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Oddajemy do r‡k mieszkaÒców i turystów ciekawy a˘bum ze zbiorem starych zdjÊ„ t pocztówek dotycz‡cych Osiecznej. Zgromadzono 

je z okresu przesz˘o 100 ˘at. CzÊ˙„ obja˙nieÒ podana zasta˘a w publikacji równie˝ w jÊzyku angielskim, co umo˝liwi korzystanie 

z albumu naszym przyjacio˘om z Zoeterwoude. Przeg˘‡d zawartych w a˘bumie materia˘ów stanowi odbicie ˘osów miasta, które w swych 

dziejach prze˝ywa˘o okresv (wietno(ci. ale i cr.am bardr.o trudne. 

Miasto nasze oa aawna jjrzyvtagai-o i-urysi-o-w, a wy'aawane pocztówki z widokami Osiecznej do tego zachÊca˘y. Przedstawia˘y 

uroki miasta, malowniczos„ krajobrazu, jezioro, liczne wiatraki, mo˝liwo˙„ leczenia borowin‡. Nawi‡zywa˘y do prastarego zamku 

w Osiecznej i jego w˘a˙cicieli, do ciekawych budow˘i, a w˙ród nich do ko˙cio˘a parafia˘nego pod wezwaniem ⁄w. Trójcy, klasztoru 

i ko˙cio˘a 00. Franciszkanów, ko˙cio˘a ewangelickiego z jego strzelist‡ wie˝‡, domu ⁄w. Józefa, kamieniczek na Rynku, cmentarzy, 

pomników *' ^rrur przydro˝nych. 

Jezeti taka forma publikacji bÊdzie odpowiada˘a mieszkaÒcom, wydany zostanie kolejny album. ApelujÊ, aby mieszkaÒcy 

posiadaj‡cy ciekawe zdjÊcia i pocztówki, przedstawiaj‡ce dawne widoki naszego miasta i gminy, przekazywali je do tutejszego UrzÊdu, 

na rÊce Pana Stanis˘awa Lenartowicza. Zapewnia siÊ ich zwrot po wykorzystaniu. 

DziÊkuje ..^piratorowi i pomys˘odawcy wydania a˘bumu iv.,— ^,^,,.ejowi Michalskiemu oraz wspó˘pracuj‡cym z nim: 

Panu Stanis˘awowi Lenartowiczowi, Panu Andrzejowi PiaszczyÒskiemu, Panu Januszowi Wrób˘ewskiemu, Pani Mar˘enie Graf 

i Panu Norbertowi Dudziakowi. 

S‡dzÊ, ˝e publikacja ta poszerzy wiedzÊ o naszej „malej ojczyÍnie" i bÊdzie dobrze s˘u˝y„ mieszkaÒcom oraz turystom, a zw˘aszcza 

m˘odzie˝y szkolnej. 

Stanis˘aw Kaczmarek 

burmistrz Miasta i Gminy Osieczna 



P o d z i Ê k o w a n i a 

Za ˝yczliwe ustosunkowanie siÊ do pomys˘u i sfinansowanie wydania ksi‡˝ki dziÊkujÊ Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Osieczna panu Stanis˘awowi Kaczmarkowi. 

D˘ugu wdziÊczno˙ci — zwi‡zanego nie tylko z prac‡ nad t‡ ksi‡˝k‡ — wobec pana Stanis˘awa Lenartowicza nie uda 
mi siÊ chyba nigdy sp˘aci„. Gdyby nie jego uwagi, pomoc logistyczna, ale przede wszystkim to, czego nauczy˘ mnie przed 
laty podczas wspólnych wÊdrówek, ksi‡˝ka ta nigdy by nie powsta˘a. 

Wiele zdjÊ„, kart pocztowych, map i innych pami‡tek z przesz˘o˙ci znajduje siÊ w kolekcjach mieszkaÒców Osiecznej. 
DziÊkujÊ wszystkim, którzy udostÊpnili ilustracje ze swoich zbiorów, a szczególnie (wymieniam w porz‡dku alfabetycznym): 
pani Krystynie Dopieralskiej-Niteckiej, panu Heinzowi Guzikowskiemu, pani Weronice Heinze, pani Barbarze KarmoliÒskiej, 
panom Jackowi i Jerzemu Koz˘owskim, panu Pawiowi Kulczakowi, panu Eugeniuszowi Lisowi, pani Stanis˘awie Matyja, 
pani Sabinie ModrzyÒskiej, pani Kornelii Szczepaniak, pani Zofii W˘odarczak, panu Tadeuszowi Wojtaszkowi. Niestety 
nie wszystkie udostÊpnione ilustracje mog˘y zosta„ zamieszczone w ksi‡˝ce. 

W˙ród kolekcji zgromadzonych przez mieszkaÒców Osiecznej najwszechstronniej i najpe˘niej prezentuj‡ siÊ zbiory 
pana Andrzeja PiaszczyÒskiego oraz pana Janusza Wróblewskiego. Powstawa˘y one przez wiele lat, a ich zgromadzenie 
wymaga˘o nie tylko cierpliwo˙ci, staranno˙ci i nak˘adów finansowych, ale przede wszystkim szerokiej wiedzy na temat 
historii Osiecznej i jej mieszkaÒców. Na szczególn‡ uwagÊ zas˘uguj‡ tak˝e kolekcje dotycz‡ce historii mlynarstwa w mie˙cie, 
zebrane przez pani‡ MarlenÊ Graf oraz zbiory dotycz‡ce osieckiego kaha˘u, zgromadzone przez pana Norberta Dudziaka. 
Wiele ilustracji prezentowanych w niniejszej ksi‡˝ce pochodzi w˘a˙nie z ich kolekcji. 

DziÊkujÊ równie˝ pani Marii Ÿuczak z Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk, panu Jakubowi Skuteckiemu 
z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz panu Jerzemu Morgulcowi za cenne uwagi i udostÊpnienie zbiorów. PaÒstwu 
GawliÒskim ze Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci i M˘odzie˝y w Osiecznej oraz panu Maciejowi RzeÍniowi 
za „udostÊpnienie" panoram miasta z wie˝y zamkowej i wie˝y ko˙cio˘a parafialnego oraz pani Jowicie Kraszewskiej 
za pracÊ nad angielskim t˘umaczeniem tekstu. 

Prezentowane w ksi‡˝ce ilustracje pochodz‡ równie˝ z kolekcji Archiwum PaÒstwowego w Lesznie, Archiwum 
PaÒstwowego w Poznaniu, Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk, Biblioteki 
RaczyÒskich w Poznaniu, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanis˘awa Grochowiaka w Lesznie oraz z Muzeum OkrÊgowego 
w Lesznie. 

Wszystkim, którzy zechcieli udostÊpni„ swoje zbiory oraz przekazali komentarze do ilustracji serdecznie dziÊkujÊ 
za czas spÊdzony nad obrazami z przesz˘o˙ci. 



Rodzicom 
oraz wszystkim Kablom, 
których korz,,,ie tkwi‡ w Osiecznej 
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W s t Ê p 

Publikacja, któr‡ przedstawiam zawiera opisy, zdjÊcia, pocztówki, mapy i kilka innych drobniejszych przekazów 

o tym, jak wygl‡da˘a Osieczna w ci‡gu ostatnich 200 lat. Otwiera j‡ opis i plan miasta sporz‡dzony na zlecenie króla Prus 

w latach 1793-1794, a zamyka kilka wspó˘czesnych fotografii Osiecznej. Podtytu˘ publikacji: dawne widoki nie odnosi siÊ 

wy˘‡cznie do fotografii i pocztówek z przesz˘o˙ci — mo˝na go równie˝ zastosowa„ do zdjÊ„ wspó˘czesnych. Wszyscy, 

a historycy w szczególno˙ci, maj‡ bowiem k˘opot z ustaleniem granic wspó˘czesno˙ci. Przesuwaj‡ siÊ one wraz z biegiem 

naszego ˝ycia, a to co wczoraj by˘o „teraz", za chwilÊ jest ju˝ przesz˘o˙ci‡ . PrzestrzeÒ, w której ˝yjemy „starzeje siÊ" 

wraz z nami, st‡d zachodz‡ce w niej zmiany s‡ tak samo niewidoczne jak dorastanie dzieci czy coraz bardziej siwe w˘osy 

naszych rodziców. Tego typu przemiany naj˘atwiej dostrzec na rodzinnych fotografiach, ogl‡danych w chwilach refleksji, 

mo˝e przy okazji zakoÒczenia kolejnego etapu w karierze dzieci, mo˝e przy okazji ˙mierci kogo˙ bliskiego... Z przestrzeni‡ 

dzieje siÊ podobnie. Przechodz‡c codziennie ulic‡ obok stoj‡cego przy niej budynku czy rosn‡cego na trawniku drzewa 

nie dostrzegamy tego, ˝e czas pozostawia na nich swoje piÊtno. Zmiany te s‡ widoczne dopiero wtedy, kiedy spojrzymy 

na „dawne" zdjÊcie czy pocztówkÊ, kiedy przeczytamy opis miejsca, w którym ˝yjemy, czy wreszcie spojrzymy na wiekowy 

plan. Dostrze˝emy wtedy, ˝e ulica przy której mieszkamy nazywa˘a siÊ inaczej, dom, który dzi˙ niczym siÊ nie wyró˝nia, 

byl okaza˘‡ rezydencj‡, a drzewa, które ro˙nie dzisiaj pod naszym oknem, nie by˘o wcale. Mo˝emy równie˝ dostrzec zmiany 

odwrotne. ZdjÊcia i pocztówki uka˝‡ wtedy, ˝e w teraÍniejszym krajobrazie brak niektórych obiektów, zmiecionych biegiem 

Bohater filmu Dym Wayne'a Wanga (1995) ka˝dego dnia o tej samej porze wykonuje zdjÊcie fragmentu ulicy, który 

jest widoczny z wej˙cia do jego sklepu tytoniowego. W wolnych chwilach przegl‡da zdjÊcia, które ukazuj‡ pozorn‡ sta˘o˙„ 

krajobrazu za oknem i budz‡ wspomnienia o wydarzeniach z nimi zwi‡zanych. Nic mi nie wiadomo, by którykolwiek 

mieszkaniec Osiecznej dokonywa˘ podobnego zabiegu, ale ksi‡˝ka ta jest prób‡ zapocz‡tkowania takiego albumu. 

Mam nadziejÊ, ˝e jej przejrzenie i zapoznanie siÊ z tym jak Osieczna prezentowa˘a siÊ w obiektywach aparatów zachÊci 

PaÒstwa do jego kontynuowania. 

Listopad 2004 

Zob. Z. Wojtkowiak, Nauki pomocnicze historii najnowszej,  ród˘oznawstwo,  ród˘a narracyjne^ CL. 1: PamiÊtniki, tekst ˘iterackit PoznaÒ 2001, s. 22-23. 



OSIECZNA (STORCHNEST). SIGHTS OF THE PAST 
Summary 

Osieczna in German called Storchnest (Stork's nest) is a small town, 70 km South of PoznaÒ — the capital of Wielko-

polska. On the territory of Osieczna the country settlement was established in the beginning of 14th Century. At the end 

of that century, around 1370 one of the property and estate owners founded the town. The location was based upon 

the dominating in this region pattern of German town of Magdeburg. As a privately own town Osieczna belonged to well 

known and powerful families of noble stock from Wielkopolska: Górka, Czarnkowski, OpaliÒski, Mycielski and Skoroszewski. 

Many members of these families held very high positions in the state and the Catholic Church government. The owners 

of Osieczna cared for the development of the town, inviting many craftsmen (mostly clothiers), granting privileges 

to the town, organizing fairs and markets. 

In 1793 the territory of Osieczna and the majority of Wielkopolska were taken over by Prussia (from 1871 German 

Empire). The partition of Poland ended in 1918, when the independent state of Poland was established. Around that time, 

especially during the second half of the 19the Century the town deteriorated in relation to economy. It was the result 

of the dynamic development of neighboring town Leszno. The noticeable set back in the development of Osieczna was 

the result of the fact that Leszno became the capital of the district and the bankruptcy of Osieczna Polish last owners. 

The Main Bank (Haupt-Bank) of Berlin took possession of the Castle and estates followed by German owners. In 1885 

the property of Osieczna was taken over by Heinrich Heydebrand und der Lasa. The family von Heydebrand was in posse-

ssion of the Castle until 1945. Heinrich's father was a well known Prussian diplomat and chess theoretician Tassilo 

von Heydebrand, a co-author with Paul Rudolf von Bilguer of famous Das Handhuch des Schachspiels. 

In last 200 years Osieczna has fundamentally changed its exterior appearance as well as the culture climate. Contemporary 

community of the same religion and culture used to be much diversified. There were three different religious and national 

groups. 

First and foremost were the Catholics, identified from the second half of the 19th Century as Poles. The material 

remainings of this group are the buildings of the Holy Trinity Church, Franciscan-Reformers Convent, Catholic School 

and the Castle of the town's owners. 

The second group was the Protestants — Germans. They build a church, school and a hospital in Osieczna. Only 

the school building remained and is used as a house. The church and the hospital were taken down. German population 

decreased from 1918 and last German residents left Osieczna in 1945. 

The third group was the Jews. The Jewish community in Osieczna was very small. In 19th Century it did not reach 

250 members and in the beginning of the 20th Century it decreased rapidly. The Jews from Osieczna moved into the cities 

10 



with large Jewish communities. The last Jewish residents left the town in 1920. In the 19th Century there was a Jewish 
school, closed down at the end of the 19th Century and the synagogue, demolished in the beginning of the 20th Century 
The Jewish Cemetery was demolished during the Second World War by the German Occupant Authorities. 

The postcards with the views of Osieczna were published rather late, in the last couple years of the 19th Century 
which is about 2 5 years after initiation of correspondence cards by the postal service. Most of them show the panoramic sights 
of the town, only few of them depicted particular buildings or streets. Until 1945 mostly the local merchants, restaurant 
and hotel owners published the cards. Very few cards were published by out of the area producers. The postcards were printed 
in Polish and German and it was very common that a publisher described the cards in those two languages. In comparison 
to the postcards published in larger cities like PoznaÒ or Leszno, the postcards from Osieczna were indigent in technical 
resources and decorative motives. Most of the postcards were made using collotype (heliography) or photo-type. 

After the Second World War, during the People's Republic of Poland (PRL) period the production of the postcards 
was run by the state. State corporations printed mostly black and white postcards. Quite a few patterns were established 
showing the unique climate of the town. Precisely, photos of sacral buildings were not used. After the collapse of the PRL 
in 1989 color postcards were printed and many of them are initiated by the local Franciscan Convent. 

Postcards with sights and views of Osieczna show changes in the town territory in last 100 years. Earlier changes are 
documented on the photographs, pictures, illustrations, drawings and most of all in written down descriptions. Through 
19th and 20th Centuries many postcards were created and this book is only a piece of a great collection. 

Translated by Jowita Kraszewska 
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The first plan of Osieczna comes 
from 1794 and was prepared 
for Prussian government. 
Up to 1939 it was stored in State 
Archive in PoznaÒ. The original 
is missing. Copy: H. Miinch, 
Geneza rozplanowania miast 
wielkopolskich XIII i XIV wieku, 
On the plan we can see the lay-
out of the streets, building lots 
and buildings. Most of the buil-
dings are around the Market 
Square and streets contemporarily 
called Ko˙ciuszki and LeszczyÒ-
ska. It is worthy to note 
the irregular design of buildings 
along GostyÒska Street and non-
existent extension of Zamkowa 
Street towards Samica River. 
From there a vertical street lead 
to Ko˙ciuszki. Beside the bridge 
on Samica River there was a water 
mill and a pond. 
The municipal sewage system 
was different then present. Samica 
River outside the town branched 
off into two parts. The stream 
running from K‡kolewo Forest 
is flowing along the Poplar 
Avenue into the lake. 
In 1794 it branched off into 
several parts. One of them flew 
through the Castle Park and fell 
into the pond next to the water 
mill. The same hydrographic 
system is designed on the plans . 
made in 1906. 

KRAJOBRAZ OSIECZNEJ W OSTATNICH 200 LATACH 

Pocztówki, z d j Ê c i a , plany i ryciny u k a z u j ‡ p o z o r n ‡ n i e z m i e n n o ˙ „ 

krajobrazu miejskiego Osiecznej. Jest to jednak wra˝enie z˘udne i powierzchowne. 

Aby p r z e ˙ l e d z i „ zmiany, jakie zasz˘y w m i e ˙ c i e , n a l e ˝ y cofn‡„ s iÊ do k o Ò c a 

wieku XVIII. Wtedy to p o w s t a ˘ pierwszy plan Osiecznej, na którym zaznaczono 

przebieg ulic i z a b u d o w Ê . Jak siÊ przypuszcza, przedstawione na mapie rozpla-

nowanie miasta, które d o k ˘ a d n i e pokrywa s iÊ ze w s p ó ˘ c z e s n ‡ z a b u d o w ‡ 

historycznego centrum, jest dziedzictwem okresu lokacji, a w i Ê c k o Ò c a wieku 

XIV2. Z n a c z ‡ c e zmiany w rozplanowaniu Osiecznej z a c h o d z i ˘ y dopiero 

od k o Ò c a XIX wieku, kiedy to zabudowa miasta rozszerza˘a s iÊ stopniowo 

w z d ˘ u ˝ dróg wylotowych, a od drugiej polowy XX wieku z a j m o w a ˘ a i nadal 

zajmuje równie ˝ tereny wzd˘u˝ nowo wytyczonych bloków zabudowy, z ulicami 

b i e g n ‡ c y m i prostopadle do dróg wylotowych. 

Obszar ob jÊ ty w s p ó ˘ c z e s n y m i granicami miasta sk˘ada˘ siÊ w przesz˘o˙ci 

z kilku o d r Ê b n y c h czÊ˙c i . Z a s a d n i c z ‡ i n a j w a ˝ n i e j s z ‡ s t a n o w i ˘ o dzisiejsze 

centrum, skupione w o k ó ˘ Rynku, okalaj‡cych go uliczek i ko˙cio˘a parafialnego. 

J u ˝ poza tym terenem, nieco na uboczu, p o ˘ o ˝ o n e b y ˘ y klasztor i ko ˙ció˘ 

klasztorny oraz zamek. W z d ˘ u ˝ dróg wylotowych do Leszna, Krzywinia 

i Gostynia g r u p o w a ˘ y siÊ zabudowania gospodarcze, z a s t Ê p o w a n e stopniowo 

w c i‡gu ostatnich 200 lat przez budynki mieszkalne. Naturalnymi granicami 

tak u k s z t a ˘ t o w a n e g o miasta b y ˘ y dolina rzeki Samicy oraz brzeg Jeziora 

Ÿ o n i e w s k i e g o . Z p o z o s t a ˘ y c h stron miasto b y ˘ o otwarte3. 

Przez wieki Osieczna posiada˘a przedmie ˙c i e zwane Ÿ‡cko (niem. Lansco), 

wymienione w Í ród˘ach historycznych w c z e ˙ n i e j od samego miasta, bo j u ˝ 

w 1362 roku (Osieczna w 1393 r.) • Trudno u s t a l i „ d o k ˘ a d n ‡ d a t Ê w˘‡czenia 

tego obszaru w o b r Ê b miasta. W ˙ w i a d o m o ˙ c i m i e s z k a Ò c ó w o d r Ê b n o ˙ „ Ÿ‡cka 

p o z o s t a w a ˘ a d ˘ u g o ˝ y w a , czego ˙ w i a d e c t w e m jest dzisiaj ulica o tej nazwie. 

Jako przedmie˙cie Ÿ‡cko w y s t Ê p u j e w dokumencie Jana Olbrachta Przyjemskiego 

z 24 stycznia 1635 roku5. W Íród˘ach z XIX wieku Ÿ‡cko figuruje w kopiarzu 

Pierwszy plan Osiecznej z 1794 roku, 
sporz‡dzony na zlecenie w˘adz 
pruskich przez Weynera ju˝ 
po po˝arze z 8 maja 1793 roku. 
Do 1939 roku przechowywany byl 
w Archiwum PaÒstwowym 
w Poznaniu. Obecnie zaginiony 
Przerys: H. Miinch, Geneza 
rozplanowania miast wielkopolskich 
XIII i XIV wieku, Kraków 1946, 
tablica XLV 
N a planie widoczny jest uk˘ad ulic, 
dzia˘ek budowlanych i budynków. 
Zabudowa skupiona jest wokó˘ 
Rynku oraz obecnych ulic Ko˙ciuszki 
i LeszczyÒskiej. Zwraca uwagÊ 
nieregularny uk˘ad zabudowy 
wzd˘u˝ dzisiejszej ulicy GostyÒskiej 
oraz nieistniej‡ce obecnie 
przed˘u˝enie ulicy Zamkowej 

w kierunku rzeki Samicy, sk‡d 
do Ko˙ciuszki prowadzi˘a ulica 
prostopad˘a. 
Przy mo˙cie na Samicy znajdowa˘ 
siÊ m˘yn wodny oraz staw. Przebieg 
cieków wodnych ró˝ni siÊ 
od wspó˘czesnego. Samica 
za miastem rozwidla˘a siÊ na dwie 
odnogi. Strumyk biegn‡cy 
od strony lasu k‡kolewskiego, 
p˘yn‡cy obecnie wzd˘u˝ alei 
topolowej i wpadaj‡cy do jeziora, 
w 1794 roku rozwidla˘ siÊ w kilka 
koryt, z których jedno przep˘ywa˘o 
przez póÍniejszy park zamkowy 
i wpada˘o do stawu przy m˘ynie. 
Taka sama sytuacja hydrograficzna 
widoczna jest na planach 
sporz‡dzanych jeszcze w roku 1906. 

O lokacji i rozplanowaniu miasta zob. A. WÊdzki, Osieczna. Z dziejów miasta szlacheckiego w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, „Studia i Materia˘y do Dziejów Wielkopolski i Pomorza", 19:2(1994), 
s. 10-14 (przedruk: „Zeszyty Osieckie", 6(1998), s. 10-11; 7(1999), s. 13-15); E. Frankiewicz, Osieczna. Zarys historyczny; Leszno 1939, s. 12; S. JÊdras, Osieczna i jej dzieje, Leszno-Osieczna 1991, s. 25-26. 

H. Miinh, Geneza rozplanowania miast wielkopolskich XIII i XIV wieku, Kraków 1946, s. 197. 
Ÿ‡cko, w: S˘ownik historyczno-geograficzny województwa poznaÒskiego w ˙redniowieczu, ci. III, z. 1, red. A. G‡siorowski, PoznaÒ l993, s.16-17; Osieczna, w: tam˝e, cz. III, z. 3, s. 456. 

' Biblioteka RaczyÒskich, dok. nr 91, „Da˘em nad to miastu temu [...] LakÊ wielk‡ na b˘ocie za ogrodami Przedmie˙cia Ÿ‡cka...". W ca˘ej pracy cytaty Íród˘owe podane s‡ z zachowaniem 
oryginalnej ortografii. 
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kontraktów finansowych zawartych przez gminÊ ewangelick‡, zwanym niekiedy 
nie bez podstaw „Kronik‡ z Osiecznej". Mo˝na tam znaleÍ„ zapis kontraktu 
kupna dzia˘ki, zawartego w 1815 roku pomiÊdzy gmin‡ protestanck‡, 
a w˘a˙cicielk‡ zamieszka˘‡ w domu na Ÿ‡cku . W nastÊpnym roku w jednej 
z poznaÒskich gazet ukaza˘o siÊ og˘oszenie, rozpoczynaj‡ce siÊ nastÊpuj‡co: 
„Do sprzedania. Pozosta˘e po Wojciechu Berger, rolniku w Osiecznie 
gospodarstwo, tam˝e na przedmie˙ciu Ÿ‡cko sytuowane {...]"7. Wynika z tego, 
˝e ju˝ w pocz‡tkach XIX wieku obszar Ÿ‡cka byl traktowany jako czÊ˙„ miasta, 
a odró˝nia˘ siÊ wy˘‡cznie nazw‡. W spisie miejscowo˙ci, zebranym przez Józefa 
Mycielskiego, a wydanym w 1902 roku Ÿ‡cko (jako Ÿask, niem. Lonske) figuruje 
nadal jako przedmie˙cie Osiecznej8. Na mapach sporz‡dzonych w 1896 i 1898 
roku przedmie˙cie jest zaznaczone jako osobna miejscowo˙„9. Na póÍniejszych 
mapach z okresu II Rzeczypospolitej nie wyodrÊbniono ju˝ Ÿ‡cka. Nie wystÊpuje 
ono równie˝ w spisach urzÊdowych, sporz‡dzanych przez w˘adze pruskie 
w XIX wieku. 

Obok centrum miasta i Ÿ‡cka trzecim elementem wspó˘czesnej przestrzeni 
Osiecznej jest Raduchowo. Byl to folwark nale˝‡cy do dóbr ziemskich w˘a˙cicieli 
zamku i do II wojny ˙wiatowej stanowi˘ oddzieln‡ czÊ˙„ miasta, wyodrÊbnian‡ 
na mapach i w spisach. Jego mieszkaÒcy nie byli uwzglÊdniani w statystykach 
ludno˙ciowych miasta, lecz — w zale˝no˙ci od stanu w˘asno˙ciowego Raduchowa 
- byli liczeni odrÊbnie lub w˘‡czani do dóbr zamkowych10. 

Czwarty obszar stanowi˘a Winnica (niem. Weinberg), wyodrÊbniana 
na niektórych mapach oraz w opisach a˝ do pocz‡tku XX wieku. Józef Mycielski 
uznawa˘ WinnicÊ za odrÊbn‡ czÊ˙„ miasta jeszcze w 1902 roku. Obszar ten 
mo˝na zapewne identyfikowa„ ze Star‡ Winnic‡, wystÊpuj‡c‡ w dokumencie 

Jana Olbrachta Przyjemskiego z 1635 roku i . Jest to wzgórze, za cmentarzem 
ewangelickim, przez które przebiega droga do Leszna. OdrÊbno˙„ tego obszaru 
w spisie z 1902 roku wynika„ mo˝e ze znacznego oddalenia od centrum miasta. 

Nazwy Ÿ‡cko, Raduchowo czy Winnica stanowi‡, czy te˝ stanowi˘y, 
czÊ˙„ systemu nazewniczego miasta. Nawet tak stosunkowo male miasteczka 
jak Osieczna posiada˘y i nadal posiadaj‡ skonstruowany przez mieszkaÒców 
system odniesieÒ topograficznych, który u˘atwia komunikacjÊ werbaln‡ 
i orientacjÊ w terenie. Etnologowie podkre˙laj‡ trwa˘o˙„ tego typu konstrukcji 
nazewniczych, wskazuj‡c jednocze˙nie, ˝e s‡ one ˝ywe tak d˘ugo, jak d˘ugo 
s‡ potrzebne i nie zostan‡ wyparte przez inne systemy opisu przestrzeni. 

Z terenu Osiecznej zachowa˘o siÊ kilka przekazów, dotycz‡cych systemu 
nazewniczego . Odnosz‡ siÊ one zarówno do terenu samego miasta, jak 

Biblioteka RaczyÒskich, rÊkopisy, sygn. 2071, „Chronik von Storchnest", s. 46-48. 
7 „Posener Intelligenz-Blatt", 19(1816), s. 179. 

