiego. Wydały Maria Juda
i Alicja Matczuk przy współpracy Artura Znajomskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000, stron 567.
7
Bibliografia Historii Wielkopolski została dokończona staraniem Profesora Ryszarda Marciniaka
i wydana przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w latach 1994–1995. A. W o j t k o w s k i,
Bibliografia Historii Wielkopolski, Tom I, Poznań 1938, stron XXVI + 484. Reprint, Poznań 1995; Tom
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NA STYKU DZIEJÓW ZBAWIENIA
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1525–1772. Andrzej Wojtkowski był mistrzem kompozycji. Styl podziwiał przy
rozszerzeniu habilitacji Juliusz Kleiner. Rekopisy prac przedstawiały bardzo
malowniczy widok. Pisane na makulaturze, pismem bardzo drobnym i wyrobionym. Wielokrotnie ciete i naklejane w innej kolejności, ale zawsze konsekwentne
i absolutnie dokładne, gdy chodzi o aparat naukowy w przypisach. Przygotowanie
maszynopisu do druku z rekopisów, czym zajmował sie syn w trudnym okresie
pierwszych dni wdowieństwa ojca, było przygoda intelektualna wysokiej klasy.
Bezbłednie odczytać i czysto dla składaczy przepisać zdania, z których poczatku
nigdy nie było wiadomo, jak sie zakończa.
Troskliwość o młodych adeptów pracy naukowej na seminariach, wykazana juz
na ćwiczeniach w Poznaniu, towarzyszyła Andrzejowi Wojtkowskiemu przez całe
z ycie. Miał wielu uczniów, jeszcze wiecej oceniał prac magisterskich, bo z własnego i innych seminariów. Bedac wzorowym dziadziem brał w ciepłej porze roku
do wózka wnuczke lub wnuczka, zalez nie od tego, co było aktualne, dokładał kilka
prac magisterskich i jechał do ogrodu saskiego. Świez e powietrze dobrze słuz yło
zarówno protoplaście jak i najmłodszym latoroślom rodu. Młode matki znajdowały
czesto w parku pocieche głeboko uśpiona w wózku, dziadzia głeboko uśpionego na
ławce, prace magisterska otwarta na kolanach. Nigdy nic nie zgineło. Po przebudzeniu praca posuwała sie normalnie.
Andrzej Wojtkowski przed wojna promował jednego doktora, Rocha Morcinka,
ziecia profesora Adama Skałkowskiego. Po wojnie drugiego, Henryka Zinsa, juz na
KUL. Dopomógł do doktoratu dwu dalszym swym uczniom, Benderowi i Blochowi, których przewody musiały odbyć sie na Uniwersytecie Warszawskim, gdyz
wydział humanistyczny KUL okresowo był pozbawiony prawa doktoryzowania.
Duz o wieksze jest grono magistrów. Serdeczna wieź z dawnym profesorem
przetrwała odejście na emeryture w 1962 roku, rezygnacje z zajeć zleconych
w 1968 roku. Wyrazem zewnetrznym stała sie uroczystość osiemdziesieciolecia
urodzin i piećdziesieciolecia pracy naukowej w auli uniwersyteckiej. Jubilat
wzruszony przyznał sie, z e pokochał ziemie lubelska i w niej pragnie być
pochowany. Było to w kilka lat po śmierci pierwszej z ony († 6 XI 1967), na która
był przygotowany długa choroba nowotworowa i cichym dogorywaniem w szpitalu.
Niemniej jednak na telefon o zgonie, po raz drugi w z yciu rozpłakał sie i długo nie
mógł sie uspokoić.
Podpora jak zawsze stała sie z ywa wiara i duch modlitwy. Codzienna Msza św.,
chetne słuz enie do niej, codzienna Komunia św., Róz aniec. Rozczytywanie sie
w Piśmie Świetym w przekładzie Jakuba Wujka — odraza do Biblii Tynieckiej,
przełoz onej jezykiem współczesnym wprost „dziennikarskim”, czesta spowiedź.
Andrzej Wojtkowski na pieć lat przed śmiercia przystapił powtórnie do sakramentu
małz eństwa, biorac sobie za małz onke docent Marie Jasińska. Ślub odbył sie
w kościele parafialnym ojców kapucynów na Poczekajce w Lublinie, skromne
przyjecie w tamtejszym domu akademickim. Pare małz eńska prócz wezła sakramentalnego łaczyła głeboka religijność i wspólne zainteresowania w dziedzinie
historii literatury i historii kultury.
Prawem z ycia wewnetrznego jest postepujaca prostota. Ludwik Pasteur w głebokiej pokorze powiedział, z e ta odrobina wiedzy, która posiada, sprawia, z e ma
wiare bretońskiego wieśniaka. Gdyby wiedzy miał wiecej, miałby wiare bretońskiej
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wieśniaczki. Andrzej Wojtkowski miał prosta wiare wielkopolskiego chłopa.
Wyczuł to trafnie jeden z ojców dominikanów w Lublinie, który przed zadaniem
pokuty na spowiedzi upewnił sie: „Umiesz czytać?”
Śmierć przyszła nagle, przecieła z ycie w pełni sił twórczych. Po dwu nie
rozpoznanych zawałach serca przyszedł trzeci, śmiertelny. Na nic nie zdały sie
wysiłki lekarzy. Kapelan szpitala klinicznego Akademii Medycznej w Lublinie
imienia Jaczewskiego, ksiadz Włodarczyk, zdaz ył do umierajacego. Andrzej
Wojtkowski zasnał w Panu, któremu zawierzył, 7 czerwca 1975 roku i został
pochowany na cmentarzu przy ulicu Unickiej w Lublinie, we wspólnym grobie
z Filonia ze Staniszów. Spoczał w ziemi lubelskiej, bo ja pokochał, wyrwany przez
wojne z rodzinnej Wielkopolski8.

8
R. B e n d e r, Andrzej Wojtkowski (20 XI 1891 – 7 VI 1975), KH 83: 1976, nr 1, s. 252–253;
t e n z e, Profesor Doktor Andrzej Wojtkowski, RH 20: 1972, nr 2, s. 5–7; Z. G r o t, Andrzej Wojtkowski
i jego badania polsko-niemieckie, Studia Historica Slavo-Germanica 6: 1977, s. 157–165; t e n z e,
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