J. Mycielski, KsiÊga adresowa wszystkich miejscowo˙ci w W. Ks. PoznaÒskim, PoznaÒl902, s. 78. 
„Hauptvertrieb d. Karten d. Kgl. Landesaufnahme", 2268 Storchnest, 1:25 000; „Ubersichtskarte vom Gelande der Herbstiibungen des 5. Armee-Korps im Jahre 1898" 1:600 000. Mapy 

ze zbiorów Janusza Wróblewskiego. Myl‡ce jest umieszczenie Ÿ‡cka na mapach niemieckich z okresu II wojny ˙wiatowej. Kopiuj‡ one wprost sytuacjÊ topograficzn‡ z lat dziewiÊ„dziesi‡tych 
XIX wieku i nie odpowiadaj‡ rzeczywistej sytuacji. 

W 1835 r. Jan Ferdynand Paschke sprzeda˘ Raduchowo Augustowi Ludwikowi Stemmlerowi. Oko˘o 1907 r. folwark od Gustava MendÊ odkupi˘ Heinrich Heydebrand. Zob. H. Szrejbrowski, 
„MajÊtno˙„ Osieczna w ˙wietle zapisów hipotecznych", Biblioteka RaczyÒskich, rÊkopis 2420; M. Ÿuczak, Osieczna i jej w˘a˙ciciele, w: ZiemiaÒstwo wielkopolskie, W krÊglu arystokracji, red. 
A. Kwilecki, PoznaÒ2004, s. 221. 

Biblioteka RaczyÒskich, dok. nr 91, „Dawani tak˝e Ÿ‡kÊ [...] która le˝y pod gór‡ nazwan‡ Stara winnica". 
Wielkopolskie nazwy polne, zebrane zbiorowemi si˘ami, wydane staraniem redakcyi „Dziennika PoznaÒskiego". Wydawnictwo rozpoczÊte na cze˙„ w dzieÒ jubileuszu Henryka Sienkiewicza, 

PoznaÒ, Nak˘adem derakcyi „Dziennika PoznaÒskiego" 1901, s. 56; S. Kozierowski, Schematyzm historyczny ustrojów parafialnych dzisiejszej Archidiecezji PoznaÒskiej, PoznaÒl935, s. 272. 

Fragment mapy w skali 
1:100 000, wydanej w okresie 
II wojny ˙wiatowej, ukazuj‡cej 
sytuacjÊ topograficzn‡ miasta 
z pocz‡tku X X wieku. 
Wyró˝niono Ÿ‡cko (Lonska), 
Raduchowo i WinnicÊ (Wemberg). 
Mapa ze zbiorów Janusza 
Wróblewskiego. 

Fragments of the map in scale 
1:100 000 published during 
the Second World War, showing 
the topographic structure 
of the town in the beginning 
of the 20th Century. 
Ÿ‡cko (Lonska), Raduchowo 
and Winnica (Weinberg) 
are marked. Map comes 
from the collection of Janusz 
Wróblewski. 
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1. Pasternik 
2. KsiÊ˝a Ÿ‡ka 
3. Dzia˘ki 
4. Morgi 

6. Zaleskie 
7. Ÿ‡cko (˘‡ki) 
8. Ostrówki 
9. Guci Borek 

5. Skarupy/ Skorupy 10. Kacze Do˘y 

11. Ko˘o Gruszki 
12. ⁄lady 
13. Gajki (Podgajki) 
14. Koczywka 
15- Wenecja 

16. Zdrój ek 
17. Madera 
18. Uj˙cie 
19- Wydor 
20. Stanis˘awówka 

21. Ustronie / Urocze 
22. Grobla 
23- Kamionka 
24. Domki 
25. Planty 

Fragmenty map (Landesaufnahme), 
sporz‡dzonych w 1890 roku w skali 
1:25 000 z póÍniejszymi poprawka-
mi z lat 1896 i 1911. N a mapie 
zaznaczono nieoficjalny system 
nazewniczy u˝ywany przez miesz-
kaÒców miasta. Zebra˘ Stanis˘aw 
Lenartowicz. 

Fragments of the map 
(Landesaufnahme), prepared in 1890 
in scale 1:25 000 with corrections 
from 1896 and 1911. The unofficial 
topographic names used by residents, 
collected by Stanis˘aw Lenartowicz 
are marked. 

i obszarów przyleg˘ych. W 1882 roku ogrody miejskie nazywano powszechnie 
Dzia˘kami . W 1901 roku pola nosi˘y nazwy: Ÿ‡cko, MiÊdzypole, Ostrów 
(istnia˘a równie˝ ˘‡ka o tej nazwie), Podgajki i Piaski. Piaski to zapewne 
obecny Plac 600-lecia, za˙ Ostrowem móg˘ by„ nazywany jaki˙ teren nad 
jeziorem, gdy˝ nazwa ta oznacza pó˘wysep albo jaka˙ czÊ˙„ gruntu wchodz‡c‡ 
w nurt wody. Dzia˘kÊ o nazwie Ostrów, po˘o˝on‡ nad jeziorem, sprzeda˘a 
w 1815 roku gminie ewangelickiej w Osiecznej wspomniana ju˝ mieszkanka 
Ÿ‡cka . Podgajki mo˝na zapewne identyfikowa„ z Gajkami/Gojkami -
obszarem pomiÊdzy Jeziorem ⁄wierczyÒskim Du˝ym a drog‡ Osieczna-
Wojnowice. 

Obok wzgórza Winnica istnia˘o tak˝e wzniesienie o nazwie Szubienica. 
Obydwa znajduj‡ siÊ przy drodze do Leszna; pierwsze za cmentarzem 
ewangelickim po lewej stronie, drugie w miejscu gdzie stoj‡ wiatraki, 
po prawej stronie drogi. Za wzgórzem Szubienica znajdowa˘ siÊ staw/jezioro 
zwany Galgen See (Galgen niem. — szubienica). Istnia˘y i inne stawy: Babi Dó˘ 
i Stawisko. Pierwszy znajduje siÊ przy drodze do Goniembic, ju˝ za granicami 
miasta. Wed˘ug tradycji mia˘y by„ w nim topione czarownice . Nazwa 
drugiego stawu wskazuje na powi‡zanie z m˘ynem wodnym i by„ mo˝e tak 
w˘a˙nie nazywano staw przy m˘ynie, usytuowany w pobli˝u dzisiejszego 
mostu na Samicy. Na Raduchowie istnia˘o równie˝ jezioro/staw o nazwie 
Okr‡g˘e, a przy nim bagno Pijawie ChÊchy. System nazw uzupe˘nia˘ rów 
Folusze (nie uda˘o siÊ ustali„ gdzie siÊ znajdowa˘), który podobnie jak staw 
Stawisko, mo˝na powi‡za„ z m˘ynem wodnym. 

Inne nazwy topograficzne, wystÊpuj‡ce w Osiecznej to: Karczewki, 
Korzenna Góra, Krowi Lasek, Orlowiec, Ostrowy, Ostrówki i Zamknica. 
Karczewki to zapewne Koczewki/Koczywki/Koczywka obszar nad Jeziorem 
Ÿoniewskim, po prawej stronie drogi Osieczna-Berdychowo. Ostrówki z kolei 
to teren po lewej stronie drogi w kierunku Wojnowic. Zamknica to obszar 
przy szosie do Jeziorek, w miejscu, w którym droga zakrÊca w lewo. 
Identyfikacji pozosta˘ych wymienionych nazw nie uda˘o siÊ dokona„. 

Sta˘ym odniesieniem topograficznym jest nieprzerwanie Wydor/ 
Widor/Wydór, parów, wcinaj‡cy siÊ we wzgórza Ÿoniewskie, a schodz‡cy 

Archiwum PaÒstwowe w Lesznie, Akta miasta Osiecznej, sygn. 273. 
1 Zob. przyp. 6. 

Z Ojczystych stron. XXV. Osieczno, „Praca". Tygodnik Ilustrowany. Ekonomiczno-Spo˘eczny i Belletrystyczny, nr 46, 12 listopada 1899, s. 1176 
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do jeziora. Nazwa ta znalaz˘a siÊ równie˝ na wiÊkszo˙ci niemieckich map 
topograficznych. W drugiej polowie XIX wieku parów zalesiono, tworz‡c 
rodzaj parku, jednak˝e pod koniec wieku byl on ju˝ do˙„ zaniedbany1 . 

W okresie dwudziestolecia miÊdzywojennego nadjeziorne pagórki 
toniewskie, w których znajduje siÊ Widor, nazywano Uroczem. Tam w˘a˙nie 
Bronis˘aw Swiderski zbudowa˘ swoj‡ Stanis˘awówkÊ, która to nazwa równie˝ 
znalaz˘a siÊ w katalogu odniesieÒ topograficznych mieszkaÒców Osiecznej17. 

Obecnie u˝ywane s‡ tylko nieliczne z wy˝ej wymienionych nazw. 
Wiele z nich zniknÊ˘o z przestrzennej wyobraÍni mieszkaÒców. Podstawowym, 
u˝ywanym wspó˘cze˙nie systemem orientacji topograficznej s‡ nazwy ulic 
i numery domów. Warto jednak pamiÊta„, ˝e przynajmniej czÊ˙„ owych nazw 
wywodzi siÊ z dawnych okre˙leÒ, u˝ywanych w codziennym ˝yciu przez 
mieszkaÒców Osiecznej. Dopiero urzÊdowe zmiany tradycyjnych nazw ulic 
wprowadzi˘y czasowe zamieszanie w systemie przestrzennych odniesieÒ, 
którym pos˘ugiwali siÊ mieszkaÒcy. 

Nazwy ulic nie by˘y (i nie s‡) — podobnie jak wiÊkszo˙„ zespo˘ów 
nazewniczych — elementem danym raz na zawsze. Zmienia˘y siÊ w zale˝no˙ci 
od sytuacji politycznej, klimatu spo˘ecznego a w ostatnich latach równie˝ 
w wyniku aktywno˙ci samych mieszkaÒców miasta. Znamy dawne nazwy 
tylko kilku osieckich ulic. Dzisiejsza, wybiegaj‡ca z Rynku ul. Tadeusza 
Ko˙ciuszki, nazywana by˘a ju˝ w ˙redniowieczu ul. D˘ug‡1 . PóÍniej, w miarÊ 
wzrostu znaczenia gospodarczego i administracyjnego Leszna, przyjÊ˘a siÊ 
nazwa LeszczyÒska (Lissauerstrasse, Lissa'er Strasse), by ostateczne — po II 
wojnie ˙wiatowej — na odcinku biegn‡cym od Rynku do ul. ⁄migielskiej, 
przyj‡„ imiÊ naczelnika insurekcji. Podobn‡ genezÊ — od nazw miejscowo˙ci, 
w kierunku których wybiega˘y — maj‡ ulice ⁄migielska, Drzeczkowska, 
GostyÒskia i KrzywiÒska. Ta ostatnia nazwa zniknÊ˘a ostatnio, a ulica przyjÊ˘a 
imiÊ Ojca Edwarda Frankiewicza. Interesuj‡ce jest natomiast urzÊdowe 
utrwalenie tradycyjnej nazwy Miejska Droga. 

Zwyczajowo ulica biegn‡ca do ko˙cio˘a przyjmowa˘a nazwÊ Ko˙cielnej. 
Zapewne z chwil‡ powstania budynku szkolnego (polowa XIX wieku), który 
zachwia˘ symetri‡ placu przed ko˙cio˘em parafialnym zaistnia˘a potrzeba 
rozdzielenia ulicy Ko˙cielnej na Ma˘‡ i Wielk‡ Ko˙cieln‡. Ta ostatnia to 
dzisiejsza ulica PowstaÒców Wielkopolskich (nazwa nadana po II wojnie 
˙wiatowej), za˙ Ma˘a Ko˙cielna w okresie okupacji niemieckiej nosi˘a nazwÊ 
Ratsgasse (Szczurza)19. Star‡ metrykÊ ma równie˝ dzisiejsza Szkolna, nazywana 
dawniej Ÿaziebn‡ (Badestrasse). Taka w˘a˙nie nazwa wystÊpuje ju˝ 
w dokumencie Jana Olbrachta Przyjemskiego z pocz‡tku XVII wieku2 0. 

Wspó˘czesny plan Osiecznej. 

Contemporary map of Osieczna. 

Tam˝e, s. 1174. 
B. Swiderski, llmtrowany opis Leszna i ziemi leszczyÒskiej, Leszno 1928, s. 200. 
KsiÊga uposa˝enia diecezji poznaÒskiej z roku 1510, wyd. J. Nowacji, Poznani 9 50, s. 216: „...de domo in platea D˘uga, que iacet ... a valva"; Osieczna, w: S˘ownik historyczno-geograficzny 

województwa poznaÒskiego,,,, CL. III, z. 3, s. 456. 
Zob. „Ankieta Biura OdszkodowaÒWojennych przy Prezydium Rady Ministrów odes˘ana przez burmistrza Grzesiewskiego 24 lipca 1946 do Referatu Szkód Wojennych Lesznie", Biblioteka 

RaczyÒskich, rÊkopisy, sygn. 379 5/1. 
Biblioteka RaczyÒskich, dok. nr 91, „Ko˙ció˘ ich teraznieyszy nowo zbudowany, który le˝y [...] na Ulicy ˘aziebny". 
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W drugiej polowie XIX wieku pojawi˘a siÊ nazwa Evangel. Kirch. Strasse21, 
a po II wojnie ˙wiatowej — Szkolna. Z kolei Schulgasse (Szkolna) wystÊpuje 
ju˝ (bez sprecyzowania po˘o˝enia) w dokumentach z 1882 roku. Na mapie 
katastralnej z 1940 roku Schulgasse pojawia siÊ w miejscu dzisiejszej ulicy 
Bocznej22. Dawn‡ metrykÊ ma, prowadz‡ca w kierunku przedmie˙cia Ÿ‡cka, 
ulica RzeÍnicka (Fleischerstrasse), obecnie 27 Stycznia. Wytyczenie dzisiejszej 
ulicy Tylnej nast‡pi˘o zapewne w ˙redniowieczu, podczas lokacji miasta2 3, 
cho„ jej nazwa nie ma tak starej metryki, gdy˝ ulic‡ Tyln‡ (Hinterstrasse, 
Hintergasse) by˘a nazywana czÊ˙„ dzisiejszej ulicy Zamkowej, biegn‡ca 
równolegle do Ko˙ciuszki2 . Dzisiejsza ulica Tylna nazywana by˘a Schustergasse 
(Szewska)2 5. A˝ do lat piÊ„dziesi‡tych XX wieku Zamkow‡ (Schloss 
Strasse/Gasse) nazywano wy˘‡cznie fragment dzisiejszej ulicy o tej nazwie, 
a biegn‡cy od bramy zamku do ówczesnej LeszczyÒskiej (dzisiejsza Ko˙ciuszki). 
Bezimienna dzi˙ uliczka wychodz‡ca z naro˝nika Rynku i ulicy Ko˙ciuszki 
w kierunku Zamkowej nazywana jest na planie z 1864 roku Fischergasse, 
za˙ kolejna uliczka wychodz‡ca z po˘udniowej pierzei Rynku w kierunku 
ulicy Jeziornej (Seestrasse) na tym samym planie oznaczona jest jako 
Ki. Seegasse (Ma˘a Jeziorna). W tym samym roku odnotowana jest równie˝ 
Judengasse (›ydowska) w miejscu dzisiejszej ulicy Podgórnej (Bergstrasse)2 . 
Nazwy ulic Krawieckiej (Schneiderstrasse) i S˘onecznej (Sonnenstrasse) maj‡ 
te˝ do˙„ dawn‡ metrykÊ, zwi‡zan‡ zapewne z powstaniem dzielnicy ˝ydowskiej. 
S˘oneczna nosi˘a w okresie powojennym równie˝ miano Bohaterów Stalingradu. 
W dokumentach z XIX wieku wystÊpuje równie˝ Raduchowerstrasse, któr‡ 
mo˝na zapewne identyfikowa„ z dzisiejsz‡ ul. ⁄migielsk‡. 

Osobne miejsce nale˝y po˙wiÊci„ Rynkowi, który w dzisiejszym kszta˘cie 
(poprzez utrwalenie trójk‡tnego klombu) zatraci˘ swoj‡ pierwotn‡ formÊ. 
Wspó˘czesne zagospodarowanie Rynku rozpoczÊ˘o siÊ po II wojnie ˙wiatowej 
od posadzenia na jego ˙rodku dÊbu, który na fotografiach z lat piÊ„dziesi‡tych 

Archiwum PaÒstwowe w Lesznie, Akta miasta Osiecznej, sygn. 273. W dokumentach z roku 1882 wymienione s‡ nastÊpuj‡ce ulice: Schulgasse, Gostiner Str., Ki. Seegasse, Gr. Seegasse, 
Ki. Kirchen Str., Gr. Kirchen Str., Raduchower Str., Lissauer Str., Schloss Str., Schustergasse, Judengasse, Gr. Scheunengasse, Ki. Scheunengasse, Probsteigasse, Fleischergasse, Schneider gas se, 
Gostiner Str., Hintergasse, Fischergasse, Evangel. Kirch. Str. 

„Gemarkung Storchnest" Nr 108, Blatt 2., Lissa 1940. Mapa ze zbiorów Paw˘a Kulczaka. 
2 3 Zob. A. Wedzki, Osieczna..., s. 14. 

Archiwum PaÒstwowe w Poznaniu, Maj‡tek Osieczna — Haydebrand, sygn. 5057. 
Zob. „Ankieta Biura OdszkodowaÒWo jenny eh przy Prezydium Rady Ministrów odes˘ana przez burmistrza Grzesiewskiego 24 lipca 1946 do Referatu Szkód Wojennych Lesznie", Biblioteka 

RaczyÒskich, rÊkopisy, sygn. 3795/L 
2 Biblioteka Kórnicka, plan z 1864 roku, sygn. M II 250. 

XX wieku jest jeszcze do˙„ ma˘ym drzewem. NastÊpnie obudowano przystanek 
autobusowy, który otoczono sporym klombem z drzewami i trawnikami. 
Okolono go w latach póÍniejszych chodnikiem przez co wprowadzono podzia˘ 
Rynku na wyraÍne dwie czÊ˙ci. Równie˝ pierzeje centralnego placu miasta 
- jak wynika z porównania zdjÊcia z lat osiemdziesi‡tych XIX wieku 
i pocztówek z lat czterdziestych i piÊ„dziesi‡tych X X wieku ze stanem 
obecnym — uleg˘y znacznym przekszta˘ceniom. 

NajwiÊksze zmiany w wygl‡dzie Rynku i ulic mo˝na jednak˝e 
obserwowa„ porównuj‡c wspó˘czesny i dawny klimat, nadawany im przez 
charakterystyczne dla epoki szyldy, poruszaj‡ce siÊ pojazdy, rodzaj nawierzchni 
itp. Elementami, które zniknÊ˘y bezpowrotnie, s‡ witryny z nazwiskami 
niemieckich i polskich w˘a˙cicieli sklepów, restauracji, punktów us˘ugowych 
itp. Nie tylko dlatego, ˝e przez d˘ugie lata okresu powojennego prywatni 
w˘a˙ciciele nie prowadzili dzia˘alno˙ci gospodarczej, ale przede wszystkim 
dlatego, ˝e obecnie elementem dominuj‡cym szyldu jest raczej rodzaj 
sprzedawanych towarów ni˝ nazwisko w˘a˙ciciela sklepu. 

Po˘o˝enie asfaltu na prze˘omie lat piÊ„dziesi‡tych i sze˙„dziesi‡tych 
XX wieku zmieni˘o wygl‡d wielu ulic niemal z dnia na dzieÒ. Na dawnych 
pocztówkach nie ma te˝ innych elementów zwi‡zanych ze wspó˘czesnym 
wygl‡dem ulic, a mianowicie znaków drogowych. Ten niezbÊdny ze wzglÊdów 
bezpieczeÒstwa ruchu drogowego i przepisów prawa element krajobrazu ulic 
wymuszony zosta˘ przez zwiÊkszenie siÊ liczby pojazdów. Tak jak w pocz‡tku 
wieku XX trudno by˘o zrobi„ zdjÊcie ulic osieckich, na których nie sta˘by 
rower, tak dzisiaj niemo˝liwe chyba jest zrobienie zdjÊcia, na którym w tle 
nie znalaz˘by siÊ samochód i znak drogowy. Podobnie jest ze s˘upami i kablami 
trakcji elektrycznej i telefonicznej. Na pocztówkach z lat czterdziestych XX 
wieku rzadko˙ci‡ s‡ maszty anten radiowych, dzi˙ t rudno nie dostrzec 
charakterystycznych talerzy anten satelitarnych. 
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W koÒcu wieku XVIII jedynymi murowanymi obiektami w mie˙cie 
by˘y zapewne tylko ko˙ció˘ farny, klasztor i ko˙ció˘ klasztorny oraz zamek. 
Reszta zabudowy by˘a drewniana lub te˝ zbudowana z konstrukcji drewnianych 
wype˘nianych glin‡ (tzw mur pruski). 8 maja 1793 roku wiÊkszo˙„ tej zabudowy 
strawi˘ najwiÊkszy w dziejach miasta po˝ar. Jest to data graniczna nie tylko 
ze wzglÊdu na konieczno˙„ odbudowy zniszczeÒ, ale równie˝ dla badania 
dziejów miasta. Wtedy to wraz z drewnianym ratuszem, stoj‡cym na ˙rodku 
Rynku, sp˘onÊ˘o archiwum miejskie, co skutecznie utrudnia badanie dziejów 
Osiecznej w epoce przedrozbiorowej. 

W latach 1793-1794 w˘adze paÒstwa pruskiego, do którego nale˝a˘a 
Osieczna w ramach ówczesnej prowincji Prus Po˘udniowych, zarz‡dzi˘y 
inwentaryzacjÊ nowozdobytych terenów. W ten sposób powsta˘a tzw. indaganda, 
czyli jednolity pod wzglÊdem kwestionariusza pytaÒ opis miast prowincji. 
Opisano w nim, ˝e czÊ˙„ ulic osieckich by˘a wybrukowana, wszystkie 98 domów 
w mie˙cie by˘y zbudowane z drewna, czÊ˙„ z nich kryta by˘a s˘om‡, a czÊ˙„ 
gontem2 7. 

Obok ratusza wa˝nym obiektem, który znikn‡˘ z krajobrazu miasta by˘ 
ko˙ció˘ szpitalny i szpital ˙w. Ducha 2 . Jego lokalizacja jest nieustalona. 
W przekazach Íród˘owych mo˝na znaleÍ„ jedynie informacjÊ, ˝e kompleks 
szpitalny znajdowa˘ siÊ ante (czyli przed) albo apud (czyli pod) miastem 2 9. 
Andrzej WÊdzki powo˘uj‡c siÊ na miejscowego informatora, wskaza˘ jako 
przypuszczalne miejsce usytuowania budowli teren, na którym w pocz‡tku 
wieku XX zbudowano zak˘ad sióstr El˝bietanek3 0. Inaczej twierdzi˘ Edward 
Frankiewicz, wskazuj‡c, na podstawie do˙„ niejasnych przes˘anek, lokalizacjÊ 
ko˙cio˘a i szpitala na Ÿ‡cku31. Anonimowy autor opisu Osiecznej, zamieszczonego 
w tygodniku „Praca" w 1899 roku poda˘, ˝e „ko˙ció˘ byl drewniany, mia˘ trzy 
o˘tarze i sta˘ tam, gdzie dzi˙ jest 'Pastewnik'. Na koÒcu 18 wieku spali˘o siÊ 
wszystko, i ˙wi‡tynia nie zosta˘a ju˝ odbudowana, na miejscu jej tylko wystawiono 
krzy˝ na wieczn‡ pami‡tkÊ" 3 2 . Opis ten wydaje siÊ kluczowy dla rozwi‡zania 

2 7 O Osiecznej zob. J. W‡sicki, Opisy miast polskich z lat 1793-1794, CL. 1, PoznaÒl962, s. 294-297. 
O ko˙ciele i szpitalu ⁄w. Ducha zob. Osieczna, w: S˘ownik >/: xzno-geograficzny województwa poznaÒskiego..., s. 461-462; J. Ÿukasiewicz, Krótki opis historyczny ko˙cio˘ów parochia˘nych, ko˙ció˘ków, 

kap˘ic, .'' ' ! 'i ! . ̆ yocfoialnycfo> szpitali i innych zak˘adów dobroczynnych w dawnejdyecezyipoznaÒskiej, t. 2, PoznaÒl859, s. 261-263 
Np. J^iega ujji. ecezjipoznaÒskiej..., s. 124: „Prepositura ante Ossyeczna. Tituli Sancti Spiritus et sancte AnnÊ...". 
A. WÊdzki, Osieczna..., s. 18 i mapa. 
E. Frankiewicz, „Osieczna. Zarys historyczny", wyd. 2, s. 49- Ten sam autor w publikacji z 1939 roku, poda˘ jedynie, ˝e szpital znajdowa˘ siÊ pod miastem (Osieczna. Zarys historyczny, s. 13). 

3 2 Z ojczystych stron XXV Osisam..., s. 1174. 
Eine k˘eine Beschreibu,,Ÿ „•,,„ „ ,nest oder Osiecna (sic), „Siidpreuflische Unterhaltungen". Eine Wochenschrift. Ersten Jahrgangs, No. 32. Sonnabend, den 12ten Junii 1802, s. 508-511. 
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kwestii lokalizacji szpitala i ko˙cio˘a ˙w. Ducha. Wymieniony w nim „Pastewnik" 
mo˝na zapewne identyfikowa„ z Pasternikiem, czyli gruntami nale˝‡cymi 
do ko˙cio˘a parafialnego, zwanymi inaczej KsiÊ˝a Ÿ‡ka. W Osiecznej g˘ówny 
kompleks tych gruntów rozci‡ga˘ siÊ na wzd˘u˝ Samicy, od Ÿ‡cka po ulicÊ 
LeszczyÒsk‡, siÊgaj‡c a˝ po obszar, na którym obecnie stoi dom ˙w. Józefa. 
Na podstawie analizy pruskich map w skali 1:25 000 mo˝na z du˝ym 
prawdopodobieÒstwem opowiedzie„ siÊ za lokalizacj‡ ko˙cio˘a i szpitala 
na terenie dzisiejszego domu Sióstr El˝bietanek (czyli za hipotez‡ A. WÊdzkiego). 
Przemawia za tym, umieszczenie na mapach oznaczenia krzy˝a lub figury, 
w miejscu, gdzie znajduje siÊ obecnie parking przed domem handlowym, obok 
domu ˙w. Józefa. Je˝eli przyjmie siÊ to˝samo˙„ krzy˝a z opisu w tygodniku 
„Praca" z krzy˝em/figur‡ zaznaczon‡ na mapach obok zak˘adu sióstr el˝bie-
tanek oraz identyfikacjÊ „Pastewnika" z Pasternikiem, kwestia lokalizacji 
ko˙cio˘a ˙w. Ducha bÊdzie rozwi‡zana. 

Przez ostatnie 200 lat, jak i wcze˙niej, krajobraz miasta zdominowany 
byl przez kilka charakterystycznych budynków. Jak podaje anonimowy opis 
Osiecznej zamieszczony w 1802 roku na ˘amach „Sudpreufiische Unter-
haltungen", by˘y nimi: ko˙cio˘y parafialny, ko˙ció˘ ewangelicki, klasztor 
i ko˙ció˘ klasztorny oraz zamek3 3. Wszystkie one uleg˘y w XIX i XX wieku 
mniejszym lub wiÊkszym przekszta˘ceniom, jednak˝e najwiÊksz‡ zmian‡ 
w panoramie miasta by˘o zburzenie 1975 roku ko˙cio˘a poewangelickiego oraz 
zbudowanie w latach 1979-1981 na wzgórzu za klasztorem nowego gmachu 
szko˘y. W ten sposób w panoramie miasta sylwetka ko˙cio˘a protestanckiego, 
zast‡piona zosta˘a masywnym, modernistycznym gmachem szko˘y. 

Warto pamiÊta„, ˝e wspó˘czesna, jednolita pod wzglÊdem narodo-
wo˙ciowym i wyznaniowym spo˘eczno˙„ mieszkaÒców Osiecznej jest spadko-
bierczyni‡ wielonarodowej, a co za tym idzie i wielokulturowej wspólnoty, 
która kreowa˘a i nadawa˘a charakter przestrzeni miejskiej. 



W pocz‡tku omawianego okresu w Osiecznej, podobnie jak w wielu 
innych miastach Wielkopolski, obok Polaków zamieszkiwali tak˝e Niemcy 
i ›ydzi. Niewiele wiadomo o wzajemnych relacjach tych trzech grup mieszkaÒców, 
a próby przenoszenia wyników badaÒ z lepiej zbadanych o˙rodków miejskich 
nie s‡ chyba uprawnione ze wzglÊdu na znaczne ró˝nice lokalnych struktur. 

Grupy niemieckich osadników pojawi˘y siÊ w Osiecznej zapewne ju˝ 
w póÍnym ˙redniowieczu. Pierwszy zapis niemieckiej nazwy miasta — Storchnest 
- zachowa˘ siÊ z 1404 roku, czyli 11 lat po pierwszej wzmiance o polskiej 
nazwie3 . WyraÍne wydzielenie siÊ tej wspólnoty mo˝na zapewne datowa„ 
od czasów reformacji (pocz‡tek XVI wieku), kiedy to do ró˝nic jÊzykowych, 
dosz˘a tak˝e odmienno˙„ wyznaniowa. Mo˝na przypuszcza„, ˝e dla w˘a˙cicieli 
miasta grupa obywateli wyznania protestanckiego stanowi˘a wa˝ne Íród˘o 
dochodów, skoro Jan Olbracht Przyjemski3 5, fundator dwóch klasztorów 
Reformatów, nadal gminie ewangelickiej w Osiecznej szerokie uprawnienia 
podatkowe, a tak˝e obj‡˘ jej cz˘onków ochron‡ prawn‡ przed prze˙ladowaniami 
ze strony katolickich mieszkaÒców miasta3 . 

W omawianym okresie 200 ostatnich lat, szersze wzajemne kontakty 
miÊdzy ludno˙ci‡ polsk‡ i niemieck‡ by˘y utrudnione ze wzglÊdu na barierÊ 
jÊzykow‡ . Co ciekawe podzia˘y jÊzykowe ludno˙ci nie pokrywa˘y siÊ 
z podzia˘ami wyznaniowymi. Na przyk˘ad w 1858 roku na 1481 mieszkaÒców 
by˘o 424 ewangelików, 905 katolików i 152 ˝ydów. Wy˘‡cznie jÊzykiem 
polskim w˘ada˘o 300 osób, niemieckim 220, za˙ obydwoma 961. Z kolei 
w 1910 roku w mie˙cie doliczono siÊ 1570 mieszkaÒców. W˙ród nich 475 
osób uzna˘o niemiecki za swój jÊzyk macierzysty, z czego 345 ewangelików, 
128 katolików i 2 osoby o innym wyznaniu. Polski jako jÊzyk podstawowy 
zadeklarowa˘o 1073 osoby, wszystkie bÊd‡ce katolikami. 22 osoby oprócz 
jÊzyka niemieckiego zna˘y równie˝ jeden inny37. Odsetek ludno˙ci ewangelickiej 

Osieczna, w: S˘ownik historyczno-geoi .-ficzny województwa poznaÒskiego..., cz. III, z. 3, s. 456. 
W Dworzaczek, Przyjemski Adam Wojciech (Olbracht), w: Polski s˘ownik biograficzny, t. 29, Ossolineum 1986, s. 167. 
Przywilej Jana Olbrachta Przyjemskiego z 24 stycznia 1635 roku. Orygina˘ do II wojny ˙wiatowej przechowywany by˘ w ratuszu osieckim, póÍniej zagin‡˘. W 1962 roku zosta˘ sprzedany 

przez osobÊ prywatn‡ Bibliotece RaczyÒskich w Poznaniu, gdzie jest przechowywany w zbiorze dokumentów pod nr 91- Przedruk (z drobnymi b˘Êdami) zob. E. Frankiewicz, „Osieczna. 
Zarys historyczny", wyd. 2, Opole 1986, maszynopis w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Osieczna, sygn. 29957, s. 247-250; S. JÊdras, Osieczna..., s. 219-222. Omówienie 
dokumentu zob. E. Frankiewicz, Osieczna..., s. 38-39; ten˝e, „Osieczna...", wyd. 2, s. 60-61; S. JÊdras, Osieczna..., s. 34. 

Gemeindelexikon fur die Regierungsbezierke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln..., Heft 4: Regierungsbezirk Posen, Berlin 1912, s. 46-47. 
Wykaz Íróde˘ statystycznych zob. bibliografia. 
Zob. J. W‡sicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Wielkie KsiÊstwo PoznaÒskie. 1815-1848. Studium historycznoprawne, Warszawa- PoznaÒl980; J. Koz˘owski, Administracja Wielkopolski pod 

zaborem pruskim. 1793-1918, PoznaÒ 2000, s. 11-24. 

w ogólnej liczbie mieszkaÒców Osiecznej wynosi˘ ˙rednio 30 procent miÊdzy 
1811 a 1850 rokiem, póÍniej systematycznie mala˘, by utrzyma„ siÊ na poziomie 
oko˘o 26 procent do 1918 roku. Pierwszy spis powszechny, wykonany 
w paÒstwie polskim w 1921 roku wykazywa˘ w Osiecznej 1559 mieszkaÒców, 
z czego 1360 katolików, 197 ewangelików i 2 osoby wyznania prawos˘awnego. 
Podzia˘ narodowo˙ciowy przedstawia˘ siÊ podobnie: 1368 Polaków (88 proc), 
190 Niemców (12 proc.) i 1 osoba innej narodowo˙ci3 . 

Na wzajemne relacje ludno˙ci polskiej i niemieckiej najwiÊkszy wp˘yw 
mia˘a sytuacja polityczna: najpierw okres rozbiorów (1793-1918), póÍniej czas 
II Rzeczypospolitej (1918-1939), a ostatecznie wojna i okupacja niemiecka 
(1939-1945). W 1793 roku Osieczna wraz z ca˘‡ Wielkopolsk‡ wesz˘a w sk˘ad 
paÒstwa pruskiego (dzielnica Prusy Po˘udniowe, powiat wschowski). A˝ do 
1806 roku, zarówno ca˘a administracja paÒstwowa, jak i samorz‡dowa przesz˘a 
szybk‡ reorganizacjÊ w celu unifikacji z pozosta˘ymi dzielnicami Prus. Powrót 
administracji polskiej w latach 1806-1813 w okresie KsiÊstwa Warszawskiego 
nie zmieni˘ zasad funkcjonowania miasta. Od 1815 roku Osieczna znalaz˘a siÊ 
znów pod prusk‡ administracj‡ w ramach utworzonego na kongresie wiedeÒskim 
Wielkiego KsiÊstwa PoznaÒskiego (którego nazwÊ stopniowo zastÊpowano 
przez okre˙lenie Prowincja PoznaÒska — Provinz Posen)3 9. 

PrzejÊcie administracji miastem przez paÒstwo pruskie oraz ograniczenie 
prawa w˘a˙ciciela by˘o elementem ogólnej polityki pruskiej, zmierzaj‡cej 
do zrównania statusu miast królewskich z miastami prywatnymi. Tak zwana 
reforma miejska by˘a wprowadzana w miastach pruskich od 1808 roku, 
a jej twórc‡ by˘ minister Stein. Przepisy te zrewidowano, wydaj‡c now‡ 
ordynacjÊ miejsk‡ w 1831 roku °. Najogólniej mówi‡c, zmierza˘y one do ogra-
niczenia w˘adz samorz‡dowych w mie˙cie na rzecz mianowanych urzÊdników 
paÒstwowych. 
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W wypadku Osiecznej dodatkowym prob lemem , zwi‡zanym 
z adaptacj‡ mieszkaÒców do nowych warunków politycznych by˘o bankructwo 
dóbr osieckich i wystawienie na licytacjÊ maj‡tku i zamku w Osiecznej. 
W ten sposób zarz‡dzenia pruskiej administracji by˘y w mie˙cie wprowadzane 
bez przeszkód. W Lesznie czy Rydzynie przeciw reformom pruskim czÊsto 
protestowa˘ ich w˘a˙ciciel ksi‡˝Ê Su˘kowski . 

W XIX wieku, a zw˘aszcza w jego drugiej po˘owie, w poszczególnych 
paÒstwach europejskich, mo˝na obserwowa„ tworzenie siÊ nowoczesnych 
narodów. Proces ten obejmowa˘ szeroki zakres przemian to˝samo˙ciowych, 
których efektem by˘o wykrystalizowanie siÊ grup po˘‡czonych z˘o˝onym 
systemem odniesieÒ. Jego wa˝nymi elementami by˘y m. in.: jÊzyk, stosunek 
do przesz˘o˙ci i zamieszkiwane terytorium. Jednym z podstawowych zewnÊ-
trznych wyznaczników przynale˝no˙ci narodowej byl jÊzyk, st‡d silny nacisk 
paÒstwa pruskiego a nastÊpnie cesarstwa niemieckiego na u˝ywanie i propago-
wanie jÊzyka niemieckiego, szczególnie na terenach, na których ludno˙„ 
niemiecka by˘a przemieszana z innymi grupami narodowo˙ciowymi. Aktywne 
kreowanie poczucia przynale˝no˙ci tych obszarów do niemieckiego krÊgu 
kulturowego prowadzi˘o do szeregu napiÊ„ i konfliktów narodowo˙ciowych 
z Polakami. 

Sytuacja narodowo˙ciowa polskiej ludno˙ci Osiecznej by˘a analogiczna 
do innych o˙rodków miejskich Wielkopolski. Wprowadzenie niemieckiego 
jÊzyka urzÊdowego, problemy z jÊzykiem nauczania religii i szereg innych 
utrudnieÒ mia˘o prowadzi„ do stopniowej germanizacji ludno˙ci polskiej . 
Nale˝y te˝ pamiÊta„, ˝e obywatele osieccy s˘u˝yli jako poddani króla pruskiego, 
a nastÊpnie od 1871 roku cesarza Niemiec w armii, walczyli i ginÊli na fron-
tach licznych wojen, prowadzonych przez Prusy. 

W Osiecznej, tak jak i w wielu innych o˙rodkach Wielkopolski, 
dzia˘a˘y liczne organizacje gospodarcze i spo˘eczne, których jednym z celów 

- obok deklarowanych w urzÊdowych statutach — by˘o budowanie i rozpo-
wszechnianie polskiej ˙wiadomo˙ci narodowej. Animatorem tej dzia˘alno˙ci 
i jednym z najaktywniejszych dzia˘aczy byl Pawe˘ Steinmetz, proboszcz 
osiecki w latach 1906-19354 3. 

Uzyskana w wyniku ustaleÒ wersalskich i wysi˘ku militarno-politycznego 
spo˘eczeÒstwa polskiego niepodleg˘o˙„ paÒstwa polskiego, zmieni˘a z dnia 
na dzieÒ sytuacjÊ spo˘eczno˙ci niemieckich i polskich w Osiecznej. Regu˘‡ by˘o 
przenoszenie siÊ ludno˙ci niemieckiej do wiÊkszych o˙rodków miejskich, 
w których procent mieszkaÒców narodowo˙ci niemieckiej byl wiÊkszy (np. 
do Leszna) lub te˝ wyjazd do Niemiec, za nowo utworzon‡ granicÊ. 

Okres okupacji hitlerowskiej przyniós˘ znaczne pogorszenie relacji 
miÊdzy polskimi i niemieckimi obywatelami. Tereny Wielkopolski, a w tym 
Osieczna, zosta˘y w˘‡czone bezpo˙rednio w sk˘ad III Rzeszy jako Warthegau, 
czyli Kraj Warty. Ludno˙„ narodowo˙ci polskiej nie posiada˘a praw 
obywatelskich, ograniczono jej mo˝liwo˙ci edukacji, a tak˝e skutecznie 
eliminowano polski stan posiadania nieruchomo˙ci. Ze sprawozdania, jakie 
pierwszy powojenny burmistrz miasta Grzesiewski przesia˘ do Referatu Szkód 
Wojennych w Lesznie wynika, ˝e na porz‡dku dziennymi by˘o wyrzucanie 
Polaków z domów, przyw˘aszczanie sobie w˘asno˙ci polskich rodzin itp. 
Konflikt zaostrzy˘ siÊ jeszcze w zwi‡zku z przystÊpowaniem niektórych 
polskich i mieszanych narodowo˙ciowo rodzin do tzw. Volkslisty oraz 
z osadzaniem w Osiecznej Niemców przesiedlonych znad Wo˘gi, Morza 
Czarnego i Rumunii, którzy zamieszkiwali w domach odebranych Polakom 
lub te˝ nowo zbudowanych (m.in. na ˘‡ce pomiÊdzy Samic‡ a domem sióstr 
El˝bietanek) . W styczniu 1945 roku wiÊkszo˙„ obywateli narodowo˙ci 
niemieckiej opu˙ci˘a OsiecznÊ, pozostawiaj‡c za sob‡ dorobek ca˘ego ˝ycia 
oraz miejsce, z którym spo˘eczno˙„ niemieckojÊzyczna i ewangelicka zwi‡zana 
by˘a przez wieki. 

J. W‡sicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim..., s. 17-21, 148-173; ten˝e, Pod zaborem pruskim i w ksiÊstwie warszawskim. 1793-1815, w: Ziemia leszczyÒska, red. J. Deresiewicz, PoznaÒl966, s. 143-146. 
H. Szrejbrowski, „MajÊtno˙„ Osieczna w ˙wietle zapisów hipotecznych", maszynopis w Bibliotece RaczyÒskich w Poznaniu, sygn. 2420; J. W‡sicki, Pod zaborem pruskim..., s. 144-145. 
W latach 1906-1907 w Osiecznej trwa˘ strajk polskich dzieci, które nie uczÊszcza˘y do szko˘y w prote˙cie przeciw zarz‡dzeniu nakazuj‡cemu nauczanie religii w jÊzyku niemieckim. O strajku 

zob. E. Frankiewicz, Osieczna w walce o niepodleg˘o˙„. Zarys historyczno-kulturalny do dziejów Ziemi leszczyÒskiej, 1890-1919, Osieczna 1939, s. 18-20; S. JÊdras, Osieczna,,,, s. 115. 
O narodowo˙ciowej i niepodleg˘o˙ciowej aktywno˙ci mieszkaÒców miasta zob. E. Frankiewicz, Osieczna w walce o niepodleg˘o˙„,,,, O Pawle Steinmetzu patrz tam˝e, s. 27-31; S. JÊdras, Osieczna,,,, 

s. 143-147; ten˝e, Ksi‡dz Pawe˘ Steinmetz, „Zeszyty Osieckie", 4(1996), s. 18-22. 
„Ankieta Biura odszkodowaÒwojennych przy Prezydium Rady Ministrów odes˘ana przez burmistrza Grzesiewskiego 24 lipca 1946 do Referatu Szkód Wojennych Lesznie", Biblioteka RaczyÒskich 

w Poznaniu, rÊkopis, sygn. 3795/1; S. JÊdras, Osieczna,,,, s. 76-77; E. Frankiewicz, „Osieczna...", wyd. 2, s. 205-213; M. Ÿuczak, Osieczna,,,, s. 227-229. 
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Nag˘ówki wydawanego 
wiatach 1913-1917 przez gminÊ 
protestanck‡ w Osiecznej 
czasopisma Gemeindeblatt 
der evangelischen Kirchen-
gemeinde Storchnest. 

Headlines of the newspaper 
published in 1913-1917 
by the Protestants in Osieczna 
Gemeindeblatt der evange-
lischen Kirchengemeinde 
Storchnest. 

Ocena okresu okupacji hitlerowskiej z lat 1939-1945 d ˘ u g o ci‡˝y˘a 

na ogólnej opinii o l u d n o ˙ c i niemieckiej m i e s z k a j ‡ c e j w Wielkopolsce 

i w Osiecznej. Warto j e d n a k ˝ e p a m i Ê t a „ , ˝e m i e s z k a Ò c y miasta wyznania 

ewangelickiego, skupieni w Gminie Ko ˙cio˘a Ewangelickiego (Evangelische 

Kirchengemeinde Storchnest) 5 zapisali s iÊ r ó w n i e ˝ pozytywnie w dziejach 

Osiecznej. Z inicjatywy tej wspólnoty wydana z o s t a ˘ a drukiem pierwsza 

historia miasta, a w latach 1913-1917 u k a z y w a ˘ a s iÊ pierwsza osiecka gazeta 

„Gemeindeblatt der evangelischen Kirchengemenide Storchnest", poprzed-

niczka „Zeszytów Osieckich". C z ˘ o n k i e m owej wspólnoty byl m i Ê d z y innymi 

Tassilo von Heydebrand (1818-1899), dyplomata oraz teoretyk i historyk 

gry w szachy; to d z i Ê k i niemu nazwa miasta znalaz˘a siÊ w encyklopediach . 

Wiele z prezentowanych w tej k s i ‡ ˝ c e ilustracji to reprodukcje pocztówek, 

wyprodukowanych d z i Ê k i inicjatywie niemieckich wydawców 

Trzecia wspólnota n a r o d o w o ˙ c i o w a , która z a m i e s z k i w a ˘ a O s i e c z n Ê to 

› y d z i 7 . P o c z ‡ t k i osieckiego kahalu nie s‡ znane, zapewne i s tn ia˘ on j u ˝ 

pod koniec XVII wieku. Wiadomo, ˝e od k o Ò c a XVIII wieku f u n k c j o n o w a ˘ a 

w Osiecznej drewniana synagoga oraz cmentarz. W 1878 roku budynek 

z n a j d o w a ˘ s iÊ w tak z ˘ y m stanie, ˝e zdecydowano o jego rozbiórce. Osiecka 

gmina ˝ y d o w s k a z w r ó c i ˘ a s iÊ z p r o ˙ b ‡ do w s p ó ˘ w y z n a w c ó w o p r z e s y ˘ a n i e 

datków na b u d o w Ê nowej ˙ w i ‡ t y n i . Synagoga s ta l‡ zapewne na nieistnie j‡cej 

dzisiaj parceli, przy ze j ˙c iu Judengasse z Grosse Seestrasse . W k o Ò c u lat 

trzydziestych lub na p o c z ‡ t k u lat czterdziestych XX wieku u l i c Ê › y d o w s k ‡ 

(wtedy j u ˝ P o d g ó r n ‡ - B e r g s t r a s s e ) przebudowano, ˙ c i n a j ‡ c przy tym jej 

n a r o ˝ n i k i tym samym l i k w i d u j ‡ c dz ia˘kÊ , na której s ta˘a synagoga 9 . 

Istniej‡ca w wieku XIX i pierwszej po˘owie XX wieku gmina ewangelicka w Osiecznej powsta˘a w 1792 roku, na miejscu wcze˙niejszej parafii, która uleg˘a rozproszeniu w XVIII wieku. 
Pierwszym pastorem nowej wspólnoty by˘ Johann Martin Fechner. O historii ewangelików w Osiecznej patrz. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen, Posen 1898, 
s. 390-393 oraz A. Taube, Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Storchnest auf ? Aufzeichnungen des Pharrarchives zur Feier der Einweihung ihrer ne 'che, Storchnest 1899. 
Ogólnie o protestantyzmie w Wielkoposce patrz. A. Rhode, Geschichte der evangelischen Kirche im Posener Ÿande, Wiirzburg 1956; O. Kiec, Protestantyzm w PoznaÒskiem, 1815-1918, Warszawa 
2001. 

Na temat Tassilo von Heydebranda zob. M. Ÿuczak, Osieczna..., s. 214-220; tej˝e, Ekscelencja Tassilo von Heydebrand und der Ÿasa w Osiecznej, „Przyjaciel Ludu", 98:2 (2003), s. 48-53; 
Z. Gryczka, Tassilo von Heydebrand und der Ÿasa (1818-1899) i jego zwi‡zki z Osieczna, „Zeszyty Osieckie", 11(2003), s. 22-23. 

O gminie ˝ydowskiej w Osiecznej zob. ci‡gle aktualn‡ pracÊ A. Heppner, J. Herzberg, Aus Vergangenheit und Gegenwart derjuden und der jud. Gemeinden in den Posener Ÿanden nach gedruckten 
und ungedruckten Quellen, Koschmin-Bromberg 1909-1929, s. 985-987. WiÊkszo˙„ informacji podanych w nastÊpnych akapitach pochodzi w˘a˙nie z tego Íród˘a. Zob. równie˝ N. Dudziak, 
Gmina ˝ydowska w Osiecznej, „Zeszyty Osieckie", 4(1996), s. 30-33; D. Czwojdrak, Z dziejów ludno˙ci ˝ydowskiej w po˘udniowo-wschodniej Wielkopolsce, Grabonóg 2004. 

Wynika to ze spisu podatku, pobieranego od w˘a˙cicieli budynków. Kopia spisu znajduje siÊ w UrzÊdzie Miasta i Gminy w Osiecznej. 
Za pomoc w ustaleniu miejsca usytuowania synagogi bardzo dziÊkujÊ panu Norbertowi Dudziakowi. 
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Domniemany budynek synagogi 
w Osiecznej. Fragmenty 
pocztówki przedstawiaj‡cej widok 
Osiecznej miÊdzy 1897 
a 1900 rokiem. Ze zbiorów 
Andrzeja PiaszczyÒskiego. 

Supposedly synagogue building 
in Osieczna. Fragment 
of the postcard from the collection 
of Andrzej PiaszczyÒski. 

Liczebno˙„ osieckiego kaha˘u nie by˘a du˝a, a zamo˝no˙„ jego cz˘onków 
nie przedstawia˘a siÊ imponuj‡co. W Osiecznej nie by˘o nawet mo˝liwo˙ci 
prowadzenia szko˘y ˝ydowskiej , któr‡ zlikwidowano w 1870 roku. 
W pierwszej po˘owie XIX wieku dzia˘a˘a w mie˙cie misyjna szko˘a protestancka 
dla dzieci ˝ydowskich, za˘o˝ona przez jedn‡ z fundacji z Berlina . Liczba 
›ydów w Osiecznej systematycznie mala˘a przez ca˘y wiek XIX, a po odzy-
skaniu niepodleg˘o˙ci w 1918 roku reszta jej cz˘onków przeprowadzi˘a siÊ 
do Leszna. Ostatni osiecki ›yd wyprowadzi˘ siÊ w 1920 roku . 

W Osiecznej pozosta˘ cmentarz, usytuowany pomiÊdzy ulicami 
S˘oneczn‡ i Jeziorn‡, który zniszczono w latach II wojny ˙wiatowej, 
z zamiarem za˘o˝enia na tym terenie parku miejskiego . Pozosta˘o˙ci‡ 
po nim jest d‡b, rosn‡cy przy zbiegu ulic S˘onecznej i Podgórnej. Macewy 
wykorzystano do utwardzania miejskich ulic oraz placu spÊdu byd˘a (obecny 
Plac 600-lecia), a czÊ˙ciowo u˝yto jako elementy budowlane zabudowaÒ 
gospodarczych i mieszkalnych. Ziemia z niwelacji cmentarza pos˘u˝y˘a 
do wzmocnienia fragmentu ulicy Jeziornej. Obszar zniszczonego cmentarza 
systematycznie zabudowywano od koÒca lat piÊ„dziesi‡tych XX wieku. 
W 1997 roku podczas remontu ogrodzenia jednej z posesji przy Placu 600-
lecia Norbert Dudziak odkry˘ 1 ca˘‡ macewÊ oraz 67 mniejszych i wiÊkszych 
fragmentów nagrobków. Obecnie w˘adze miasta planuj‡ zorganizowanie 
lapidarium z kamieni nagrobnych z osieckiego cmentarza ˝ydowskiego. 

' Szko˘a w Osiecznej powsta˘a w 1834 roku i istnia˘a na pewno w 1841. Kiedy zosta˘a zlikwidowana nie wiadomo. O. Kiec, Protestantyzm..., s. 350-351. 
' Do roku 1840 odsetek ›ydów w ogólnej liczbie mieszkaÒców waha˘ siÊ oko˘o 20 proc, nastÊpnie systematycznie mala˘: 1849 — 15 proc, 1858 — 10, 1878 — 6, 1885 — 2 proc. W liczbach 
bezwzglÊdnych dane przedstawiaj‡ siÊ nastÊpuj‡co: 1817 — 213 osób, 1849 — 225, 1878 — 98, 1885 — 29- Po wprowadzeniu dekretu naturalizacyjnego (1833 rok) w spisie naturalizowanych 
›ydów figurowa˘o w 1835 roku 16 osieckich osób.  ród˘a danych statystycznych zob. bibliografia. 
' Na planie katastralnym z 1940 roku skre˙lono napis „Jiidischen Begrabnis Platz" i dopisano „Stadtische Gartnerei". Na innym planie z okresu II wojny ˙wiatowej na terenie by˘ego 
cmentarza naniesiono alejki projektowanego parku. Plany s‡ w˘asno˙ci‡ Paw˘a Kulczaka i Janusza Wróblewskiego. 
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Wspólnoty polska, niemiecka i ˝ydowska wspó˘tworzy˘y przez wieki 
krajobraz Osiecznej. Wspó˘czesne miasto i jego mieszkaÒcy s‡ ich dziedzicami. 
Warto przyjrze„ siÊ dawnym fotografiom i pocztówkom by poszuka„ na ilustra-
cjach tego, czego ju˝ nie mo˝na w Osiecznej zobaczy„. 

Fragment pocztówki 
z okresu II wojny ˙wiatowej 
z widokiem na przebudowan‡ 
ulicÊ Podgórn‡ i cmentarz 
˝ydowski. Ze zbiorów autora. 

Fragment of the postcard from 
the period of the Second World 
War with the view of rebuilt 
Podgórna Street and Jewish 
cemetery. 



WYDAWCY POCZTÓWEK Z OSIECZNEJ I ICH DZIEŸA 

Prezentowane w ksi‡˝ce ilustracje dziel‡ siÊ na kilka grup, odpo-
wiadaj‡cych rozwojowi technik masowego prezentowania wizerunków. 
Najwcze˙niejsza z nich obejmuje ryciny zamieszczane na lamach czasopism, 
wykonane technik‡ drzeworytu, miedziorytu lub litografii. Ilustracja 
przedstawiaj‡ca panoramÊ Osiecznej z 1840 roku pochodzi w˘a˙nie z takiego 
Íród˘a, a mianowicie z wydawanego w Lesznie czasopisma „Przyjaciel Ludu", 
jednego z pierwszych na ziemiach polskich pisma ilustrowanego5 3. Z koÒca 
wieku XIX, zapewne z lat osiemdziesi‡tych tego stulecia, pochodz‡ pierwsze 
fotografie przedstawiaj‡ce miasto. Dalszy rozwój masowych obrazów to ju˝ 
era kart pocztowych. 

Wspó˘cze˙nie, w epoce nazywanej niekiedy epok‡ kultury wizualnej, 
trudno sobie wyobrazi„ jakie wra˝enie na ogl‡daj‡cych robi˘y pierwsze 
fotografie i pocztówki, które — jak wierzono — wiernie odbija˘y rzeczywisto˙„. 
Sil‡ fotografii nie tkwi˘a jednak˝e wy˘‡cznie w wierno˙ci odwzorowywania 
˙wiata, ale wynika˘a równie˝ z mo˝liwo˙ci wielokrotnego powielania orygina˘u 
bez straty jako˙ci wizerunku. DziewiÊtnastowieczne techniki reprodukowania 
fotografii nie robi‡ na nas wra˝enia. Przyzwyczajeni jeste˙my do bogatej 
oferty us˘ug oferowanych przez wyspecjalizowane firmy, sygnowane przez 
najwiÊksze koncerny fotograficzne. Przegl‡daj‡c ilustracje zamieszczone 
w tej ksi‡˝ce powinni˙my jednak pamiÊta„, ˝e wiele z prezentowanych 
w niej zdjÊ„ i pocztówek powsta˘o w czasie, kiedy pojÊcie „produkcja masowa" 
dopiero siÊ rodzi˘o i ˝e uzyskanie efektu osi‡ganego obecnie w sposób 
zautomatyzowany, dziÊki zastosowaniu wyspecjalizowanych narzÊdzi 
do obróbki fotografii i nowoczesnych technik druku, przed kilkudziesiÊcioma 
laty wymaga˘o niejednokrotnie kilku dni pracy, popartych wiedz‡ i praktyk‡. 

WiÊkszo˙„ z zamieszczonych na nastÊpnych stronach ilustracji to 
reprodukcje pocztówek. Podstawow‡ funkcj‡ karty pocztowej by˘o i jest 
przesy˘anie krótkich i otwartych (bez u˝ycia koperty) informacji miÊdzy nadawc‡ 

' Zob. J. Maciejewski, Kultura w pierwszej polowie XIX wieku, w: Dzieje Wielkopolski, t. 2: Lata 1793-1918, red. W Jakóbczyk, PoznaÒ 1973, s. 239-242; S. Nawrocki, L. Trzeciakowski, 
Kszta˘towanie siÊ stosunków kapitalistycznych. 1815-1870, w: Ziemia leszczyÒska..., s. 177. 
' Zob. I. Zaucha, Geneza i historia karty pocztowej. Problemy prawne i techniczne, w: Aksjosemiotyka karty pocztowej, red. E Bana˙, Wroc˘aw 1993, s. 66-67; J. Kot˘owski, Dawne pocztówki. Historia-
ikonografia-kolekcjonerstwo, Warszawa 1998, s. 7-8. 
' S. Kemlein, Widokówka — historia, funkcja, technika produkcji, w: Pocztówki opowiadaj‡ historiÊ: Miasto PoznaÒ 1896-1918, red. S. Kemlein, Liineburg 1997, s. 25. 

a adresatem. Mo˝na zatem na historiÊ pocztówki spogl‡da„ jako na pewien 
etap w rozwoju us˘ug pocztowych. Tak rozumiana karta pocztowa narodzi˘a 
siÊ w koÒcu lat sze˙„dziesi‡tych XIX wieku w Austrii, cho„ pomys˘ wprowadzenia 
otwartej formy korespondencji poda˘ w 1865 roku pruski radca pocztowy 
(póÍniej generalny poczmistrz) Heinrich Stephan. Jego idea zosta˘a jednak 
odrzucona. Pierwsza oficjalna (sygnowana przez paÒstwo) karta pocztowa 
zosta˘a wydana 1 paÍdziernika 1869 roku przez pocztÊ Cesarstwa Austro-
WÊgierskiego. Pomys˘ jej wprowadzenia przypisuje siÊ profesorowi ekonomii 
Emanuelowi Herrmannowi z Wiener-Neustadt, który dowodzi˘, ˝e nowa, 
otwarta forma korespondencji jest wygodniejsza dla u˝ytkowników (nie potrzeba 
koperty i znaczka) a przede wszystkim taÒsza od tradycyjnego listu. Ju˝ 
w roku nastÊpnym karta pocztowa zosta˘a oficjalnie wprowadzona przez pocztÊ 
niemieck‡, a w 1872 roku przez rosyjsk‡ . 

Podkre˙la siÊ czÊsto, ˝e do rozpowszechnienia pocztówki jako formy 
korespondencji przyczyni˘a siÊ wojna prusko-francuska (1870-1871). Kawa˘ek 
kartonu, na którym pisano korespondencjÊ z frontu by˘ ˘atwiejszy do zdobycia 
ni˝ tradycyjna koperta, a poza tym karta pocztowa by˘a równie˝ wygodniejsza 
do cenzurowania przez w˘adze wojskowe. W ka˝dym razie ˝o˘nierze pruscy 
i francuscy wysy˘ali miliony kart z frontu, czym znacz‡co przyczynili siÊ 
do rozpowszechnienia tego sposobu wymiany informacji . 

Nale˝y te˝ pamiÊta„, ˝e oficjalna karta pocztowa pojawi˘a siÊ w momencie, 
kiedy europejskie spo˘eczeÒstwa prze˝ywa˘y gwa˘towne zmiany zwi‡zane 
z rewolucj‡ przemys˘ow‡. Wi‡za˘a siÊ z ni‡ migracja milionów mieszkaÒców 
wsi do miast lub te˝, jak to mia˘o miejsce w przypadku ziem wielkopolskich, 
z czasow‡ wÊdrówk‡ po uprzemys˘owionych rejonach Niemiec w poszukiwaniu 
pracy i mo˝liwo˙ci utrzymania. Sytuacja taka wzmog˘a potrzebÊ utrzymywania 
kontaktów miÊdzyludzkich na odleg˘o˙„, przede wszystkim wewn‡trzrodzinnych. 
W czasach kiedy nie istnia˘y telefony i Internet karta pocztowa spe˘nia˘a rolÊ 
˙rodka, za pomoc‡ którego szybko przesy˘ano informacje na odleg˘o˙„. Warto 
wspomnie„, ˝e w okresie do I wojny ˙wiatowej, a w wielu rejonach znacznie 
d˘u˝ej, przesy˘ka pocztowa by˘a jedynym sposobem komunikacji miÊdzy-
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ludzkiej na odleg˘o˙„ — obecnie jest jednym z wielu. Trzeba te˝ doda„, 
˝e poczta spe˘nia˘a doskonale swoj‡ rolÊ. DziÊki zagÊszczaj‡cej siÊ z roku 
na rok sieci kolejowej, poczta niemiecka dostarcza˘a przesy˘ki na znaczne 
nawet odleg˘o˙ci tego samego dnia5 . Na przyk˘ad jedna z najstarszych 
znanych kart pocztowych z Osiecznej, wys˘ana zosta˘a 10 marca 1900 i tego 
samego dnia dostarczona do Gorzowa Wielkopolskiego! Tak szybkiemu 
dorÊczaniu poczty sprzyja˘a nie tylko gÊsta sie„ kolei ˝elaznej, ale równie˝ 
czÊstotliwo˙„ dorÊczania korespondencji do adresatów. W wiÊkszych miastach 
roznoszono j‡ kilka razy dziennie (w Berlinie nawet 8 razy). Sophia Kemlein 
podaje, ˝e w czasach przed powszechnym zastosowaniem telefonu, wysian‡ 
rano pocztówk‡ mo˝na by˘o zaanonsowa„ popo˘udniow‡ wizytÊ. Po rozpo-
wszechnieniu siÊ najpierw telegrafu, póÍniej telefonu, funkcja informacyjna 
karty pocztowej zmala˘a. Dzi˙ s˘u˝y raczej jako ˙wiadectwo pamiÊci o bliskich 
na spÊdzanych poza domem wakacjach, cho„ i ta jej funkcja jest obecnie 
wypierana przez rozpowszechnienie siÊ wiadomo˙ci SMS i MMS wysy˘anych 
z telefonów komórkowych. 

W swej pocz‡tkowej formie pocztówki by˘y pozbawione ilustracji; 
jedna strona karty by˘a przeznaczona na adres (charakterystyczne d˘ugie 
linie), druga za˙ na korespondencjÊ. Ilustracje na pocztówkÊ wprowadzono 
w latach siedemdziesi‡tych i osiemdziesi‡tych XIX wieku5 7. Strona ilustra-
cyjna rozrasta˘a siÊ do tego stopnia, ˝e z czasem zaczÊ˘o brakowa„ miejsca 
na tre˙„ wiadomo˙ci. St‡d ze wzglÊdu na ustawowy zakaz umieszczania 
tekstu korespondencji na stronie adresowej, pisano czÊsto na samej ilustracji 
lub te˝ na jej marginesie. TÊ niedogodno˙„ rozwi‡zano jesieni‡ 1904 roku 
rozporz‡dzeniem ⁄wiatowego Zwi‡zku Pocztowego (w Niemczech wprowa-
dzono je w 1905 roku), nakazuj‡c podzia˘ strony adresowej na czÊ˙„ przezna-
czon‡ na adres w˘a˙ciwy i korespondencjÊ. Pocz‡tkowo zarówno wydawcy, 
jak i u˝ytkownicy kart pocztowych nie byli przyzwyczajeni do nowego 
systemu. Na pocztówkach pojawia˘y siÊ zatem wyraÍne informacje, która 
czÊ˙„ przeznaczona jest na wpisanie adresu, która za˙ na korespondencjÊ. 

Bior‡c pod uwagÊ stronÊ ilustracyjn‡ kart pocztowych mo˝na na ich 
podstawie ˙ledzi„ rozwój technik drukarskich, pocz‡wszy od u˝ywanych 
od ˙redniowiecza drzeworytów po wynaleziony w pocz‡tkach XX wieku 

Karta pocztowa z d˘ugimi 
liniami adresowymi, 
stosowanymi do koÒca 1904 
roku, a w Niemczech 
do pocz‡tku 1905 roku. 

Page of the postcard with long 
address lines. This type of cards 
was used officially in Germany 
until the beginning of 1905. 

W pocz‡tkowym okresie 
po ustawowym wydzieleniu 
na stronie adresowej czÊ˙ci 
przeznaczonej na korespondencjÊ 
stosowano napisy: „Nur fur 
Adresse" i „Nur fur Mittei-
lungen" dla poinformowania 
nabywcy o przeznaczeniu 
poszczególnych czÊ˙ci. 

In the beginning the signs „Nur 
fur Adresse" and „Nur fur 
Mitteilungen" were printed 
on the card to inform the person 
who bought the card how to use 
it correctly. 

Pocztówka z panoram‡ 
Osiecznej, na której nadawcy 
zabrak˘o miejsca do wpisania 
korespondencji. Ze zbiorów 
Janusza Wróblewskiego. 

The postcard with the view 
of Osieczna. There was not 
the enough space to write corres-
pondence. From the collection 
of Janusz Wróblewski. 

J I. Zaucha, Geneza i historia..., s. 65; S. Kemlein, Widokówka..., s. 26. 
O dyskusji na temat „wynalazcy" ilustrowanych kart pocztowych zob. I. Zaucha, Geneza i historia., s. 67-68; J. Kot˘owski, Dawne pocztówki..., s. 12-18. 
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druk offsetowy. Ze wzglÊdu na technikÊ wykonania ilustracji, karty pocztowe 
dzieli siÊ zwykle na cztery grupy: pocztówki wykonane metodami graficznymi 
(drzeworyt, miedzioryt a przede wszystkim litografia i litografia barwna), karty 
z ilustracjami wykonanymi technikami reprodukcyjnymi (˙wiatlodruk, autotypia, 
offset), dalej fotografie funkcjonuj‡ce jako pocztówki oraz karty zdobione 
rÊcznie5 . W˙ród znanych pocztówek z Osiecznej reprezentowane s‡ trzy 
pierwsze typy 

Litografia by˘a technik‡ drukarsk‡ polegaj‡c‡ na odbijaniu rysunku 
naniesionego na p˘ytÊ litograficzn‡ (kamienn‡). Przenoszenie obrazu 
z fotografii na p˘ytÊ odbywa˘o siÊ rÊcznie, za˙ rysunek wykonywa˘o siÊ specjaln‡ 
kredk‡ . NastÊpnie kamieÒ litograficzny pokrywano substancj‡, która 
powodowa˘a przywieranie farby drukarskiej do miejsc przykrytych wcze˙niej 
kredk‡. Tak przygotowany kamieÒ litograficzny s˘u˝y˘ jako matryca w specjalnej 
prasie, gdzie odbijano ilustracje pocztówek. Do wykonania litografii kolorowych 
pos˘ugiwano siÊ oddzieln‡ p˘yt‡ dla ka˝dego z kolorów 

⁄wiatlodruk byl pierwsz‡ technik‡ pozwalaj‡c‡ przenie˙„ fotograficznie 
negatyw wykonany aparatem fotograficznym na matrycÊ drukarsk‡. Temu 
celowi s˘u˝y˘y pokryte ˙wiat˘oczu˘‡ substancj‡ p˘yty szklane, na˙wietlane 
obrazem negatywowym. ›elatyna pod wp˘ywem ˙wiat˘a gÊstnia˘a w miejscach 
ciemniejszych a rozrzedza˘a siÊ w ja˙niejszych. Na˙wietlon‡ szklan‡ matrycÊ 
powlekano nastÊpnie farb‡ i wykonywano odbitki. Technika ta pozwala˘a 
wykonywa„ bardzo wierne kopie fotografii, niekiedy niewiele ró˝ni‡ce siÊ 
od orygina˘u. Proces uzyskiwania matrycy by˘ jednak bardzo czasoch˘onny i 
wymaga˘ sporej wprawy. Aby uzyska„ obraz kolorowy nale˝a˘o rÊcznie zabarwi„ 
farbami uzyskan‡ odbitkÊ. PracÊ tÊ wykonywa˘y najczÊ˙ciej cha˘upniczo kobiety. 

Autotypia z kolei jest technik‡ druku rastrowego (siatkowego), 
w której kopiowanie negatywu odbywa siÊ dziÊki filtrowaniu go przez gÊst‡ 
siatkÊ na p˘ytÊ, nastÊpnie wytrawian‡. W miejscach ciemniejszych punkty 
rastra skupiaj‡ siÊ, w miejscach ja˙niejszych rozrzedzaj‡. Przy ogl‡daniu 
pocztówki bez u˝ycia powiÊkszenia, obraz sprawia˘ wra˝enie póltonalnego. 
Technika offsetowa dzia˘a˘a podobnie, przy czym obraz powstawa˘ na p˘ycie 

metalowej, nastÊpnie wytrawianej i powlekanej farbami drukarskimi. 
Dla uzyskania odbitek kolorowych (zarówno przy autotypii jak i przy offsecie) 
stosowano oddzielne p˘yty dla koloru czarnego, niebieskiego, czerwonego 
i ˝ó˘tego (niekiedy i zielonego), które poprzez odpowiedni‡ kombinacjÊ 
punktów rastra dawa˘y z˘udzenie obrazu kolorowego. Pierwsze zastosowania 
autotypii kolorowej nie by˘y dok˘adne, st‡d czÊste wra˝enie rozmycia 
lub przesuniÊcia kolorów na odbitkach. 

Inn‡ kwest‡ by˘o nadrukowywanie na pocztówkach linii, ramek 
i napisów. Wykonywano je z regu˘y za pomoc‡ tradycyjnego druku 
typograficznego (stosowanego do produkcji ksi‡˝ek i gazet). St‡d te˝ zadru-
kowan‡ ilustracj‡ pocztówkÊ wk˘adano pod prasÊ typograficzn‡, by nadru-
kowa„ na niej napisy, ramki i linie adresowe5 9. 

Z kolei pocztówki fotograficzne wykonywano na specjalnym papierze 
fotograficznym, pokrytym bromkiem srebra, który na odwrocie by˘ zadruko-
wany liniami adresowymi i niekiedy sygnatur‡ wytwórcy papieru. Pocztówki 
produkowane t‡ technik‡ wykonywane by˘y z regu˘y w niewielkiej liczbie 
egzemplarzy i najczÊ˙ciej nie posiada˘y nadruków informuj‡cych o wydawcy-
fotografie, który je wykona˘ °. Niekiedy pocztówki fotograficzne opatrzone 
by˘y napisami na awersie, który wykonywano poprzez wydrapywanie 
lub malowanie liter na negatywie. Pos˘ugiwano siÊ tak˝e sprzedawanym 
masowo papierem fotograficznym z nadrukowanymi liniami adresowymi. 
Zdemokratyzowa˘o to produkcjÊ pocztówek, gdy˝ odt‡d ka˝dy kto dysponowa˘ 
aparatem fotograficznym móg˘ „wyda„" pocztówkÊ i wprowadzi„ j‡ w obieg 
pocztowy. Karty fotograficzne by˘y równie˝ produkowane fabrycznie. 

Spotykane motywy zdobnicze kart pocztowych obejmuj‡ w˘a˙ciwie 
cale spektrum kultury wizualnej, od prostych przedstawieÒ graficznych, 
przez mniej lub bardziej udane kompozycje, po artystyczne kreacje autorstwa 
niekiedy znanych twórców. Rozpatruj‡c tÊ kategoriÊ zawartych na kartach 
pocztowych przekazów, historycy kultury podkre˙laj‡, ˝e pocztówki — mniej 
wiÊcej do I wojny ˙wiatowej — by˘y jednym z najwa˝niejszych elementów 
kszta˘tuj‡cych, ale i odbijaj‡cych masow‡ wyobraÍniÊ ich twórców i odbiorców 
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' I. Zaucha, Geneza i historia..., s. 71-72. 
' O technikach produkcji pocztówek zob. S. Kemlein, Widokówka..., 32-33, 36-40; J. Kotiowski, Dawne pocztówki..., s. 18-19; J- Skutecki, Widokówki poznaÒskie i ich wydawcy, w: Miasto na 
pocztówce. PoznaÒ na tle porównawczym, red. R. Jaworski, W Molik, PoznaÒ 1999, s, 40-41; K. Walter, Widokówka i fotografia, w: tam˝e, s. 23-25. 

K. Walter, Widokówka i fotografia..., s. 25-26. tej˝e, ⁄wiat widokówek oko˘o roku 1900. Znaczenie i funkcja masowego medium wizualnego, w: Aksjomatyka karty pocztowej II, red. P. Bana˙, Wroc˘aw-
Warszawa 2004, s.22-24. 



Uznaje siÊ do˙„ powszechnie, ˝e pocztówki by˘y pierwszym masowym produktem 
wspó˘czesnej kultury. Dane dotycz‡ce liczby wyprodukowanych egzemplarzy 
budz‡ podziw nawet dzisiaj. Na przyk˘ad w Niemczech, które do wybuchu 
I wojny ˙wiatowej by˘y liderem w produkcji kart pocztowych, miÊdzy 1891 
a 1914 rokiem produkowano ich do 9 milionów egzemplarzy miesiÊcznie. 
W samym tylko roku 1899 wyprodukowano 88 milionów sztuk (Niemcy 
liczy˘y wtedy 50 milionów mieszkaÒców). Masowo˙„ produkcji nie jest jednak˝e 
podstawowym kryterium decyduj‡cym o znaczeniu tej formy przekazu. 
Najwa˝niejsz‡ cech‡ karty pocztowej, decyduj‡c‡ o jej popularno˙ci i rozpo-
wszechnieniu, by˘a jej stosunkowo niska cena. St‡d uznaje siÊ, ˝e pocztówki, 
nie tylko te przedstawiaj‡ce miasta, by˘y jednymi z pierwszych przedmiotów 
kolekcjonerskich, na które móg˘ sobie pozwoli„ ka˝dy. Niekiedy te˝ s˘u˝y˘y 
do dekorowania mieszkaÒ — szczególnie te egzemplarze kart, które zawiera˘y 
reprodukcje dziel sztuki. Niekiedy te˝ podkre˙la˘y patriotyzm mieszkaÒców 
domu, w którym na ˙cianach prezentowano kolekcje patriotycznych kart 
pocztowych. Rozpowszechnienie siÊ filmu a nastÊpnie telewizji znacznie obni˝y˘o 
rolÊ pocztówek jako no˙nika wyobra˝eÒ o ˙wiecie i wp˘ynÊ˘o na obni˝enie 
poziomu prezentowanych obrazów oraz na zmniejszenie siÊ liczby wykorzysty-
wanych motywów 1. 

Jedn‡ z najliczniejszych typów ilustracji pocztówkowych s‡ przedstawienia 
miast, miasteczek i wsi (widokówki). Spo˙ród najstarszych znanych pocztówek 
z widokami miast z ziem polskich wymieni„ nale˝y karty z Poznania, GdaÒska 
i Leszna (wszystkie z 1893 roku), Lwowa (1894), Warszawy (1895), Ÿodzi 
(1897). Du˝a grupa miast wydala swoje pierwsze pocztówki w 1899 roku 
w zwi‡zku z odbywaj‡c‡ siÊ w Krakowie I S˘owiaÒsk‡ Wystaw‡ Kart 
Pocztowych 2. 

Ustalanie czasu powstania kart pocztowych jest do˙„ niejednoznaczne 
i opiera siÊ zwykle na kilku kryteriach. Nale˝y pamiÊta„, ˝e produkcja pocztówki 
bazuje zwykle na wykonanych wcze˙niej zdjÊciach. RozpiÊto˙„ czasowa pomiÊdzy 
wykonaniem fotografii a drukiem pocztówki jest bardzo trudna do ustalenia. 
Dalszym problemem jest datowanie kart wys˘anych poczt‡. Mog˘y by„ one 
zakupione znacznie wcze˙niej, przechowywane, a nastÊpnie — dopiero po czasie 
- zapisane i nadane poczt‡. Na przyk˘ad znane s‡ dwa egzemplarze litograficznej 

karty pocztowej z Osiecznej z motywem dziecka dosiadaj‡cego bociana, jedn‡ 
wysiano w 1900, drug‡ w 1903 roku. W wypadku sporu o starszeÒstwo 
karty jest to ró˝nica znaczna. Znane s‡ równie˝ dwie karty pocztowe przedsta-
wiaj‡ce letnisko w Osiecznej z zabudowaniami, które zosta˘y zniszczone 
przez po˝ar w pocz‡tkach I wojny ˙wiatowej, a obydwie wysiane by˘y poczt‡ 
w 1929 roku. Osobny problem to ustalenie czasu powstania kart, które nie 
przesz˘y przez obieg pocztowy. W tym wypadku procedura jest trudniejsza 
i musi opiera„ siÊ na porównaniu kilku przedstawieÒ tego samego motywu, 
analizie technik wykonania pocztówki, okre˙leniu czasu dzia˘alno˙ci wydawcy, 
a w wielu wypadkach, na indywidualnych, dostosowanych do danej karty 
metodach. 

Inn‡ kwesti‡ jest wiarygodno˙„ przedstawionych na kartach widoków 
NajczÊstsz‡ pomy˘k‡ s‡ b˘Êdy w podpisach. W dalszej czÊ˙ci ksi‡˝ki znajduje 
siÊ reprodukcja tego typu karty. B˘Êdy zdarza˘y siÊ równie˝ podczas 
przerysowywania fotografii podczas wykonywania p˘yty litograficznej. 
Upraszczano wtedy rysunek lub te˝ zapominano o niektórych szczegó˘ach 
krajobrazu. Ostro˝nie nale˝y podchodzi„ do kart kolorowych. Jak wspomnia˘em 
karty ˙wiat˘odrukowe by˘y z regu˘y kolorowane rÊcznie, st‡d czÊste ró˝nice 
w zastosowanych barwach i ich nasyceniu. Niekiedy naniesiona farba pokrywa˘a 
znajduj‡ce siÊ na pocztówce szczegó˘y, przez co ca˘y przekaz ulega˘ zubo˝eniu. 
U˝yte farby równie˝ nie musia˘y oddawa„ istniej‡cych w rzeczywisto˙ci 
kolorów. CzÊste by˘y równie˝ zabiegi dorysowywania li˙ci na fotografii drzew 
wykonanej zim‡ itp. Niekiedy zastosowana kolorystyka mia˘a zatuszowa„ 
skopiowanie ilustracji z innej pocztówki. Tak‡ sytuacjÊ mo˝na obserwowa„ 
na kilku kartach przedstawiaj‡cych zamek osiecki od strony jeziora. Ostatnia 
z serii „skradzionych" ilustracji by˘a ju˝ tak grubo pokryta retuszuj‡cymi 
barwami, ˝e musiano zmieni„ kszta˘t okien budynku aby ukry„ warstwy 
farby. Inn‡ kwesti‡ jest wykonywanie fotomonta˝y z kilku p˘yt/klisz 
fotograficznych, spotykane szczególnie przy pocztówkach panoramicznych. 

Przenosz‡c obraz na p˘ytÊ litograficzn‡ czy te˝ matrycÊ drukarsk‡ 
czÊsto uzupe˘niano go ró˝nego rodzaju detalami, które mia˘y ubarwi„ krajobraz, 
nada„ mu dynamikÊ, czy te˝ poprawi„ kompozycjÊ ujÊcia. W wypadku 
pocztówek przedstawiaj‡cych Jezioro Ÿoniewskie takimi elementami s‡ 

O roli pocztówki w kszta˘towaniu gustów masowego odbiorcy zob. M. Baranowska, Pocztówka jako wyraz wyobraÍni masowej, w: Problemy wiedzy o kulturze, s. 247-248. 
Chronologia wydania pierwszych kart z poszczególnych miast nie jest pewna. Do˙„ czÊstym zjawiskiem jest pojawianie siÊ na aukcjach lub w antykwariatach kart starszych ni˝ znane 

dotychczas. 

WYDAWCY POCZTÓWEK Z OSIECZNEJ I ICH DZIEŸA 2 5 



˝aglówki, ˘ódki, wzburzone fale oraz ró˝nego rodzaju ptactwo wodne. NajczÊ˙ciej 
stosowanym sztafa˝em na pocztówkach z Osiecznej jest przedstawienie bociana, 
o czym szerzej ni˝ej. WiÊksze firmy fotograficzne produkuj‡ce pocztówki posiada˘y 
cale archiwa ró˝nego rodzaju drobnych elementów, które wmontowywano 
w przedstawienia pocztówkowe (postaci ludzkie, pojazdy itp.). Retusz slu˝yl 
równie˝ usuniÊciu zbÊdnych elementów z prezentowanych widoków, elementów, 
które mog˘yby zak˘óca„ skonwencjonalizowany obraz. CzÊste by˘o czyszczenie 
bruków z koÒskich odchodów, usuwanie niepotrzebnych cieni itp. 

Przedstawione powy˝ej kwestie zwi‡zane z kartami pocztowymi nie 
wyczerpuj‡ mo˝liwych kierunków interpretacji. PominiÊto szereg szczegó˘owych 
kwestii technicznych (np. zwi‡zanych ze stosowanym przy produkcji pocztówek 
papierem), prawnych (kwestia praw autorskich), ale i wiele innych, nale˝‡cych 
do ideologicznej funkcji pocztówek, ich roli jako przedmiotu kolekcjonerskiego, 
analizy funkcji korespondencyjnej kart czy wreszcie — aby wymieni„ jeszcze 
jedn‡ mo˝liwo˙„ — analizy kart pocztowych jako przesy˘ki pocztowej (przepisy, 
znaczki, stemple itp.). To wszystko jednak, co zosta˘o powiedziane, wskazuje, 
˝e karta pocztowa jest wieloaspektowym zjawiskiem i jej analiza nie mo˝e 
ogranicza„ siÊ wy˘‡cznie do strony zawieraj‡cej ilustracjÊ. 

Najstarsze karty pocztowe z widokami z Osiecznej, które uda˘o siÊ 
odnaleÍ„, pochodz‡ z 1897 roku. Starsza z nich (reprodukowana na ok˘adce) 
jest zbiorem piÊciu przedstawieÒ z widokami fragmentów miasta, po˘‡czonych 
ozdobnym rysunkiem bociana w gnieÍdzie i napisem Gruss aus Storchnest 
(Pozdrowienie z Osiecznej). Wyprodukowa˘ j‡ leszczyÒski wydawca O. Eisermann. 
Wysiana zosta˘a 13 paÍdziernika 1897 roku z Osiecznej, a nastÊpnego dnia 
dotar˘a do Baden-Baden. 18 lisopada tego samego roku do Baden-Baden 
zosta˘a wys˘ana inna karta z Osiecznej. Jest to pocztówka fotograficzna, 
prezentuj‡ca wschodni‡ fasadÊ po˘udniowego skrzyd˘a osieckiego zamku, wraz 
z fragmentem parku. Niestety nie zosta˘a ona opatrzona sygnatur‡ wydawcy 
ani fotografa. Z ostatniego roku XIX wieku pochodz‡ dwie inne ciekawe karty 
Starsza z nich jest kolorow‡ litografi‡, z˘o˝on‡ z trzech przedstawieÒ fragmentów 
miasta z motywem dziecka dosiadaj‡cego bociana w centrum i napisem Gruss 
aus Storchnest. Zosta˘a ona wydana 10 marca 1900 roku. Druga, wykonana 
technik‡ ˙wiat˘odruku w kolorze czarnym, z widokiem miasta od strony 
Samicy i czerwonym napisem Gruss aus Storchnest, wys˘ana zosta˘a 9 lipca 1900 
roku. 

Najstarsza znana karta pocztowa 
z Osiecznej, pochodz‡ca z 1897 
roku. Ze zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Poznaniu. 

The oldest known postcard 
of Osieczna, 1897. 
From the collection of University 
Library in PoznaÒ. 

Do 1945 roku produkowa˘o karty z widokami Osiecznej kilkunastu 
wydawców polskich i niemieckich. Obok Rudolfa Stabana mo˝na wymieni„ 
Juliusa May'a, H. Krella, Rudolfa Greisera, Stanis˘awa B‡ka. NajwiÊcej kart 
w tym czasie wyda˘ Horst Mehl, kupiec narodowo˙ci niemieckiej, produkuj‡cy 

pocztówki w okresie II wojny ˙wiatowej . Zleci˘ on druk kilkunastu 
charakterystycznych czarno-bia˘ych kart, w przynajmniej trzech wersjach 
ka˝da (patrz katalog), z których najpopularniejsze by˘y kilkakrotnie wznawiane. 
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Obok rodzimych osieckich wydawców, karty z widokami miasta 
produkowali równie˝ obcy drukarze i fotograicy. Z leszczyÒskich fotografów 
karty z Osiecznej wydawali Tadeusz Semrau i Udo Mertens. Ten ostatni 
na zlecenie Heinza Heydebranda wykonywa˘ równie˝ liczne fotografie zamku, 
jego wnÊtrz oraz zamkowego parku 3 . Znane s‡ równie˝ karty sygnowane 
przez Paula Schluckwerdera z Wroc˘awia. Kilka motywów z miasta wykona˘ 
równie˝ zas˘u˝ony ˙l‡ski producent pocztówek Franz Riegner ze Szczepanowa 
(Oberstephansdorf). Mieszcz‡ca siÊ w Magdeburgu i DreÍnie firma Reinicke 
Sc Rubin wydala równie˝ kilka kart z Osiecznej. Zapewne na zlecenie osieckich 
franciszkanów zamówiono w krakowskiej firmie Akropol seriÊ kart 
przedstawiaj‡cych klasztor. Zak˘ad ten by˘ jedn‡ z firm powsta˘ych po ˙mierci 
Henryka Frista, za˘o˝yciela Wydawnictwa Salonu Malarzy Polskich, najd˘u˝ej 
dzia˘aj‡cej na polskim rynku firmy produkuj‡cej pocztówki. Zagadkowa jest 
karta sygnowana przez GiselÊ Weyrauch z Leszna, wykonana z kliszy, z której 
drukowa˘ pocztówkÊ Horst Mehl. 

Po II wojnie ˙wiatowej dzia˘alno˙„ wydawnicza zosta˘a przejÊta przez 
paÒstwo. Od koÒca lat piÊ„dziesi‡tych po koniec lat osiemdziesi‡tych wydano 
kilkadziesi‡t kart z widokami z Osiecznej, jednak˝e wiÊkszo˙„ z nich skupia 
siÊ w okresie od polowy lat sze˙„dziesi‡tych po po˘owÊ lat siedemdzisi‡tych. 
Produkowa˘y je: Wydawnictwo PTTK, Biuro Wydawnicze RUCH oraz 
Krajowa Agencja Wydawnicza. Obecnie firma D D K z Poznania oraz kilka 
innych wydawnictw (w tym ojcowie franciszkanie) wydaje serie z kilku-
dziesiÊcioma motywami z Osiecznej. 

Przegl‡daj‡c karty pocztowe z Osiecznej warto zwróci„ uwagÊ 
na prezentowane na widokówkach motywy. Do 1945 roku najpopularniejsze 
by˘y karty z ujÊciami panoram miasta, które prezentowa˘y ró˝ne wersje 
widoków, uchwyconych czy to od strony jeziora, czy te˝ z której˙ z osieckich 
wie˝ lub te˝ od strony rzeki Samicy. Drugim najwa˝niejszym motywem jest 
zamek, ukazywany najczÊ˙ciej od strony po˘udniowej (z ˘odzi lub te˝ z przeciw-
leg˘ego brzegu jeziora). Trzecim fragmentem miasta do˙„ czÊsto obecnym 
na pocztówkach by˘o letnisko. Do rzadko˙ci nale˝‡ przedstawienia ulic, 
ko˙cio˘ów oraz wiatraków. Analizuj‡c motywy ilustracyjne kart pocztowych 
z okresu do 1945 roku warto pamiÊta„, ˝e ich g˘ównymi nabywcami byli 
mieszkaÒcy miasta. St‡d ujÊcia na nich drukowane musia˘y by„ na tyle 

uniwersalne, aby karty znalaz˘y odbiorców w jak najwiÊkszej grupie osób. 
Wydaje siÊ, ˝e produkowanie kart z widokiem konkretnej ulicy nie by˘o 
op˘acalne, gdy˝ ogranicza˘o nabywców do w˘a˙cicieli domów z tej w˘a˙nie ulicy. 
W wypadku braku kart z widokiem wiatraków powód móg˘ by„ inny. 
NajwyraÍniej m˘yny nie zas˘ugiwa˘y w oczach ówczesnych mieszkaÒców na 
eksponowanie. By˘y przede wszystkim miejscem, w którym mieli siÊ zbo˝e 
i nie brano pod uwagÊ ich walorów zabytkowych czy krajobrazowych. 

Sytuacja zmieni˘a siÊ po II wojnie ˙wiatowej, wraz z nap˘ywem 
do Osiecznej sporej liczby urlopowiczów i letników, a od koÒca lat piÊ„-
dziesi‡tych równie˝ dzieci, lecz‡cych siÊ sanatorium. Wraz z ich przybyciem 
liczba potencjalnych nabywców kart pocztowych znacznie siÊ zwiÊkszy˘a. 
Zapewne do˙„ d˘ugo w u˝yciu by˘y przedwojenne karty pocztowe, gdy˝ 
najstarsz‡ znan‡ powojenn‡ pocztówk‡ jest produkcja z 1958 roku. W latach 
sze˙„dziesi‡tych i siedemdziesi‡tych wyprodukowano kilkadziesi‡t kart, 
na których najwa˝niejszymi motywami by˘y zamek, Rynek i Jezioro Ÿoniewskie 
(czÊsto ujmowano wraz z pla˝‡ lub o˙rodkami wypoczynkowymi). Te czarno-
bia˘e fotograficzne ilustracje ukazuj‡ specyficzny klimat miasta, a najpiÊkniejsze 
z nich wykona˘ miejscowy weterynarz i fotograf Boles˘aw Koz˘owski. Byl on 
równie˝ autorem jedynej znanej karty z widokiem Osiecznej, która zosta˘a 
wydana w wymiarach panoramicznych. 

Mo˝na zauwa˝y„, ˝e w okresie powojennym pocz‡tkowo starannie 
unikano ujÊ„ przedstawiaj‡cych którykolwiek z osieckich ko˙cio˘ów. Do kanonu 
wesz˘y wiatraki — przez d˘ugie lata wizytówka Osiecznej, sporo kartek przedstawia 
równie˝ letnisko. PóÍniej pojawi˘ siÊ i zamek, pocz‡tkowo okre˙lany mianem 
sanatorium, a nastÊpnie ju˝ jako zabytek z XIV wieku, który — jak mo˝na 
wnosi„ z opisów na karcie — niejasnym zbiegiem okoliczno˙ci przeszed˘ nietkniÊty 
z r‡k Górków i OpaliÒskich w rÊce skarbu paÒstwa. Obecnie wydawane karty 
prezentuj‡ g˘ównie motywy letniskowo-wakacyjne oraz klasztor. 

Karty pocztowe mog‡ s˘u˝y„ nie tylko do obserwacji zmian w popular-
no˙ci prezentowanych motywów, czy zmian w ujÊtych na nich obiektach. 
Na pocztówkach zapisa˘a siÊ równie˝ — ˙wiadomie lub nie — historia 
wzajemnych relacji spo˘eczno˙ci polskiej i niemieckiej, które zamieszkiwa˘y 
miasto do 1945 roku. Przede wszystkim nale˝y zwróci„ uwagÊ , ˝e czÊ˙„ 
wydawców produkowa˘a karty w dwóch wersjach jÊzykowych. Te same ujÊcia 
by˘y opatrzone napisami w jÊzyku niemieckim lub polskim. 

Biblioteka RaczyÒskich, rÊkopisy, sygn. 3794 II. 
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Mo˝na przypuszcza„, ˝e chciano w ten sposób zwiÊkszy„ liczbÊ potencjalnych 
nabywców kart. ⁄wiadczy to równie˝ o tym, ˝e praktyka taka nie by˘a naganna 
z punktu widzenia lojalno˙ci w stosunku do rodzimej grupy narodowej. Karty 
przeznaczone dla niemieckiej grupy mieszkaÒców miasta — nawet je˙li nie 
zosta˘y opatrzone napisami - mo˝na ˘atwo odró˝ni„ po charakterystycznym 
motywie bociana (Storchnest - niem. bocianie gniazdo). Sztafa˝ ten nie pojawia 
siÊ na kartach opatrzonych polskimi nadrukami. 

Z drugiej strony mo˝na zauwa˝y„ , ˝e sami nabywcy-nadawcy 
dostosowywali karty do w˘asnych potrzeb jÊzykowych. CzÊste s‡ widokówki, 
w których polski nabywca zamazywa˘ nadruk „Storchnest" i rÊcznie wpisywa˘ 
„Osieczna", lub te˝ skre˙la˘ opis „Postkarte" i dopisywa˘ „pocztówka". 
Ten sam mechanizm dzia˘a˘ równie˝ w drug‡ stronÊ. Innym zjawiskiem, 
obserwowanym w kolekcjach pocztówek, a zwi‡zanym z ich „narodow‡" 
przynale˝no˙ci‡, jest praktyka zamazywania niemieckich napisów na kartach, 
które ju˝ dotar˘y do adresata. Mog˘o to mie„ zwi‡zek z potrzeb‡ ich spolszczenia 
(bo zmiany widoczne s‡ tylko w tym kierunku), ale mog˘o równie˝ wyp˘ywa„ 
z obawy o proniemieckie sympatie w okresie po II wojnie ˙wiatowej lub te˝ 
wynika„ z pobudek narodowych. Trzecia wreszcie praktyka zwi‡zana 
z „wynaradawianiem" pocztówek, dotyczy kolekcji nie wysianych kart, które 
pozostawili w Osiecznej po II wojnie ˙wiatowej niemieccy mieszkaÒcy miasta. 
Szczególnie widoczne jest to w przypadku pocztówek Horsta Mehla, 
na których to nagminnie zamazywano zarówno napis „Storchnest", jak i sam‡ 
informacjÊ o wydawcy, a na jej miejsce wstawiano piecz‡tkÊ „Osieczna k/Leszna". 
U˝ycie piecz‡tki sugeruje jakie˙ instytucjonalne dzia˘anie, jednak˝e nie mo˝na 
wykluczy„ i prywatnych inicjatyw. Zamazywanie napisów niemieckich by˘o 
powszechne po 1945 roku zw˘aszcza na terenie ⁄l‡ska i na Pomorzu, gdzie 
zanim wyprodukowano pierwsze powojenne karty, u˝ywano w˘a˙nie tak 
„spolszczonych" pocztówek niemieckich. 

Obok kart pocztowych opatrzonych oficjaln‡ sygnatur‡ wydawcy 
znanych jest wiele kart anonimowych producentów. CzÊ˙„ z nich wykonana 
zosta˘a profesjonalnymi technikami reprodukcyjnymi. CzÊ˙„ jednak jest 
zapewne amatorsk‡ produkcj‡, wykonan‡ na papierze fotograficznym fabrycznie 
opatrzonym liniami adresowymi. Niektórzy „domowi" wydawcy starali siÊ 
uatrakcyjni„ karty, umieszczaj‡c na nich napisy, informuj‡ce o przedstawianym 
motywie. WiÊkszo˙„ z tego typu pocztówek pochodzi z okresu dwudziestolecia 
miÊdzywojennego. W tym okresie przebywa˘ równie˝ w Osiecznej franciszkanin, 

ojciec Edward Frankiewicz, który wykona˘ kilkadziesi‡t fotografii miasta, 
przedstawiaj‡cych g˘ównie klasztor i ko˙ció˘ klasztorny. CzÊ˙„ z nich by˘a 
u˝ywana jako karty pocztowe. W okresie powojennym (do 1989 roku) ojcowie 
franciszkanie wydawali równie˝ karty fotograficzne, przedstawiaj‡ce klasztor, 
obraz Matki Boskiej Bolesnej i wnÊtrza ko˙cio˘a klasztornego. Szereg tego 
typu pocztówek wydano z okazji Wielkanocy oraz z okazji koronacji 
wspomnianego obrazu w 1979 roku. Wielkanocne karty produkowa˘ równie˝ 
- obok ojców franciszkanów — wspomniany ju˝ miejscowy weterynarz i fotograf 
Boles˘aw Koz˘owski. Mo˝na tylko przypuszcza„, ˝e powodem niefabrycznej 
wytwórczo˙ci kart pocztowych by˘y w okresie powojennym wzglÊdy cenzorskie. 
Pocztówki, jak wszystkie pozosta˘e druki, podlega˘y w okresie PRL kontroli 
ze wzglÊdu na przekazywane w nich tre˙ci. Karty z widokiem zabudowaÒ 
klasztornych w centrum, a tym bardziej z reprodukcj‡ obrazu Matki Boskiej 
nie mia˘y zbyt wielkiej szansy na uzyskanie zgody na rozpowszechnianie. Druki 
niskonak˘adowe jednak˝e nie wymaga˘y ingerencji cenzorskiej, co zapewne 
wykorzystywali ojcowie franciszkanie i inni prywatni wydawcy produkuj‡c 
karty pocztowe w niewielkim nak˘adzie. 

Wspó˘czesne karty z Osiecznej, które mo˝na kupi„ w kioskach, 
na poczcie czy w sklepach nie s‡ by„ mo˝e tak urokliwe jak ich wiekowe 
poprzedniczki. Ich g˘ównymi odbiorcami s‡ przybywaj‡cy do miasta urlopowicze. 
By„ mo˝e obecnym mieszkaÒcom trudno odnaleÍ„ w nich OsiecznÊ, w której 
˝yj‡. By„ mo˝e przed kilkudziesiÊcioma laty takie same uczucia towarzyszy˘y 
ówczesnym mieszkaÒcom ogl‡daj‡cym pocztówki przedstawiaj‡ce ich miasto. 
Warto jednak, aby i te wspó˘czesne karty znalaz˘y siÊ w kolekcjach, które ju˝ 
za chwilÊ, stworz‡ uzupe˘nienie do Dawnych widoków Osiecznej. 
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P A N O R A M Y 

„Miasteczko ma szeroki, schludny rynek. Budynki, po nieszczÊ˙liwym po˝arze 
z 8 maja 1793 s‡ odbudowane z gliny i drewna. [...] WiÊkszo˙„ mieszkaÒców ˝yje 
biednie z rzemios˘a i rolnictwa; miÊdzy nimi znajduje siÊ kilku znacznych posiadaczy 
folwarków 

Do budynków publicznych, które w miasteczku ju˝ z daleka w oko wpadaj‡, 
nale˝y klasztor reformatów z jego piÊknym ko˙cio˘em, gdzie niegdy˙ byl nowicjat. 
[...] Prócz tego [w miasteczku znajduje siÊ] masywny katolicki ko˙ció˘ parafialny, 
który wewn‡trz ozdobiony zosta˘ jeszcze przez dawnego dziedzica Skoroszewskiego. 
[...] Zamek w˘a˙ciciela jest zbudowany w starym stylu, jednak wewn‡trz znajduj‡ 
siÊ piÊkne sale i gabinety, sk‡d mo˝na podziwia„ najbardziej pobudzaj‡ce widoki 
na okolicÊ". 
„Sudpreussische Unterhaltungen", Eine Wochenschrift, Ersten Jahrgangs, No. 32, 
12 ten Junii 1820, s. 510-511. 

PANORAMIC SIGHTS 

„The town has a wide spread and neat Market Square. The building, after the fire 
of May the 8th, 1973 are rebuilt out of clay and wood. (.. .}Most of the residents live as poor 
craftsmen and farmers. Among them there are some that have considerable farm estates. 

Coming to the town you can see from the distance public buildings like the Franciscans 
Convent with its splendid church that used to be a novitiate. (...) Besides the Convent there 
is a massive Catholic Parish Church. Its interior was established by Lord of the Manor 
Skoroszewski. (...) The castle is structured in old-fashioned style. There are many marvelous 
rooms and halls. O n the outside and inside of the castle one can admire the beauty 
and loveliness of an area." 

Najstarszy znany widok Osiecznej, zamieszczony w „Przyjacielu Ludu" w 1840 
roku. Jak wiÊkszo˙„ przedstawieÒ panoramy Osiecznej z przeciwnego brzegu jeziora, 
obejmuje on wszystkie charakterystyczne elementy miasta: wiatrak, ko˙ció˘ 
klasztorny, ko˙ció˘ farny, zamek i ko˙ció˘ protestancki. W wypadku Osiecznej 
uchwycenie ca˘ej panoramy miasta nie wymaga˘o zastosowania zabiegów ˘amania 
perspektywy i zmiany punktu widzenia rysownika, gdy˝ ca˘y widok byl mo˝liwy 
do objÊcia z jednego punktu obserwacyjnego. Ze wzglÊdu na znaczn‡ szeroko˙„ 
jeziora, niezbÊdne okaza˘o siÊ jednak odpowiednie powiÊkszenie ujmowanych 
w panoramie budynków, co z kolei wymusi˘o zmniejszenie odleg˘o˙ci miÊdzy nimi 
(por. ujÊcia fotograficzne). Wizerunek my˙liwego z psem, krzak i drzewo na pier-
wszym planie s‡ sztafa˝em, maj‡cym o˝ywi„ martwe pola ryciny i poprawi„ 
kompozycjÊ obrazu. W˙ród przedstawionych na ilustracji budynków warto zwróci„ 
uwagÊ na — odmienne od istniej‡cych obecnie — zabudowania zamkowe oraz kszta˘t 
wie˝ ko˙cio˘ów katolickiego (przed po˝arem z 1859 roku) i protestanckiego (przed 
powstaniem nowego budynku w 1900 roku). 

The oldest known view of Osieczna, was published in „Przyjaciel Ludu" journal in 1840. It 
shows the town from the opposite side of the lake. Like most illustrations os Osieczna it shows 
all typical elements of the town: the windmill, the Convent, the Parish Church, the Castle 
and the Protestant Church. It did not require breaking or limiting the view and changing 
the drawer's position, because all desired elements of the landscape were visible from the area 
on the opposite side of the lake however, since the lake is very wide spread and it was necessary 
to enlarge some of the buildings in the illustration and the distance between them was 
decreased. A hunter with the dog, a bush or a tree are the accesories to make the illustration 
more dynamic and correct the composition of the picture. Looking at the buildings we need 
to consider, different from contemporary, the shape of the Castle and of the Catholic Church 
tower (before the fire of 1859) and the Protestant Church (before building a new one in 1900). 
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Podobny widok przedstawia zdjÊcie, pochodz‡ce z oko˘o 1885 roku, autorstwa 
nieznanego fotografa, a zreprodukowane zapewne przez ojca Edwarda Frankiewicza. 
Jest to pierwsze znane fotograficzne ujÊcie panoramy miasta, wykonane wkrótce 
po przejÊciu dóbr osieckich przez Heinricha Heydebranda (by„ mo˝e na jego 
zlecenie). Pojawia siÊ na nim kolejny charakterystyczny element panoramy miasta, 
a mianowicie ratusz, zbudowany po 1862 roku. Warto zwróci„ uwagÊ na kszta˘t 
zamku oraz nieistniej‡ce obecnie zabudowania nad jeziorem, na lewo od i poni˝ej 
ko˙cio˘a farnego. Ze zbiorów Andrzeja PiaszczyÒskiego. 

The photo of 1885 (author unknown), reproduced by Father Edward Frankiewicz, shows 
the similar scenery. It was the first known photographic picture of the town. Heinrich 
Heydebrand had taken over the property of Osieczna in 1884 and probably ordered 
the photography. It shows another distinctive element of the town — the Town Hall, built 
after 1862. It is worth noticing in the picture the shape of the Castle and non existing 
nowadays building on the left and below the Parish Church. From the collection of Andrzej 
P JaszczyÒski. 

Kolejne powszechne ujÊcie panoramy Osiecznej na rycinie nieznanego autora, 
pochodz‡cej z okresu pomiÊdzy 1897 a 1900 rokiem, a reprodukowane na pocztówce, 
wys˘anej w 1913 roku. 
CzÊsto podkre˙ la siÊ, analizuj‡c przedstawienia ikonograficzne zamieszczone 
na kartach pocztowych, ˝e dla wydawców i nabywców istotne by˘o nie tyle odwzoro-
wanie stanu faktycznego, ile stworzenie skonwencjonalizowanego przedstawienia 
rzeczywisto˙ci (widocznego na prezentowanej rycinie). Ze zbiorów Andrzeja 
PiaszczyÒskiego. 

Another common illustration of Osieczna comes from a period of 1897 to 1900. The author 
is unknown and the reproduced postcard was sent in 1913. After analyzing iconographic 
publications from postcards it was fundamental for publishers and buyers to show 
a conventionalized portrait (you can notice it looking at the illustration) rather then realistic 
view. From the collection of Andrzej PiaszczyÒski. 
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Podobny zabieg zastosowano na tej pocztówce, gdzie wzburzone fale jeziora, 
bÊd‡ce efektem retuszu, maj‡ podnie˙„ dramaturgiÊ do˙„ statycznego pejza˝u. 
Ze zbiorów Janusza Wróblewskiego. 

Similar technique was used creating this postcard. We can see rolling, rough waves 
of the lake. It was a retouch, that essentially raised the dramaturgy of the static landscape. 
From the collection of Janusz Wróblewski. 

Na tej widokówce pró˝no szuka„ podanego w opisie karty zamku... Nie zmie˙ci! 
siÊ w kadrze. Dla odbiorcy nieznaj‡cego krajobrazu miasta nie mia˘o to zapewne 
znaczenia. Wspó˘czesnemu odbiorcy przywodzi na my˙l czÊste b˘Êdy w podpisach 
ilustracji prasowych oraz zmusza do ostro˝no˙ci podczas przegl‡dania kart. 
Os˘abia to jednak wiarygodno˙„ wydawcy pocztówki, cho„ trudno rozstrzygn‡„ 
czy pomy˘ka w podpisie jest wynikiem jego b˘Êdu czy te˝ drukarza. Ze zbiorów 
Andrzeja PiaszczyÒskiego. 

We are not going to find here a castle that was described on the postcard. It just did not 
fit in the frame. For someone, who is not familiar with the scenery of the town it was 
probably not essential. In modern times we can find as well incorrect descriptions 
of the pictures in newspapers and need to be careful when looking at them. It weakens 
the publisher's credibility and it is hard to decide whether the error in the description was 
caused by publisher or pr int ing process. From the collection of Andrzej PiaszczyÒski. 
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Ilustracja z Landeskunde Preufiens, red. A. Beuermann, z. 9- Die Provinz Posen, 
Berlin-Stuttgart 1911, s. 33-
„Czarowna jest okolica Osieczny, zw˘aszcza dla przybywaj‡cego od zachodniej jej 
strony. Po ˝wirach z˘otawej piasków topieli jedziesz ocienion z dwóch stron galÊÍmi 
stuletnich wierzb; po lewej wlecze siÊ ˘aÒcuch wzgórz ró˝nobarwem postrojonych 
zbo˝em; po prawej zielona, jako niwa rojeÒ m˘odzieÒczych laka, tu siÊ z˘otym 
przywabia kwiatem, ówdzie jasnoblÊkitna nÊci niezapominka, tam znów przyci‡ga 
˙niegiem majowego kwiecia, które z rozsianych tu i ówdzie po niej krzewin wietrzyk 
w bia˘ych roznosi falach. Ponad wa˘ami krasnej zieleni graj‡ roje komarów, szybuj‡ 
jaskó˘ki. — W t e m przeleci jastrz‡b i pogna z ˙wierkiem pierzchaj‡ce ptastwo. 
- W dali kmiecy koÒ szczypie lapawke — tam trzoda wolnym krokiem ju˝ st‡pa 
do wioski — woko˘o cisza." 
„Przyjaciel Ludu", R. 6, nr. 37, s. 289. 

„Enchanting is Osieczna area to one who comes from the West. When you come through gravel 
of gold sands surrounded by shade of one hundred years willow tree branches; on the left you 
see chain of hills covered with colorful grain and corn. O n the right green meadows like a soil 
of young man's dream luring with gold flower. There you can see a tempting light blue forget 
me not flower. The meadow attracts with white petals of flowers from small bushes that are 
blossoming. Over all this mosquitoes are playing. Swallow birds are soaring. — Suddenly comes 
the goshawk and with warble makes after other smaller birds. — Farther away peasantfs horse 
bites the grass, there goes the herd slowly moving toward the town — silence around." 

Panorama Osiecznej od strony l‡k nad Samic‡, odwrotna w stosunku do widoków 
z po˘udniowego brzegu jeziora. Mo˝na obserwowa„ jak bardzo dominowa˘y nad 
miastem budynki ko˙cio˘ów oraz ratusza. Fragment pocztówki z pocz‡tku XX 
wieku, ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. 

View of Osieczna from the meadows of Samica River, opposite to the scenery from the south 
side of the lake. One can observe distinct appearance of the Church and the buildings 
at the Market Square over the rest of the town. Fragment of the postcard from the beginning 
of the 20th Century, from the collection of University Library in PoznaÒ. 

Panorama Osiecznej od strony zachodniej. Pocztówka z lat trzydziestych XX 
wieku. Ze zbiorów Andrzeja PiaszczyÒskiego. 

View of Osieczna from the West. Postcard from the 30's of the 20th Century. From 
the collection of Andrzej PiaszczyÒski. 
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Panoramy centrum Osiecznej z wie˝y zamkowej. Widoczny s‡ fragmenty Rynku, 
ulic Ko˙ciuszki i Szkolnej oraz zabudowa na zapleczach domów mieszkalnych. 
W tle mo˝na dostrzec wiatraki usytuowane za klasztorem. 
Obecne na wielu pocztówkach produkowanych przez niemieckich wydawców 
bociany, nawi‡zywa˘y do niemieckiej nazwy miasta „Storchnest", czyli bocianie 
gniazdo. Ze zbiorów Andrzeja PiaszczyÒskiego. 

View of downtown Osieczna from the Castle tower. Visible are fragments of the Market 
Square, Ko˙ciuszki Street and Szkolna Street, and back of the buildings. In the background 
are the windmills, behind the Convent. 
Storks are related to the German name of town „Storchnest" — Stork nest and were visible 
as a symbol of the town on many postcards printed by German publishers. 

Panoramy Osiecznej w pierwszej polowie XX wieku. Views of Osieczna in the 1st half of the 20th century. 
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NastÊpne trzy obrazy pochodz‡ mniej wiÊcej z tego samego okresu, oko˘o roku 
1910. Ukazanie jachtu i ksiÊ˝yca w pe˘ni mia˘o s˘u˝y„ udramatyzowaniu krajobrazu. 
Domalowanie wiatraków uzupe˘nia˘o panoramÊ, gdy˝ zapewne by˘y one skryte 
za drzewami i widoczne tylko fragmentarycznie. Bociany na ˘‡ce oraz kaczki 
nad brzegiem jeziora wype˘niaj‡ martwe pola w kompozycji. 

All the next three pictures come from around the period of 1910. Adding yacht and full 
moon to the scenery make the picture look more dramatic. Windmills fulfill the view, 
a l though they were h i d d e n behind the trees and not visible all the way. Storks 
on the meadow and ducks on the lakefront as well fill the dead spots of the composition. 

Na tej pocztówce rysownik przenosz‡cy obraz z fotografii na p˘ytÊ reprodukcyjn‡ 
zapomnia˘ o dorysowaniu wie˝y zamkowej, pozostawiaj‡c dla niej miejsce 
w koronach drzew. Jest to zapewne b˘‡d przypadkowy, jednak˝e wskazuje, ˝e mo˝liwe 
by˘o fa˘szowanie krajobrazu równie˝ w sposób ˙wiadomy. Podobnie jak w wypadku 
pocztówki z b˘Êdnym podpisem (s. 31), nabywca niezwi‡zany z miastem, zapewne 
nie zauwa˝y˘ pomy˘ki. Interesuj‡ce, ˝e wydawc‡ obydwu kart jest ta sama osoba. 
Ze zbiorów Janusza Wróblewskiego. 

On the postcard a drawer who was copying a photo image into a reproduction plate forgot 
to add the castle tower, leaving an empty spot for it in the crown of trees. It was unintentional 
mistake, but it shows that the picture could have been changed intentionally if the drawer 
wished to do it. Just like in the case of the postcard with wrong description the buyer from 
out of the town was not able to realize something on the postcard could have been changed 
by the drawer. The publisher of those two postcards is the same what makes it very interesting. 
From the collection of Janusz Wróblewski. 
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UjÊcie panoramiczne czÊsto nie by˘o mo˝liwe do uchwycenia na jednej kliszy 
fotograficznej, co zmusza˘o do wykonywania fotomonta˝y. Ÿ‡czenie klisz widoczne 
jest w prawej czÊ˙ci panoramy. Fragment pocztówki z 1903 roku, ze zbiorów 
Janusza Wróblewskiego. 

Panoramic view was not able to enclose everything in one photo frame, so photomontage 
was necessary. You can notice it on the right side of the picture. Fragment of the postcard, 
1903, from the collection of Janusz Wróblewski. 

Jednym z elementów pocztówek, które najczÊ˙ciej nie odpowiada˘y rzeczywisto˙ci 
by˘a kolorystyka krajobrazu. Technika litograficzna oraz autotypia i offset poprzez 
u˝ycie klisz barwnych zak˘adaj‡ przynajmniej powielanie raz przyjÊtej kolorystyki. 
RÊczne barwienie ˙wiatlodruków (mimo zastosowania wzorników) czÊsto powodowa˘o 
powstawanie niepowtarzalnych kompozycji kolorystycznych. Na tej pocztówce, 
na przyk˘ad odbicie w wodzie wieczornej zorzy nie znajduje swojego odpowiednika 
w kolorystyce nieba. Ze zbiorów autora. 

One of the elements of the postcards that did not match with reality was often the colors 
used in sceneries. Colorful lithography, autotype and offset that use color printing plate set 
up the same, established, standard of colors. Collotype process preformed by hand (even using 
the pattern) often caused creating very unique color compositions. For example, the reflection 
in water of an evening glow does not match the colors of the sky shown on the postcard. 
From the collection of the author. 
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Panorama z wie˝y ko˙cio˘a klasztornego. Widoczny fragment ul. Ojca Edwarda 
Frankiewicza, zachodni skraj jeziora, zamek, ko˙cio˘y katolicki i ewangelicki 
oraz budynek szko˘y katolickiej i ewangelickiej. Pocztówka powsta˘a przed 1910 
rokiem, gdy˝ na zdjÊciu nie istnieje jeszcze nowy gmach szko˘y, zbudowany 
w tym w˘a˙nie czasie. Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. 

View from the Convent Church tower. Father Edward Frankiewicz Street is visible as well 
as west side of the lake, the Castle, the Catholic Church, the Protestant Church and the 
Catholic and Protestant School Buildings. The postcard was produced before 1910, because 
a new school building is not visible on the picture. From the collection of University Library 
in PoznaÒ. 

Jedyne znane ujÊcie miasta z wie˝y ko˙cio˘a ewangelickiego. ZdjÊcie wykonane 
zapewne przez ojca Edwarda Frankiewicza w okresie miÊdzywojennym. 

The only known picture taken from Protestant Church tower, during the period from 1918 
to 1939 probably by Father Edward Frankiewicz. 
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Z A M E K 

„Z wypogodzon‡ twarz‡ , weselem w duszy, wje˝d˝asz do niego [tj. 
miasteczka Osieczna]. Przecie˝ na samym wstÊpie zasÊpi twe czo˘o stercz‡cy ku 
prawej gmach staro˝ytny, wynios˘y, ale spustosza˘y. Jest to dwór, a jak wielu go 
mieni, zamek osiecki. Wpó˘ z drzewa, wpó˘ z cegie˘ zmurowany, wznosi siÊ dom 
ten o dwóch piÊtrach ponad samem jeziorem w dolnej czÊ˙ci miasta. ZewnÊtrzna 
jego posta„ wcale nie okaza˘a, z wszech stron zniszczeniem napiÊtnowana. ⁄ciany 
wyrzucane wapnem, dzi˙ po wielu miejscach ju˝ odpad˘em, ukazuj‡ zaczernione 
czasem ceg˘y lub przegni˘e przyciesi; szyby okien, czÊ˙ci‡ zabrudzone, czÊ˙ci‡ 
wybite, a dach z gontów przegni˘y, ˙wieci na wylot znacznemi otwory. Przykrym 
i odstraszaj‡cym jest widok tej ruiny: przecie˝ nie odwracaj siÊ od niej ze wstrÊtem 
przechodniu; o postój chwilkÊ i zajrzyj g˘Êbiej w serce jej dziejów. Ma i ona duszÊ, 
co to umar˘e, butwiej‡ce o˝ywia cia˘o, ma i ona swoje dalekie, dziwne wspomnienie, 
co siÊ wyprzÊd˘o z jej murów, i teraz, niby kwiat grobowy, uwieÒcza tÊ wal‡c‡ 
siÊ w gruzy pustkÊ". 
„Przyjaciel Ludu", R. 6, nr 37, s. 290 

T H E CASTLE 

„Coming to Osieczna, face is happy; your soul is full of joy. Then on the right side 
you see this old-fashioned building, splendid, but empty. This is the Mansion, as other say 
the Castle. Half of it is build out of wood, the other half out of bricks. This house has two 
floors and is built on the lake shore in lower part of the town. The exterior of the castle is 
not extensive, but much damaged. The walls are without roughcast and the bricks are 
turning black, soleplates are rotten and the windows are broken as well as dirty. The roof 
is rotten and damaged; one can see wholes through it. The view of the ruin is sad and scary 
Do not turn away from it, stay a while, look into its history. It has a vital soul that can 
bring life to any dead body. Is has its memories of what happened in this building many 
years before and now as a flower on the grave it beautifies this emptiness that turned to 
ruin". 

Zamek. Sanatorium, brama wjazdowa. Fot. B. Koz˘owski, I960 rok. Ze zbiorów 
Kornelii Szczepaniak. 

Entry gate to the Castle. Photographer: B. Koz˘owski, I960. From the collection of Kornelia 
Szczepaniak. 
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Pierwsze pisane informacje o zamku w Osiecznej pochodz‡ z 1464 roku, 
czyli z okresu kiedy miastem i okolicznymi dobrami ziemskimi w˘ada˘ ród Borków 
Na podstawie badaÒ archeologicznych najstarsze fazy osadnictwa w obrÊbie 
zamku datowane s‡ na okres pomiÊdzy drug‡ polow‡ wieku XIII a pierwsz‡ 
„wierci‡ wieku XIV (1250-1325). Budowla by˘a w nastÊpnych wiekach kilkakrotnie 
przebudowywana. W Íród˘ach pisanych zanotowane s‡ tylko dwie przeróbki 
budynku, a mianowicie dokonana w 1601 roku przez Andrzeja Czarnkowskiego 
oraz w 1665 roku przez Jana z Bnina OpaliÒskiego. 

Obecny kszta˘t bry˘y osieckiego zamku jest wynikiem gruntownej prze-
budowy dokonanej w latach 1890-1908 przez Henricha Heydebranda. Wygl‡d 
zamku przed zmianami jest trudny do zrekonstruowania. Badania archeologiczne 
wskazuj‡ na dokonywanie zmian w bryle w wiekach XVIII i XIX, jednak˝e nie 
s‡ one sprecyzowane. Na planie z 1794 roku rzut poziomy zamku jest zbli˝ony 
do wspó˘czesnego, czyli sk˘ada siÊ z trzech skrzyde˘: po˘udniowego, zachodniego 
i pó˘nocnego (nieco krótszego), z ma˘ym dziedziÒcem, otwartym od strony 
wschodniej. Rycina z 1840 roku (zob. s. 29) ukazuje po˘udniow‡ pierzejÊ zamku, 
sk˘adaj‡c‡ siÊ z trzech lub czterech przylegaj‡cych do siebie budynków: 
dwukondygnacyjnego od strony wschodniej oraz jednego lub dwóch jedno-
kondygnacyjnych od strony zachodniej, po˘‡czonych parterowym ˘‡cznikiem. 
ZdjÊcie z 1885 roku (zob. s. 30), a wiÊc z okresu krótko przed pocz‡tkiem 
ostatniej przebudowy, ukazuje dwukondygnacyjny budynek fasady po˘udniowej 
oraz ukryty za drzewami budynek parterowy (˘‡cznik?). Zapewne taki stan 
fragmentu fasady po˘udniowej zasta˘ Heinrich Heydebrand w chwili gdy w 1884 
roku odziedziczy˘ dobra osieckie. Nie jest jasne czy stan ten byl wynikiem 
przebudowy dokonanej przez Heinricha Burkharda Abegga, w˘adaj‡cego zamkiem 
w latach 1861-1866, czy Bernharda Heinricha Helldorffa, w˘a˙ciciela dóbr 
osieckich w latach 1866-1884. 

Wydaje siÊ, ˝e impulsem do rozpoczÊcia prac budowlanych w zamku byl 
˙lub nowego w˘a˙ciciela z Gisel‡ von Matuschka, który odby˘ siÊ w 1890 roku. 
W nastÊpnych latach zamek stopniowo przebudowywano a˝ uzyska˘ dzisiejszy 
kszta˘t. W rÊkopisach w˘a˙ciciela zachowa˘a siÊ wzmianka z ówczesnych lat, 
w której wspomina, ˝e ma on zamiar po˘‡czy„ dwa stare skrzyd˘a zamku nowym, 
wykorzystuj‡c czÊ˙ciowo stare fundamenty. Ta deklaracja odpowiada sytuacji 
przedstawionej na planie z 1900 roku, na który zaznaczono dwie bry˘y starego 
zamku, ˘‡cznik oraz tzw. zamek g˘ówny (Archiwum PaÒstwowe w Poznaniu, 
Maj‡tek Osieczna — Heydebrand, sygn. 5030). 

Pierwszym etapem przebudowy by˘o rozszerzenie elewacji po˘udniowej, 
obejmuj‡cej dotychczas cztery okna w pionie do d˘ugo˙ci siedmiu okien, co wi‡za˘o 
siÊ z wch˘oniÊciem dawnego ˘‡cznika. Nie poszerzono go jednak˝e na ca˘‡ szeroko˙„ 
starego zamku, bowiem w takim wypadku znikn‡˘by niewielki dziedziniec. Stan 
taki udokumentowany jest na niedatowanym planie, pochodz‡cym z oko˘o 1890 
roku (Biblioteka Kórnicka, sygn. PL 479) oraz na publikowanych zdjÊciach. 
Budynek ten zwieÒczony by˘ attyk‡ z kartuszem herbowym Heydebrandów 
po˙rodku. W zachodniej czÊ˙ci fasady znajdowa˘ siÊ przejazd wg˘‡b dziedziÒca 
lub budynku. Na wspomnianym planie, fasada nie jest wyposa˝ona w kolumnowy 
ganek, co widoczne jest na fotografii, datowanej do˙„ niepewnie na 1890 rok. 

Dalszym etapem zmian wygl‡du budynku by˘a budowa tzw. g˘ównego 
zamku w zachodniej czÊ˙ci po˘udniowego skrzyd˘a. Budynek ten zwieÒczony zosta˘ 
wie˝‡ oraz baszt‡, a zakoÒczenie tej czÊ˙ci budowy datuje siÊ na 1900 rok. Jest to 
w˘a˙nie ów budynek ˘‡cz‡cy dwa skrzyd˘a starego zamku, wzmiankowany 
w zapiskach Heinricha Heydebranda. Zachowa˘ siÊ rzut fragmentu elewacji 
po˘udniowej z 1900 roku, na którym g˘ówny zamek z wie˝‡ s‡siaduje od wschodu 
z opisanym wcze˙niej budynkiem z attyk‡ i kartuszem herbowym (Biblioteka 
Kórnicka, sygn. PL X 512). NastÊpny etap przebudowy polega˘ na ujednoliceniu 
fasady po˘udniowej. UsuniÊto wiÊc attykÊ i kartusz herbowy, wmurowuj‡c go 
we wschodni‡ fasadÊ pó˘nocnego skrzyd˘a, zamurowano wjazd, czyni‡c z niego 
trójdzielne okno, ale przede wszystkim zmieniono kszta˘t dachu na dwuspadowy, 
przy czym najstarsza czÊ˙„ budynku zosta˘a przykryta dachem o odró˝niaj‡cym go 
kszta˘cie. Ta czÊ˙„ prac nie trwa˘a d˘ugo, musia˘a zosta„ ukoÒczona zapewne 
do 1902 roku. Na pocztówce wys˘anej w sierpniu 1902 roku, widnieje ujednolicona 
ju˝ fasada po˘udniowa, jednak˝e zachodnie i po˘udniowe skrzyd˘o zamku s‡ jeszcze 
parterowe. Podniesienie ich do wysoko˙ci pierwszego piÊtra i przykrycie spadzistym 
dachem musia˘o nast‡pi„ do roku 1908, skoro z tego okresu pochodz‡ plany 
poddasza, obejmuj‡cego tÊ czÊ˙„ zamku. Ostatnim etapem rozbudowy by˘o 
poszerzenie tarasu zamkowego w 1939 roku wykonane ju˝ przez nastÊpnego 
w˘a˙ciciela zamku, syna Heinricha, Heinza Heidebranda. Wi‡za˘o siÊ to równie˝ 
z zast‡pieniem czterokolumnowego podcienia — dwukolumnowym. Jak wynika 
z tego przegl‡du niemiecki w˘a˙ciciel zamku nie tylko zadba˘ o pami‡tki 
po porzednich, polskich panach na osieckich w˘o˙ciach (jak zauwa˝y˘a Maria Ÿuczak), 
wmurowuj‡c tablice informuj‡ce o dokonanych przez nich przebudowach 
oraz wmontowuj‡c w wej˙cie renesansowy portal, ale równie˝ zachowa˘ bry˘Ê 
starszych czÊ˙ci zamku lub te˝ oznaczy˘ jej kszta˘t w ramach nowej budowli. 
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Analizuj‡c etapy przebudowy zamku, dokonane przez Henricha 
Heidebranda mo˝na zauwa˝y„ zmianÊ koncepcji rozbudowy. Pierwotnie zapewne, 
reprezentacyjn‡ czÊ˙ci‡ mia˘ by„ budynek z attyk‡ i kartuszem herbowym, póÍniej 
koncepcja ta siÊ zmieni˘a i zbudowano nowy g˘ówny zamek, w którym 
umiejscowiono g˘ówne wej˙cie do budynku. Trudno stwierdzi„, czy zmiana ta 
by˘a powi‡zania z jakim˙ konkretnym wydarzeniem, czy te˝ wynika˘a z wynajÊcia 
innej firmy architektów 

Zupe˘nie inn‡ kwesti‡ jest przebudowa wnÊtrz zamkowych, o której nie 
wiadomo wiele. Zachowa˘y siÊ plany z póÍnego okresu przebudowy oraz projekty 
kilku detali architektonicznych i mebli (Archiwum PaÒstwowe w Poznaniu, 
Maj‡tek Osieczna - Heydebrand, sygn. 5038, 5041, 5044). Istnieje te˝ kilka 
fotografii wnÊtrz zamkowych, wykonanych w 1925 roku przez Udo Mertensa. 
Sporo zmian we wnÊtrzach zamkowych zasz˘o po II wojnie ˙wiatowej. Budynek 
wraz z maj‡tkiem Jeziorki zosta˘ w czerwcu 1945 roku przejÊty przez nowo 
utworzony Instytut Zachodni w Poznaniu, który gospodarowa˘ w zamku 
do czerwca 1956 roku (Archiwum PaÒstwowe w Poznaniu, PaÒstwowe Nierucho-
mo˙ci Ziemskie. Zarz‡d OkrÊgowy w Poznaniu, sygn. 41, s. 326-331). Wykorzysty-
wany byl w tym okresie jako o˙rodek wypoczynkowy i konferencyjny. Zona 
Kiry˘a Sosnowskiego, jednego z pracowników Instytutu Zachodniego, wspomina, 
˝e kiedy budynek zosta˘ przejÊty przez Instytut, by˘ ogo˘ocony z mebli i sprzÊtów 
(Hanna Kirylowa Sosnowska, Go˙ciÒce i rozstajne drogi. Opowie˙„ rodzinna, PoznaÒ 
2002, s. 191). PomiÊdzy 1956 a 1959 rokiem zamek byl w gestii Polskiej Akademii 
Nauk, która zorganizowa˘a w nim dom pracy twórczej. PóÍniej zosta˘ przekazany 
Wojewódzkiemu Wydzia˘owi Zdrowia w Poznaniu i zaadoptowany na PaÒstwowe 
Sanatorium Przeciwreumatyczne dla Dzieci. Obecnie mie˙ci siÊ w nim Samodzielny 
Publiczny Zak˘ad Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i M˘odzie˝y. 

Wyposa˝enie zamku uleg˘o rozproszeniu. CzÊ˙„ archiwum rodzin 
Helldorffów i Heydebrandów znajduje siÊ w Bibliotece Kórnickiej PAN i Archiwum 
PaÒstwowym w Poznaniu, a niewielka czÊ˙„ w Bibliotece RaczyÒskich w Poznaniu. 
KsiÊgozbiór zamkowy oraz jego najcenniejsza czÊ˙„ — reszta biblioteki szachowej 
Tassilo von Heydebranda — znajduje siÊ w Bibliotece Kórnickiej PAN (zob. biblio-
grafia). 

Initial information about the castle in Osieczna comes from 1464. At that time 
the town and the land around was governed by Borek Family. Most likely the Castle was 
build out of brick then rebuilt by Andrzej Czarnkowski ending in 1601. The archeologists 
suppose that the building had a quadrangle shape with small courtyard in the middle. 
The contemporary structure of the Osieczna Castle is the result of magnificent reconstruction 
from 1890 to 1908 initiated by Heinrich Heydebrand und der Lasa. The appearance 
of the Castle before the reconstruction is very hard to determine. The plan of 1794 shows 
vertical view of the building similar to the contemporary one. It is composed out of three 
wings: South, West, and North (shorter) with small courtyard with an entry from the East. 
The illustration from 1840 shows South frontage (facade) of the castle. It is composed out 
of three or four buildings that are close together: two-story building from the East 
and one- or two-story building from the West side, joined by ground floor hallway. The picture 
from 1885 which is the period before the beginning of the last reconstruction shows two-
story building that has South facade and shows also hidden behind the trees ground floor 
building (hallway). Certainly this structure of the facade was found by Heinrich Heydebrand 
when he inherited the property in 1884. It seems that the idea to start the reconstruction 
came from the event of the wedding ceremony of the new owner to Gisela von Matuschka 
in 1890. The castle was then partially rebuilt again till it got the contemporary appearance. 
In the manuscript of the owner there is a note that says he wants to join the old wings together 
using the old foundations. It fits the situation described in the plan from 1900. It shows two 
structures of the old castle, hallway and the main Castle building. (AP PoznaÒ, Property 
of Osieczna— Heydebrand, sygn.5030). 

The first step in rebuilding the Castle was to broaden South elevation. It expanded 
from 4 to 7 windows vertically and it extended all the way to the hallway. It was not extended 
all the way to the entire length of the Castle, because the small courtyard would have had 
to vanish. It is documented in the published photos and on the plan from around 1890 (Kórnik 
Library, sygn PL 479)- This building had an attic with cartouche crest of Heydebrand Family 
in the middle. The West side of the facade had a passage leading to the courtyard. According 
to the plan, the frontage didn't have columnar balcony then. You can be sure of it looking 
at the photography dated around 1890. The constructions of the Main Castle changed 
drastically the Castle appearance in the West part of the South wing. The Main Castle had 
a tower as well as a turret added in 1900. It was the building that joined two wings 
of the Castle and was described in the manuscript of Heinrich Heydebrand. The view 
of the South elevation from 1900 was preserved in fragments. It shows the main building 
with a tower and — on the East side — the building with an attic and cartouche crest that was 
described earlier (Kórnik Library PL X 512). At the next stage of the remodeling the South 
frontage (facade) was expanded. The attic and the cartouche crest were removed. The entrance 
was bricked up and later used as window. The roof was modified into ridge. The oldest parts 
of the roof were covered with somewhat different shape. This reconstruction did not take very 
long and was completed in 1903. 
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The postcard dated back to 1903 shows facade as unified. The Castle's West and South wing 
has ground floor only. Adding another story to them and covering them with ridge roof was 
completed in 1908 according to the plans of a garret. 

The last stage of the reconstruction was to extand the terrace. The new owner 
of the Castle was the son of Heinrich, Heinz Heydebrand. The four columns arcades were 
modified into two columns. Maria Ÿuczak noticed that the German owner of the Castle took 
care of many tokens of remembrance from previous, Polish owners of the Osieczna estate. 
He embedded commemorating boards about the reconstructios and he built the renaissance 
portal. 

After analyzing all the reconstruction stages of the Castle done by Heinrich Heydebrand 
we notice changes in concepts. In the beginning the building with the attic and cartouche 
crest was supposed to be elegant and representative. Later that concept was changed; 
the Main Castle was built with a presentable entrance. It is hard to say, whether this change 
was caused by some concrete event or it came from changing of architect's firm. 

The reconstruction of the Castle interior is not well known. We can study the plans 
from the more recent periods of reconstruction of the Castle and couple of other projects 
of the architect's details and furniture. (Archiwum PaÒstwowe, PoznaÒ, Maj‡tek Osieczna-
Heydebrand, sygn. 5038, 5041, 5044). There is couple of the photographs of the Castle 
interior from 1925 by Udo Mertens. After the Second World War many fundamental changes 
had been made to the interior of the Castle. The Castle building from June of 1945 to June 
1956 was taken over by Instytut Zachodni in PoznaÒ. The property was used as health resort 
and the conference center. Wife of Kiry˘ Sosnowski, an Institute employee recalls that at first 
after the war the furniture and all of the furnishings from the Castle were gone. Between 
1956 and 1959 the Castle belonged to The Polish Academy of Science that used to organized 
conferences there. The Wojewódzki Wydzia˘ Zdrowia, PoznaÒ received the estate in 1959 
and founded State Sanatorium for Rheumatic Children. It is now the Public Health Center 
for children. 

The original Castle furnishings vanished. Some parts of the archives of Helldorff 
and Heydebrand Families are in Kórnik Library, others in Archiwum PaÒstwowe (State 
Archive) in PoznaÒ. Books from the Castle and very valuable rest of the chess library of Tossilo 
von Heydebrand are in Kórnik Library 

Projekt przebudowy po˘udniowej fasady zamku. Powsta˘ oko˘o 1890 roku. 
W zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN. 

The project of the South facade of the castle, designed in 1890. From the collection 
of Kórnik Library PAN. 



Po˘udniowa fasada zamku miÊdzy 1890 a 1900 rokiem. Fotografia nieznanego 
autora. Reprodukcja z H. Mielczarek, Zamek w Osiecznej, Leszno 1977, s. 9-

South facade of t h e Castle from 1890 to 1900. A u t h o r u n k n o w n . Reproduct ion 
from H. Mielczarek, Zamek w Osiecznej, Leszno 1977, p. 9-

Herb rodziny von Heydebrand wmurowany 
we wschodni‡ elewacjÊ pó˘nocnego skrzyd˘a zamku. 
Przed przebudow‡ znajdowa˘ siÊ w zwieÒczeniu 
po˘udniowego skrzyd˘a (fotografia powy˝ej) . 
Fot. Andrzej Michalski. 

The crest of Heydebrand family set in the East elevation 
of the N o r t h e r n wing of the Castle. Before the recon-
struction of the building it topped the Southern ele-
vation of the castle. Photographer: Andrzej Michalski. 

Wschodni szczyt po˘udniowego skrzyd˘a zamku miÊdzy 1890 a 1900 rokiem. 
W prawej czÊ˙ci fotografii widoczny fragment pó˘nocnego skrzyd˘a — jeszcze 
parterowego. Fotografia nieznanego autora, ze zbiorów Janusza Wróblewskiego. 

Upper part of the East Wing of the Castle from 1890 to 1900. O n the right fragment 
of the N o r t h W i n g — ground floor. U n k n o w n author, from the collections of Janusz 
Wróblewski. 
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Widok na bry˘Ê zamku od strony po˘udniowo zachodniej. Pocztówka wykonana 
pomiÊdzy 1900 a 1903 rokiem. W lewej czÊ˙ci widoczne skrzyd˘o zachodnie 
zamku — jeszcze parterowe. Park zamkowy nie zosta˘ jeszcze uporz‡dkowany. 
Ze zbiorów autora. 

View of the Castle from the South West. The postcard comes from the period from 1900 
to 1903. O n the left you can see West wing of the Castle, at that time only ground floor. 
The park around the Castle is not in order yet. From the collection of the author. 

To samo ujÊcie ju˝ po rozbudowie skrzyd˘a zachodniego zamku (pomiÊdzy 1903 
a 1908 rokiem). Pocztówka wydana przez Franza Riegnera, wys˘ana w 1917 
roku. Ze zbiorów autora. 

The same view but after the reconstruction of the West wing of the Castle (from 1903 
to 1908). The postcard was published by Franz Riegner, sent in 1917. From the collection 
of the author. 

UjÊcia zamku od 1900 do 1990 roku. Views of the Castle from 1900 till 1990. 
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Po˘udniowa fasada zamku po 1900 roku. Licz‡c od prawej strony: cztery pierwsze 
okna nale˝‡ do starszej czÊ˙ci zamku — zosta˘a ona wyró˝niona odmiennym 
kszta˘tem dachu; dalsze trzy okna nale˝‡ do dawnego ˘‡cznika, podniesionego 
do poziomu dwóch piÊter. Trójdzielne okno na parterze jest pozosta˘o˙ci‡ dawnego 
wjazdu na dziedziniec zamku. Budynek z wie˝‡ i baszt‡ po lewej stronie fasady 
jest budowl‡ now‡, ukoÒczon‡ w 1900 roku, zbudowan‡ jednak˝e na starszych 
fundamentach. Fragment pocztówki wysianej w 1902 roku. Ze zbiorów Muzeum 
OkrÊgowego w Lesznie. 

South facade of the Castle after 1900. From the r ight : four first windows belong 
to the oldest part of the Castle — it was covered with a different structure of the roof; next 
three windows belong to joining hallway, raised to two story building. Window consisting 
of three parts on the ground floor is what remained from the entrance to the courtyard. 
Building with a tower and turret on the left of the facade is new, completed in 1900, built 
on old foundation. Fragment of the postcard sent in 1902. From the collection of District 
Museum in Leszno. 

UjÊcie po˘udniowej fasady zamku z rozbudowanym w 1939 roku tarasem 
i przebudowanym podcieniem wej˙cia. Fot. Schneider, kwiecieÒ 1942 roku, 
z kolekcji Landesbildstelle Wartheland. Ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN. 

View of the South facade of the Castle with rebuilt terrace and arcade entrance. Photographer: 
Schneider, April of 1942, Landesbildstelle Wartheland. From the Kórnik Library PAN. 
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KO⁄CIÓŸ PARAFIALNY 

Najstarszy ko˙ció˘ parafialny w Osiecznej powsta˘ zapewne w czasie lokacji 
miasta. Proboszcz fary miejskiej jest wymieniony ju˝ w koÒcu wieku XIV O tym 
jak wygl‡da˘a ówczesna ˙wi‡tynia nie mo˝na powiedzie„ nic pewnego. Wspó˘czesna 
forma ko˙cio˘a jest wynikiem gruntownej przebudowy, jakiej dokonano z fundacji 
Górków oko˘o 1540 roku. Jednak˝e wnÊtrze budowli wygl‡da˘o wtedy zapewne 
inaczej, gdy˝ zosta˘o powtórnie przebudowane w formie póÍnobarokowej 
z inicjatywy Miko˘aja Skoroszewskiego pod koniec XVIII wieku. W pocz‡tkach 
wieku XIX zewnÊtrzny kszta˘t ko˙cio˘a poza odmienn‡ form‡ wie˝y nie ró˝ni˘ 
siÊ niczym od obecnego. ⁄wi‡tynia nie zosta˘a uszkodzona w po˝arze z 1793 
roku, jednak˝e pól wieku póÍniej nastÊpny du˝y po˝ar w mie˙cie zniszczy˘ dach 
i wie˝Ê ko˙cio˘a. W „Przegl‡dzie PoznaÒskim" pojawi˘ siÊ artyku˘ opisuj‡cy 
wydarzenia w Osiecznej i nawo˘uj‡cy do niesienia pomocy poszkodowanym, 
a przede wszystkim do wnoszenia datków na odbudowÊ ˙wi‡tyni: „Okropnem 
nieszczÊ˙ciem nawiedzi˘ Bóg ubogich mieszkaÒców miasta Osieczny, w powiecie 
Wschowskim. W dniu 2. sierpnia r. b. o godzinie 3- z po˘udnia, kiedy prawie 
ca˘a ludno˙„ by˘a zatrudniona prac‡ w polu, wybuchn‡˘ ogieÒ, który w przeci‡gu 
jednego kwadransa rozszerzy˘ siÊ na trzy ulice a w dwóch godzinach znaczn‡ 
czÊ˙„ miasta zmieni˘ w perzynÊ. Do spalonych budynków nale˝‡ obory i stodo˘a 
proboszczowskie, pomieszkanie wikariusza, szpital i szko˘a; a nadto jeszcze 
z ˙licznego ko˙cio˘a parafialnego pozosta˘y tylko mury, sklepienie i o˘tarze, 
lecz wie˝a i organy siÊ spali˘y, tudzie˝ dzwony siÊ stopi˘y. [...] Wielkie to nieszczÊ˙cie 
jest dla parafian katolickich w Osiecznie tern bole˙niejsze, ˝e ju˝ przed pogorzel‡ 
bÊd‡c w biedzie i niedostatku, a teraz nie maj‡c zasobów do wystawienia spalonych 
swych domów, nie mog‡ najmniejszym datkiem przyczyni„ siÊ do odbudowania 
swego ko˙cio˘a, a tu przychodzi jeszcze potrzeba wystawienia kilku nowych 
budynków mieszkalnych i gospodarczych". Jak informuje tablica wmurowana 
w kruchcie ko˙cio˘a, dach wyremontowano tego samego roku, nowe dzwony 
zawieszono w 1860-1861, a wie˝Ê i wie˝yczki odbudowano w 1869 roku. Trudno 
jednoznacznie okre˙li„ czy forma he˘mu wie˝y by˘a identyczna przed i po po˝arze. 
Rycina z „Przyjaciela Ludu" wskazuje raczej na nieco odmienny kszta˘t wie˝y 
ko˙cielnej w 1840 roku. 

Obok ko˙cio˘a stal‡ szko˘a katolicka, która spali˘a siÊ w czasie po˝aru. 
Odbudowano j‡ wkrótce w dzisiejszej formie. W pocz‡tkach nowego wieku, 
kiedy zaczÊ˘o brakowa„ pomieszczeÒ do nauczania zwiÊkszaj‡cej siÊ liczby dzieci, 



wystawiono nowy budynek, u k o Ò c z o n y w 1910 lub 1911 roku. W k o Ò c u lat 

sze ˙„dz ies i‡ tych, podczas p o r z ‡ d k o w a n i a placu s p Ê d u b y d ˘ a , nazwanego p ó Í n i e j 

Placem 600-lecia, poszerzono r ó w n i e ˝ boisko szkolne. W ˘ a ˙ n i e od strony Placu 

600-lecia, dawnych Piasków otwiera s iÊ jedyna panorama na budynek ko˙cio˘a, 

s t ‡ d nie jest zaskoczeniem, ˝ e w ˘ a ˙ n i e u jÊc ia ˙ w i ‡ t y n i od tej w ˘ a ˙ n i e strony s‡ 

najbardziej popularne. 

T H E HOLY T R I N I T Y C H U R C H 

The oldest Parish Church was built around the same time as the town was established. 
Parish priest is mentioned in records at the end of the 14th Century. We can not be certain 
what the church looked like back then. Contemporary appearance of the church is the result 
of the great reconstruction of 1540 from Gorka's fund. The interior design was different then 
present, because it was rebuilt in late baroque form initiated by Miko˘aj Skoroszewski 
at the end of the 18th Century. In the beginning of the 19th Century the exterior of the church, 
besides the shape of the tower, was similar to contemporary. The building was not touched 
during the fire of 1793, but half of the century later the next fire in the town destroyed 
the roof and the tower of the church. In „Przegl‡d PoznaÒski" journal an article that described 
events in Osieczna was published asking to help the victims of the disaster, and especially 
to raise the funds to rebuild the church. „Miserable misfortune God force upon the poor 
residents of Osieczna, in Wschowa district. O n August the 2nd around 3 pm, when most 
of the residents worked in the field, the fire broke out and during 15 minutes spread to 3 
streets and in 2 hours majority of the town vanished. The fire burned the cow shed and barn 
of the parish priest, curate's home, hospital and school; the Catholic Church was burnt; only 
the walls, vault and altar remained in place. The tower and the organ were completely burnt. 
The bells partially melted. [...} It is a great misfortune for the Catholic parishioners 
in Osieczna. Even before the fire they lived poorly just getting by. After the fire they do not 
have the money to rebuild the burned homes or the church, and there are no funds at all 
to build new homes or the church, and there are no funds at all to build new homes 
and buildings." 

A board in the vestibule of the church says that the roof was reconstructed during 
the same of the fire; new bells were hanged in 1860-1861. The main tower and other smaller 
towers were rebuilt in 1869- It is hard to say whether the structure of the new tower was 
identical to the one that was burnt. Picture from „Przyjaciel Ludu" journal shows slightly 
different shape of the church tower in 1840. 

Next to the church there was Catholic School that burnt during the fire. It was 
reconstructed to its present appearance. In the beginning of the 20th Century when 
the number of children had grown it was necessary to build additional school building 
in 1910 or 1911. In the 1960's during cleanup of the 600-years Square, the school playground 
was widened. From the Square the panoramic view of the church is splendid and most popular. 

Widok ko˙cio˘a katolickiego od strony Placu 600-lecia. Po prawej stronie budynek 

szko˘y katolickiej przed zbudowaniem nowego gmachu szko˘y. Ze zbiorów autora. 

View of the Holy Trinity Church from the 600-years Square. O n the right the building 
of the Catholic school before the new one was built. From the collection of the author. 

Widok k o ˙ c i o ˘ a parafialnego od strony 

ul. Bocznej. Fragment pocztówki, wysia-

nej w 1914 roku, ze zbiorów Janusza 

Wróblewskiego. 

View of the Parish Church from Boczna Street. 
Fragment of the postcard, sent in 1914, 
from the collection of Janusz Wróblewski. 
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UjÊcie ko˙cio˘a katolickiego i obydwu budynków szko˘y katolickiej od strony 
obecnej ulicy Ojca Edwarda Frankiewicza. W tle wie˝a ko˙cio˘a protestanckiego. 
Pocztówka z lat trzydziestych XX wieku, ze zbiorów Andrzeja PiaszczyÒskiego. 

Scenery of the Parish Church and two Catholic school buildings from the Father Edward 
Frankiewicz Streer. In the background there is the Protestant Church tower. The postcard 
from the 30's of the 20th Century, from the collection of Andrzej PiaszczyÒski. 

KO⁄CIÓŸ KLASZTORNY I KLASZTOR 

Trzecim charakterystycznym obiektem panoramy Osiecznej jest ko˙ció˘ 
klasztorny i klasztor Franciszkanów Reformatów. Zakonnicy zostali sprowadzeni 
do miasta przez w˘a˙ciciela Osiecznej Adama Olbrachta Przyjemskiego w 1622 roku. 
By˘a to typowa fundacja okresu kontrreformacji, szczególnie w miastach bÊd‡cych 
silnymi o˙rodkami protestantyzmu. Fundacja osiecka by˘a drug‡ obok klasztoru 
w Miejskiej Górce fundacj‡ franciszkaÒsk‡ Przyjemskiego. Klasztor zbudowano 
poza granicami miasta. Obok ufundowania budynków klasztoru i ko˙cio˘a darczyÒcy 
zadbali o wyposa˝enie nowego konwentu, przekazuj‡c mu okoliczne grunty, które 
z czasem sta˘y siÊ ogrodami klasztornymi. Pocz‡tkowo zakonnicy funkcjonowali 
przy drewnianym ko˙ciele i klasztorze, a kult dewocyjny skupia˘ siÊ wokó˘ obrazu 
˙w Walentego. Córka Adama Olbrachta, Zofia Przyjemska i jej m‡˝ Jan z Bnina 
OpaliÒski ufundowali w latach osiemdziesi‡tych XVII wieku nowy, murowany 
klasztor, zachowany do dnia dzisiejszego. W latach 1729-1733 z fundacji Marianny 
Mycielskiej i jej syna Józefa, w˘a˙ciciela Osiecznej, zbudowano nowy, murowany, 
zachowany do dzi˙ ko˙ció˘. Projektowa˘ go architekt Pompeo Ferrari. Po II rozbiorze 
Polski, w˘adze Pruskie systematycznie likwidowa˘y klasztory na nowo zdobytych 
ziemiach, w˘‡czaj‡c ich dobra do domeny królewskiej. Tak sta˘o siÊ i z osieckim 
konwentem, który zosta˘ zlikwidowany w roku 1834. Od 1842 zabudowania klasztorne 
wykorzystywano jako zak˘ad dla ksiÊ˝y demerytów (ksiÊ˝y oskar˝onych o moralne 
wystÊpki lub zgorszenie), który prowadzony byl przez zakonników franciszkaÒskich. 
Na prze˘omie wieków kapelanem zak˘adu byl ks. Steinmetz. W roku 1927 reformaci 
powrócili do klasztoru. W czasie II wojny ˙wiatowej zostali z niego ponownie usuniÊci 
decyzj‡ w˘adz okupacyjnych. W tym czasie w klasztorze znajdowa˘o siÊ wiÊzienie dla 
kobiet. Po II wojnie ˙wiatowej zakonnicy powrócili do Osiecznej, prowadz‡c nowicjat 
franciszkaÒski. 

Wygl‡d ko˙cio˘a i klasztoru nie zmieni˘ siÊ od momentu powstania murowanych 
budynków, przekszta˘ci˘o siÊ za to ich otoczenie. W latach miÊdzywojennych teren 
klasztorny otoczony by˘ w wiÊkszo˙ci zabudowaniami gospodarczymi, stodo˘ami itp. 
oraz wiatrakami. Te ostatnie zniknÊ˘y w czasie II wojny ˙wiatowej. Stoj‡cy niegdy˙ 
na uboczu miasta konwent, znalaz˘ siÊ w jego obrÊbie. Mur oddziela˘ teren klasztoru 
od ul. KrzywiÒskiej, obecnie Ojca Edwarda Frankiewicza i styka˘ siÊ z zabudowaniami 
probostwa. W okresie powojennym równie˝ budynki mieszkalne zaczÊ˘y otacza„ 
tereny klasztorne. Na czÊ˙ci gruntu odkupionego od klasztoru wytyczono now‡ ulicÊ 
Miko˘aja Kopernika, przy której rozpoczÊto budowÊ nowego gmachu szko˘y. Tereny 
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po˘o˝one „za klasztorem" przeznaczono do zabudowy, co sk˘oni˘o zakon do zbudowania 

kolejnego muru, okala j‡cego teren klasztorny od wschodu. Obecnie k w a r t a ˘ „za kla-

sztorem" jest j u ˝ niemal w y p e ˘ n i o n y z a b u d o w ‡ , w z d ˘ u ˝ nowych ulic ˘‡cz‡cych 

od dawna funkcjonuj‡c‡ Mie j sk‡ D r o g Ê z ul. Kopernika. 

T H E FRANCISCAN C O N V E N T A N D ITS C H U R C H 

The third distinctive, characteristic feature of Osieczna is the Convent Church 
and Convent of Franciscan Reformers. The friars were brought to the town by its owner Adam 
Olbracht Przyjemski in 1622. It was a typical fund of the Contra-Reformation period. Especially 
in towns that were strong protestant centers. The foundation in Osieczna was the second 
Franciscan convent established by Przyjemski; the first one was in Miejska Górka. The place 
for the buildings was chosen to be out of town limits. Beside the convent and the church 
the founders provided the furnishings for the new convent, also contributed land that was turned 
later into the gardens. 

At first the friars used a wooden church and worship was directed to the painting 
of Saint Vincent. The new Convent building (built out of bricks) was founded in the 80's 
of the 17th Century by Zofia Przyjemska (Adam Olbracht's daughter) and her husband Jan 
z Bnina OpaliÒski. It is still used up to now. From 1729 to 1733 Marianna Mycielska and her 
son, Joseph, the owner of Osieczna, founded a new Church, built out of bricks, that is currently 
used as well. It was designed by an Italian architect Pompeo Ferrari. After the 2nd partitioning 
of Poland, Prussian authority was systematically closing down all monasteries on their new 
territories, taking over their estates and property into their Kingdom. Osieczna Convent was 
closed down in 1834. Since 1842 the buildings were used as home for priests accused of moral 
offences. In the beginning of the 20th Century its chaplain was parish priest Steinmetz. In 1927 
the Franciscan Reformers returned to the Convent. During the Second World War they were 
removed again by German Authority. The buildings were used as a prison for women. After 
the war, the friars returned to Osieczna and beside the Convent there is also a Franciscan novitiate. 

The appearance of the church and the Convent has not changed since it's been built, 
but the area around them has. Before the Second World War the Convent buildings were 
surrounded by cow sheds, barns and windmills. They disappeared during the war. The Convent 
that was out of city limits, had been joined to Osieczna. The fence built out of bricks separated 
the Convent area from KrzywiÒska Street (now Edward Frankiewicz Street) and was close 
to the parish priest estate. After the war residents started to build homes around the Convent 
grounds. A new street was created named after Miko˘aj Kopernik and new school construction 
was started from the land that was bought from the Convent. Property around the Franciscans 
buildings were used to build new homes. The Convent needed another fenced wall from 
the East. The property around the Convent is now almost all filled with homes, joining Miejska 
Droga Street with Kopernika Street and other new avenues. 

Widok z a b u d o w a Ò klasztornych z w i e ˝ y ko ˙c io˘a katolickiego. W tle p r a c u j ‡ c y 

wiatrak przy Miejskiej Drodze. Fot. O. Edward Frankiewicz, lata trzydzieste XX 

wieku. Ze zbiorów Andrzeja P i a s z c z y Ò s k i e g o . 

View of the Convent building from the Parish Church tower. In the background the windmill 
is working by Miejska Droga. Photography by O. Edward Frankiewicz, from the 30's 
of the 20th Century. From the collection of Andrzej PiaszczyÒski. 
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To samo u j Ê c i e w 2005 roku. Fot. autor. 

The same view in 2005. Pfotographer: the author. 



UjÊcie ko˙cio˘a klasztornego z naro˝nika ulic Pawia Steinmetza 
i GostyÒskiej. Figura Naj˙wiÊtszej Marii Panny stal‡ w tym okresie 
na rozwidleniu dróg. Pocztówka wysiana w 1914 roku, wyprodu-
kowana przez Reinicke Sc Rubin, ze zbiorów Andrzeja Piasz-
czyÒskiego. 

View of the Convent Church from the corner of Paw˘a Steinmetza 
and GostyÒska Street. Wayside shrine of Saint Mary was there at the cross 
roads. Postcard sent in 1914, publ i shed by Reinicke & Rubin, 
from the collection of Andrzej PiaszczyÒski. 

To samo ujÊcie z lat sze˙„dziesi‡tych XX wieku. Figura zosta˘a 
przeniesiona na teren probostwa. Na rozwidleniu dróg zast‡pi˘ j‡ 
drogowskaz z charakte-ry stycznym i ˝ó˘tymi tablicami informa-
cyjnymi. ZdjÊcie nieznanego autora, ze zbiorów Janusza 
Wróblewskiego. 

The same view from the 60's of the 20th Century. The wayside shrine 
was moved to the parish priest property. It was replaced on the cross roads 
by a sign-post with characteristic yellow information boards. Photo 
of an u n k n o w n author from the collection of Janusz Wróblewski. 

Nieistniej‡cy obecnie f ragment 
nagrobka Anny Skalawskiej, zm. 1709, 
na cmentarzu przyklasztornym. 
Fot. B. Koz˘owski. 

Non-existing fragment of the gravestone 
of Anna Skalawska, died 1709 at the grave-
yard surrounded the Convent. Photogra-
pher: B. Koz˘owski. 



K O ⁄ C I Ó Ÿ E W A N G E L I C K I T H E P R O T E S T A N T C H U R C H 

Najstarsze wiadomo˙ci o ko˙ciele ewangelickim pochodz‡ z pierwszej 
polowy XVII wieku. Adam Olbracht Przyjemski w przywileju z 1635 roku pisa˘: 
„Ko˙ció˘ ich [tj. ewangelików] teraznieyszy nowo zbudowany, który le˝y [...] 
na Ulicy laziebny, [...] na którym Ko˙ciele WierzyczkÊ dla dzwonka zbudowa„ 
im pozwalam". W wieku XVIII cz˘onkowie gminy na skutek prze˙ladowaÒ 
religijnych rozproszyli siÊ po s‡siednich miejscowo˙ciach lub te˝ udali siÊ na ⁄l‡sk. 
Po wydaniu w 1769 roku przez Miko˘aja Skoroszewskiego listu chroni‡cego 
protestantów z Osiecznej, gmina zaczÊ˘a siÊ na nowo organizowa„. NastÊpny 
ko˙ció˘ zbudowano w roku 1791-1792, na rok przed przybyciem do miasta 
pastora i organizatora nowej gminy Johanna Martina Fechnera. W czasie po˝aru 
w 1793 roku wypali˘o siÊ wnÊtrze tego ko˙ció˘ka, jednak˝e mury pozosta˘y 
nietkniÊte. Ju˝ w 1802 roku budynek nie by˘ jednak w dobrym stanie, skoro 
opisywano go w ten sposób: „Ewangelicy-Luteranie maj‡ ma˘y, Íle zbudowany 
drewniany ko˙ció˘". Ko˙ció˘ ten sta˘ na parceli obok istniej‡cego do dzisiaj domu 
pastora, zbudowanego w 1876 roku. Charakterystyczna, pÊkata wie˝a tej ˙wi‡tyni, 
zosta˘a postawiona w 1821 roku i jest widoczna na rycinach oraz fotografiach 
Osiecznej sprzed 1900 roku. 

MiÊdzy rokiem 1861 a 1864 dobra osieckie posiada˘ Heinrich Burkhard 
Abegg, który za namow‡ pastora Carla Gustawa Bóhmera zapisa˘ w testamencie 
legat w wysoko˙ci 30 tys. talarów na budowÊ nowego ko˙cio˘a. Inwestycja jednak 
nie zosta˘a podjÊta z braku odpowiedniego miejsca pod budowÊ . Ustalono, 
˝e nowa ˙wi‡tynia stanie na dzia˘kach zajmowanych przez szko˘Ê i szpital 
ewangelicki. W 1893 roku zakupiono odpowiedni‡ dzia˘kÊ pod budowÊ nowej 
szko˘y. Nowy pastor osiecki Emil Taube wystara˘ siÊ od ministra wyznaÒ Bossego 
o dotacjÊ na budowÊ nowej szko˘y, która stanÊ˘a latem 1897 roku. Jednocze˙nie 
przeniesiono z s‡siedniej dzia˘ki szpital ewangelicki w nowe miejsce (na ówczesn‡ 
ul. LeszczyÒsk‡ 54), co nast‡pi˘o jesieni‡ 1897 roku. W tej sytuacji stare budynki 
szko˘y i szpitala mog˘y zosta„ zburzone, a na ich miejscu rozpoczÊ˘a siÊ budowa 
nowego ko˙cio˘a. W nastÊpnym roku Nerger, majster budowlany z Leszna, 
rozpocz‡˘ prace murarskie i ju˝ w maju po˘o˝ono kamieÒ wÊgielny, a w dwa lata 
póÍniej po˙wiÊcono nowy ko˙ció˘. Przez krótki czas obydwa budynki ˙wi‡tyÒ 
sta˘y obok siebie, co widoczne jest na pocztówkowych ilustracjach. Po 1900 roku 
stary ko˙ció˘ rozebrano. W 1975 roku znikn‡˘ tak˝e i nowy ko˙ció˘. 

The oldest information about Evangelical Church comes from the 1st part 
of the 17th Century. Adam Olbracht Przyjemski in the privilege of 1635 wrote: „Their 
church was just built, it is [...} at Ÿaziebna Street [...} and I am allowing them to set up 
a tower for a bell". In the 18th Century members of the commune moved out to other 
neighboring towns or went to Silesia because of the religious persecution. After 1769 
Miko˘aj Skoroszewski published the letter that protected the rights of the Protestants. 
The community started new order. Another new Protestant Church was built in 1791/1792, 
one year before that new Pastor J o h a n n Mart in Fechner came. During the fire of 1793 
the interior of the church got burnt but the rest of the building remained untouched. 
In 1802 the building was in bad shape described as „Evangelical and Lutherans have small, 
not built right wooden church". This church was built next to pastor's house that remained 
up to present time. Characteristic squabby tower of this church was built in 1821 and is 
visible in drawings and photos of Osieczna from before 1900. 

Between 1861 and 1864 the owner of Osieczna property was Heinrich Burkhard 
Abegg. The pastor persuaded him to leave 30 thousand talars in testimony to the parish 
for building a new church. The investment was not accomplished because the place to build 
a new church was not found. It was agreed that the church will be built in the place 
of an old school and evangelical hospital. In 1893 the property was bought to build a new 
school. A new pastor of Osieczna Emil Taube was able to get a grant from the minister 
of religion Bosse to build the new school. It was ended in 1897. The hospital was moved 
to a new place (at former LeszczyÒska Street 54) in fall of 1897. The old buildings of school 
and hospital were demolished and the new church was about to be built. Negrer, Master 
in building from Leszno started to build the church in the spring and in May the corner 
stone was placed. Two years later the church was consecrated. During that short time both 
building were standing next to each other what you can see while looking at the illustrations. 
After 1900 the old church was taken down. In 1975 also the new one was demolished. 
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Ko˙ció˘ protestancki, zbudowany w 1791-1792 roku, rozebrany w 1900 roku. 
Po lewej stronie widoczny fragment domu pastora. Fot. Rudolf Staban, koniec 
XIX wieku, reprodukcja z A. Taube, Geschkhte der evangelischen Kirchengemeinde 
Storchnest, Storchnest 1898. 

Protestant Church built in 1791-1792, demolished in 1900. O n the left fragment 
of the pastor's home. Photographer Rudolf Staban, the end of the 19th Century. The copy 
from A.Taube, Geschkhte der evangelischen Kirchengemeinde Storchnest, Storchnest 1898. 

Budynek szpitala ewangelickiego, stoj‡cy obok „starego" ko˙cio˘a. Rozebrany 
w 1897 roku. Fot. Rudolf Staban, koniec XIX wieku, reprodukcja z A. Taube, 
Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Storchnest, Storchnest 1898. 

The building of evangelical hospital, next to the „old" church. It was demolished in 1897. 
Photographer Rudolf Staban, the end of the 19th Century. The copy from A.Taube Geschichte 
der evangelischen Kirchengemeinde Storchnest•, Storchnest 1898. 
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Widok miasta od strony Samicy. Na prawo od nowej bry˘y ko˙cio˘a protestanckiego 
widoczna jest wie˝a starego ko˙ció˘ka. Pocztówka wys˘ana w 1900 roku. 
Ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. 

View of the town from the Samica River. O n the right from the new Protestant Church 
we can see the tower of the old church. Postcard was sent in 1900. From the collection 
of Municipal Public Library in Leszno. 

Widok ko˙cio˘a protestanckiego od strony ul. Szkolnej. W tle widoczny gmach 
szko˘y ewangelickiej. Pocztówka wyprodukowana przez nieznanego wydawcÊ. 
Ze zbiorów Janusza Wróblewskiego. 

View of the Protestant Church and Szkolna Street. In the background the Evangelical school 
building. Postcard published by an u n k n o w n author. From the collection of Janusz 
Wróblewski. 

To samo ujÊcie ju˝ po rozebraniu starego ko˙cio˘a. Fragment pocztówki wysianej 
w 1902 roku. Ze zbiorów Muzeum OkrÊgowego w Lesznie. 

The same view after demolishing the old church. Fragment of the postcard sent in 1902. 
From the collection of the District Museum in Leszno. 
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U L I C E I R Y N E K 

Centrum miasta Osiecznej stanowi˘y Rynek i g˘ówna droga wylotowa -
dzisiejsza ulice Ko˙ciuszki i LeszczyÒska. Pocztówki i zdjÊcia ukazuj‡ zmiany 
w wygl‡dzie budynków, burzenie starych i stawianie nowych gmachów, nowe 
nawierzchnie ulic i chodników, posadzone i wycinane drzewa. Na prze˘omie lat 
piÊ„dziesi‡tych i sze˙„dziesi‡tych zagospodarowano na nowo czÊ˙„ z osieckich ulic, 
k˘ad‡c na nich now‡ nawierzchniÊ asfaltow‡. Przy okazji tych robót, wykonywano 
równie˝ prace „porz‡dkuj‡ce" wygl‡d ulicznych pierzei. Miejscowy fotograf Boles˘aw 
Koz˘owski pozostawi˘ dokumentacjÊ owych zmian, która pozwala nam odtworzy„ 
historiÊ tych miejsc. Albumy komponowane przez niego mia˘y konstrukcjÊ 
chronologiczn‡. Otwiera˘y je zdjÊcia ulic przed remontem, z lakoniczn‡ adnotacj‡ 
fotografa „wczoraj", zamyka˘y za˙ zdjÊcia wykonane w tych samych miejscach ju˝ 
po remontach z adnotacj‡ „dzisiaj". W wypadku albumu dokumentuj‡cego 
przebudowÊ ulicy Szkolnej w I960 roku szczególnie widoczna jest wzglÊdno˙„ 
pojÊcia czasu. PiÊtna˙cie lat po „dzisiaj" z roku I960, wygl‡d ulicy zmieni˘ siÊ 
gruntownie, a moment przemiany dokumentuj‡ fotografie wykonane z ukrycia 
przez anonimowego fotografa, ukazuj‡ce burzenie wie˝y ko˙cio˘a ewangelickiego. 
Po dalszych dwudziestu piÊciu latach owo „dzisiaj" Boles˘awa Koz˘owskiego straci˘o 
ju˝ zupe˘nie swój wyraz. 

STREETS A N D T H E MARKET SQUARE 

Most important parts in Osieczna were the Market Square and Main Street, 
contemporary Ko˙ciuszki and LeszczyÒska Street. Postcards and photos show changes 
in architecture, the appearance and fading away of the buildings, new road surfaces 
and pavements, planted and cut off trees. In the 50's and 60's street were covered with asphalt. 
Also the facade of the streets was changed. Photographer Boles˘aw Koz˘owski documented 
those changes, showing the relativity of the time passing by. His photo albums were composed 
in chronological order. They showed pictures of the streets before the changes that were 
marked as „yesterday" and the picture of „today" followed. The relativity of time is particularly 
visible while looking at reconstruction elements of Szkolna Street. 15 yerars after „tooday" 
of I960 was a lot different then today. The view of the street had changed drastically; these 
moments were documented by photos taken by anonymous photographer. It shows 
the demolition of the Evangelic Church tower. After another 25 years, the word „today" has 
lost its meaning. 

Widok ulicy Ko˙ciuszki w kierunku ulicy LeszczyÒskiej. Fragment pocztówki 
z 1908 roku, wyprodukowanej przez Franza Riegnera, ze zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Poznaniu. 

View of the Ko˙ciuszki Street towards LeszczyÒska Street. Fragment of the postcard from 
1908, produced by Franz Riegner, from the collection of University Library in PoznaÒ. 
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wczoraj... 

ZdjÊcia wykonane w 1959 roku przez Boles˘awa Koz˘owskiego podczas remontu 
ulicy Szkolnej. Ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Osiecznej. 

Photos taken in 1959 by Boles˘aw Koz˘owski during the reconstruction of Szkolna Street. 
From the collection by Municipal Public Library in Osieczna. 

dzisiaj 
(1959) 
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ZdjÊcia wykonane w po˘owie 1975 roku przez nieznanego fotografa. Uchwycona 
zosta˘a chwila zrzucania he˘mu wie˝y ko˙cio˘a protestanckiego. Ze zbiorów 
Janusza Wróblewskiego. 

Photos taken in the middle of 1975 by an u n k n o w n photographer . They captured 
the moment of taking down the top of the Protestant Church tower. From the collection 
of Janusz Wróblewski. 

Wspó˘czesny widok w g˘‡b ulicy Szkolnej. Fot. autor. 

Contemporary view of Szkolna Street. Photography taken by the author. 
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Trzy ujÊcia Rynku z wie˝y ko˙cio˘a katolickiego. Pierwsze wykonano pomiÊdzy 
1913 a 1918, drugie w latach trzydziestych XX wieku, trzecie w 1968 roku. 
Obserwacja po˘udniowej pierzei na pierwszej i drugiej ilustracji placu pozwala 
dostrzec jej znaczne przekszta˘cenia. PomiÊdzy drug‡ a trzeci‡ ilustracj‡ zmieni˘ 
siÊ równie˝ kszta˘t fasady ratusza. Ze zbiorów Stanis˘awy Matyja, Andrzeja 
PiaszczyÒskiego i autora. 

Three views of the Market Square from the Parish Church Tower. First was taken in the period 
of 1913 to 1918. The second one in the 30's of the 20th Century, the third in 1968. While 
looking at the South frontage of the Square on the first and second illustration we can notice 
the significant change. The second and third picture shows different structure of the Town 
Hall facade. From the collection of Stanis˘awa Matyja, Andrzej PiaszczyÒski and the author. 
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Pó˘nocno-wschodni naro˝nik Rynku w latach trzydziestych (fotograf nieznany) 
i w latach sze˙„dziesi‡tych XX wieku (fot. Boles˘aw Koz˘owski). Ze zbiorów Janusza 
Wróblewskiego i Andrzeja PiaszczyÒskiego. 

North-East corner of the Market Square in the 30's (photographer unknown) and in the 60's 
of the 20th Century (taken by Boles˘aw Koz˘owski). From the collection of Janusz Wróblewski 
and Andrzej PiaszczyÒski. 

Po˘udniowo-Zachodni naro˝nik Rynku oko˘o 1910 roku na pocztówce czarno-
bia˘ej wydanej w wersji niemieckiej przez H. Krella. Ze zbiorów Muzeum 
OkrÊgowego w Lesznie. 

South-West corner of the Market Square around 1910 on the black and white postcard 
published in German by H. Krell. From the collection of District Museum in Leszno. 
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To samo ujÊcie na pocztówce kolorowej wyprodukowanej przez tego samego 
wydawcÊ w wersji polskiej. Ze zbiorów Andrzeja PiaszczyÒskiego. 

The same view in the colored postcard in Polish. From the collection of Andrzej PiaszczyÒski. 

Ten sam fragment placu na zdjÊciu wykonanym w 1919 roku, przez nieznanego 
fotografa. Ze zbiorów Janusza Wróblewskiego. 

The same fragment of the Square in the picture taken in 1919 by an unknown photographer. 
From the collection of Janusz Wróblewski. 

UjÊcia Rynku w okresie powojennym. Views of the Market Square after World War II. 

ULICE I RYNEK / STREETS AND THE MARKET SQUARE 5 7 



Fragment zachodniej pierzei Rynku. ZdjÊcie z pocz‡tku XX wieku, wykonane 
przez nieznanego fotografa. Ze zbiorów Andrzeja PiaszczyÒskiego. 

Fragment of the West frontage of the Market Square. Picture from the beginning 
of the 20th Century taken by an unknown photographer. From the collection of Andrzej 
P JaszczyÒski. 

Pompa na Rynku w zimowej scenerii. Fot. Boles˘aw Koz˘owski, lata 50.-60. 
Ze zbiorów Andrzeja PiaszczyÒskiego. 

The p u m p on the Market Square in winter scenery. Photographer Boles˘aw Koz˘owski, 
50's-ó0's. From the collection of Andrzej PiaszczyÒski. 
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Wschodnia pierzeja Rynku w latach siedemdzie-
si‡tych XX wieku. ZdjÊcie wykonane przez nieznanego 
fotografa. Ze zbiorów Janusza Wróblewskiego. 

East frontage of the Market Square in the 70's of the 20th 
Century. Picture taken by an u n k n o w n photographer. 
From the collection of Janusz Wróblewski. 

Ratusz w Osiecznej przed przebudow‡ w latach trzydzies-
tych XX wieku. ZdjÊcie nieznanego autora z kolekcji 
Andrzeja PiaszczyÒskiego. 

Ratusz osiecki z okresu referendum z 1946 roku. Wskazuje 
na to napis „3xTak" — has˘o obozu rz‡dz‡cego. ZdjÊcie 
nieznanego fotografa ze zbiorów Andrzeja PiaszczyÒskiego. 

The Town Hall in Osieczna before the rebuilding in the 30's The Town hall from the period of referendum in 1946. It shows 
of the 20th Century. The picture taken by an unknown author, the sign „3xYES" motto of the authority. Picture taken by unknown 
from the collection of Andrzej PiaszczyÒski. photographer from the collection of Andrzej PiaszczyÒski. 

Pierwszy, drewniany budynek ratusza w Osiecznej sp˘on‡˘ wraz z archiwum miasta 
w 1793 roku. Obecny, murowany ratusz, powsta˘ po 1862 roku. W latach trzydziestych 
XX wieku przebudowano jego fasadÊ. W latach siedemdziesi‡tych na s‡siedniej 
parceli powsta˘ nowy budynek UrzÊdu Miasta i Gminy, po˘‡czony ze starym ratuszem. 
Parter dawnego budynku przeznaczono na siedzibÊ biblioteki. 

The first Town Hall building in Osieczna was made out of wood and burnt with the town 
archives in 1793. Contemporary, build out of brick Town Hall was built in 1862. 
In the 30's of the 20th Century the facade was rebuilt. In the 70's on the building lot next 
to it new building of Department of Municipality and local administration of a commune 
council was built and was connected to the old Town Hall. The ground floor of the building 
is used as a public library. 
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UjÊcia z Rynku w g˘‡b ulicy LeszczyÒskiej (obecnie Ko˙ciuszki). Pierwsze i drugie 
wykonano oko˘o 1910 roku, trzecie w okresie miÊdzywojennym, czwarte w czasie 
II wojny ˙wiatowej. Ostatnie ujÊcie ukazuje wspó˘czesny widok ulicy Ko˙ciuszki. 
Ze zbiorów Andrzeja PiaszczyÒskiego, Kornelii Szczepaniak, Sabiny ModrzyÒskiej. 

View of the Market Square into LeszczyÒska Street (at present Ko˙ciuszki). The first 
and the second picture was taken around 1910, third before the Second World War 
and the forth during the War. The last view shows contemporary appearance of Ko˙ciuszki 
Street. From the collection of Andrzej PiaszczyÒski, Kornelia Szczepaniak and Sabina 
ModrzyÒska. 
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UjÊcie ulicy LeszczyÒskiej (obecnie Ko˙ciuszki) w kierunku Rynku. Na pierwszym 
planie gmach poczty, zbudowany w ostatnich latach XIX wieku. Ze zbiorów Andrzeja 
PiaszczyÒskiego. 
W latach czterdziestych XIX wieku w Osiecznej funkcjonowa˘a stacja przeprzÊgowa 
koni, dla wozów pocztowych, je˝d˝‡cych na trasie z Leszna do ⁄migla. Pracownicy 
stacji mieli prawo znakowania przesy˘ek, bowiem istniej‡ stemple z Osiecznej ju˝ 
z lat trzydziestych XIX wieku. Regularny urz‡d pocztowy powsta˘ zapewne w latach 
sze˙„dziesi‡tych XIX wieku, nie wiadomo jednak gdzie siÊ mie˙ci˘. W koÒcu XIX 
wieku nowy w˘a˙ciciel Osiecznej Heinrich Heydebrand sfinansowa˘ budowÊ nowego 
gmachu poczty, który nastÊpnie wydzier˝awi˘. Obok, na ulicy Zamkowej powsta˘ 
w latach 1902-1903, równie˝ z inicjatywy dziedzica dóbr osieckich, budynek przedszkola. 

View of LeszczyÒska Street (at present Ko˙ciuszki) towards the Market Square. We can notice 
the Post Office building, built at the end of the 19th Century. There was a relay depot 
of horses for post office wagons riding from Leszno to ⁄migiel. They are described as early 
as in the 40's of the 19th Century. The employees of the depot did stamp the mail, because 
there is stamped mail from the 30's with the postmark from Osieczna. The regular post office 
was established in the 60's of the 19th Century, but we can not be certain where it was located 
at. At the end of the 19th Century the new owner of Osieczna Heinrich Heydebrand founded 
the new post office building that he later leased. Next to that building in 1902-1903 
on Zamkowa Street, the lord of the manor from Osieczna built a pre-school building. 

Plac 600-lecia, dawniej nazywany „Piaski", na którym znajdowa˘ siÊ skup byd˘a. 
Na zdjÊciu nieistniej‡cy budynek skupu z zagrodami dla zwierz‡t. Po lewej stronie 
widoczny remont boiska szkolnego. ZdjÊcie wykonane przed 1970 rokiem, 
przez nieznanego fotografa, w zbiorach Barbary KarmoliÒskiej. 
Na placu znajduje siÊ równie˝ siedziba stra˝y po˝arnej (w okresie miÊdzywojennym 
zwieÒczona drewnian‡ wie˝‡ obserwacyjn‡) oraz zbudowany w 1913 roku budynek 
gazowni miejskiej. Gaz tam wytwarzany u˝ywany byl do zasilania ulicznych latarni. 
W 1922 roku urz‡dzenia gazowni sprzedano, a w 1928-1929 roku w budynku 
ulokowano elektrowniÊ miejsk‡. Zaopatrywa˘a ona w pr‡d nie tylko lampy uliczne, 
ale i domy prywatne. W zmodernizowanym budynku elektrowni mie˙ci siÊ obecnie 
Miejsko-Gminny O˙rodek Kultury 

The 600-year Square, formerly called „Sands", was used as a place to trade cattle. This picture 
shows non-existing purchasing centre of cattle with stockyards. O n the left we can see 
the reconstruction of the school playground. The picture was taken before 1970 by unknown 
photographer, from the collection of Barbara KarmoliÒska. 
The fire department is on the square (before the War it had the wooden observation tower) 
as well as municipal gas-plant built in 1913. Gas generated there was used to supply the power 
to the lamp posts in the town. In 1922 the gas-pipe equipment was sold, in 1928-29 
the electrical power-plant was located there. It supplied the power not only to the lamp posts 
but also to private homes. Contemporarily the building is used by Municipal Culture Center. 
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Budynek zak˘adu Sióstr El˝bietane (dom ˙w. Józefa), ufundowany w 1900 roku 
przez wla˙ciela Jeziorek Hansa Haschego. Ze zbiorów Andrzeja PiaszczyÒskiego. 
Gmach powstawa˘ w kilku etapach do roku 1904, a zamieszka˘o w nim kilka 
sióstr ze zgromadzenia ˙w. El˝biety wÊgierskiej, sprowadzonych ze ⁄l‡ska. 
Do 1940 roku w domu tym mie˙ci˘ siÊ zak˘ad dla umys˘owo chorych dziewcz‡t 
oraz przedszkole. Przej˙ciowo w okresie I wojny ˙wiatowej mie˙ci˘ siÊ w nim 
równie˝ szpital polowy, a w 1919 roku siedziba starosty powiatu leszczyÒskiego. 
W czasie okupacji hitlerowskiej zak˘ad zlikwidowano, a budynek przejÊ˘a NSDAP 
Po zakoÒczeniu dzia˘aÒ wojennych w budynku mie˙ci˘o siÊ przedszkole, prowadzone 
pocz‡tkowo przez siostry, za˙ od 1962 roku przez administracjÊ i pracowników 
cywilnych. Siostry zosta˘y zmuszone do wynajmowania budynku. St‡d zapewne 
na drugim zdjÊciu na gmachu zak˘adu umieszczono flagi paÒstwowe z okazji 
1000-lecia paÒstwa polskiego, 1966 rok. W˘adze ko˙cielne w tym samym czasie 
obchodzi˘y uroczysto˙ci rocznicy 1000-lecia chrztu Polski. ZdjÊcie wykona˘ 
Boles˘aw Koz˘owski. Ze zbiorów Miejskiej Biblioteki w Osiecznej. 

Building of st. Elizabeth-sister convent (st. Joseph House), founded in 1900 by the owner 
of Jeziorki Hans Hasche. 
The building was established in stages until 1904, and the sisters from the convent of Saint 
Elizabeth of Turingia moved in there from Silesia. Unti l 1940 it was used as an institution 
for retarded girls and pre-school. During the First World War it was used as a field hospital 
and after 1919 the starost of a Leszno district had offices there. During Hitler's occupation 
the institution was closed down and NSDAP moved into the building. After the War 
the building was used as convent preschool, later on it was run by administration and civil 
emplyees. Elizabethan sisters had to lease the building. O n the second picture (photographer 
B. Koz˘owski) we can notice national flags on the building because of 1000 years of Polish 
State. The Church authorities at the same time celebrated 1000 years of the baptism 
of Poland. 
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WIATRAKI WINDMILLS 

Tradycja m˘ynarstwa w Osiecznej siÊga czasów ˙redniowiecza. Pierwsza 
wzmianka o m˘ynie w mie˙cie pochodzi z pierwszej polowy XV wieku, a o wiatraku 
z drugiej polowy tego samego stulecia. W 1793/1794 roku by˘o w Osiecznej dziewiÊciu 
m˘ynarzy; w 1834 i 1846 by˘o jedena˙cie m˘ynów wietrznych i jeden wodny; w 1890 
roku dwana˙cie m˘ynów wietrznych; w 1943 by˘o piÊ„ m˘ynów 

Wiatraki grupowa˘y siÊ w trzech rejonach miasta. Pierwsze skupisko istnia˘o 
za klasztorem, wzd˘u˝ drogi do Krzywinia i Miejskiej Drogi. Drugie skupisko istnia˘o 
za przedmie˙ciem Ÿ‡cko. Razem w pó˘nocnej i pó˘nocno-wschodniej czÊ˙ci miasta 
dzia˘a˘o do sze˙ciu wiatraków. Trzecie du˝e skupisko m˘ynów wietrznych wystÊpowa˘o 
przy drodze do Leszna, na wzgórzu Szubienica i nieistniej‡cym wzgórzu, schodz‡cym 
do ul. Jeziorkowskiej, w miejscu zniszczonym przez wytwórniÊ prefabrykatów 
betonowych. Sta˘o tam, wed˘ug ró˝nych Íróde˘ sze˙„ lub siedem m˘ynów. Obecnie 
przetrwa˘y trzy wiatraki, najstarszy z nich zosta˘ zbudowany w 1729 roku, dwa 
pozosta˘e w drugiej po˘owie XVIII wieku. 

Istniej‡ dwie pocztówki, z okresu sprzed II wojny ˙wiatowej, przedstawiaj‡ce 
m˘yny przy ul. LeszczyÒskiej, jednak˝e nie mo˝na ich datowa„ ani nie wiadomo kto 
byl ich wydawc‡. Przedstawiaj‡ one sze˙„ wiatraków. Znanych jest te˝ kilka zdjÊ„ 
z okresu miÊdzywojennego, ilustruj‡cych rozmieszczenie m˘ynów za klasztorem. 
G˘ównym obiektem na tych fotografiach jest jednak˝e klasztor, za˙ m˘yny znajduj‡ siÊ 
w tle. W okresie po II wojnie ˙wiatowej, wiatraki sta˘y siÊ jedn‡ z wizytówek miasta. 

The tradition of flower milling in Osieczna comes from the Middle Ages. First note 
about the mill in the town comes from the first half of the 15th Century, and about 
the windmill from the second half of the 15th Century. In 1794 there were 9 millers 
in Osieczna. In 1834 and 1846 there were 9 windmills and one water mill. In 1890 there 
were 12 windmills and in 1943 only 5. 

The windmills were located in three areas of the town. First area was situated behind 
the Franciscan Convent, along KrzywiÒska Street and Miejska Droga Street. The second area 
was behind Ÿ‡cko. Together in North and North-East part of town there were 6 windmills. 
The third area concentration of windmills was located by the road to Leszno, on Szubienica 
Hill (Gibbet Hill) and on not existing hill that was going down to Jeziorkowska Street, 
replaced by prefabricated concrete company. There were 6 or 7 windmills according to different 
sources. There are three of them left, the oldest one built in 1729, the other two in the second 
half of the 18th Century. There are two postcards showing the windmills along LeszczyÒska 
Street from the period before the Second World War, but we do not know who the publisher 
was, and when exactly they were published. They show six windmills. 

There are other postcards that show the windmills around the Convent also 
from the period before the Second World War. They are pictures of the Convent buildings 
and the windmills are in the background. After the Second World War, the three windmills 
bacame the symbol of the town. 

Wiatraki przy drodze do Leszna. Pocztówka wyprodukowana w 1959 roku. 
Fot. Boles˘aw Koz˘owski. 

The windmills by the road to Leszno. The postcard produced in 1959- Photography taken 
by Boles˘aw Koz˘owski. 

Wiatrak przy Miejskiej Drodze w latach trzydziestych XX wieku. Fot. Edward 
Frankiewicz. Ze zbiorów Andrzeja PiaszczyÒskiego. 

The windmill on Miejska Droga Street in the 30's of the 20th Century. The photography 
taken by Edward Frankiewicz. From the collection of Andrzej PiaszczyÒski. 
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ZdjÊcie wiatraka Józefa Heinzego w zimowej scenerii. 
Fot. Boles˘aw Koz˘owski, ze zbiorów Janusza Wróblewskiego. 

The photo of the windmill owned by Józef Heinze in winter scenery. 
Photo taken by Boles˘aw Koz˘owski, from the collection of Janusz 
Wróblewski. 
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Wóz ze zbo˝em przy m˘ynie. Fotograf nieznany, ze zbiorów Weroniki Heinze. 

The wagon with corn at the windmill. Photographer unknown. From the collection of Weronika Heinze. 



Picture of the mill behind the Convent by Miejska Droga Street is a rare example of the wind-
mill at work. N a m e of the windmills called koilak comes from the element of the mill 
construction — kozio˘. They are located in the lower part of the construction, and they support 
vertical beam (main post) of the windmill. The koziols are invisible because they are covered 
- the lower part of the windmill is built in. The main element of the construction is vertical 
beam (static) that the windmill was rotating around. Thanks to the exterior shaft — according 
to the wind direction — the whole structure could be rotated. Special spades in the propeller 
controlled its surface and rotating with the wind shaft using the appropriate gears carried 
the rotation movement into the grinding stones. The stones were made out of natural sandstone 
or prefabricated from concrete with addition of quartz. After the war the wind motion was 
replaced by electro motion. The last miller in Osieczna Mr. Józef Heinze worked in windmill 
till 1981 almost until he died. 

LETNISKO 

ZdjÊcie m˘yna za klasztorem, stoj‡cego przy Miejskiej Drodze jest rzadkim 
przedstawieniem wiatraka w trakcie pracy. Wiatraki koÍlaki zawdziÊczaj‡ swoj‡ 
nazwÊ charakterystycznym elementom konstrukcji m˘yna, tzw. koz˘om. Znajduj‡ 
siÊ one w dolnej czÊ˙ci budowli i s˘u˝‡ podtrzymaniu pionowej belki g˘ównej 
(s˘upa g˘ównego) wiatraka. Obecnie koz˘y s‡ niewidoczne, gdy˝ dolna czÊ˙„ 
wiatraków jest zabudowana. G˘ównym elementem konstrukcji m˘yna jest 
wspomniana ju˝ belka g˘ówna (nieruchoma), wokó˘ której wiatrak siÊ obraca˘. 
Za pomoc‡ wystaj‡cego dyszla mo˝na by˘o — w zale˝no˙ci od kierunku wiej‡cego 
wiatru — obróci„ ca˘‡ konstrukcjÊ. Specjalne ˘opaty w ˙mig˘ach, umo˝liwia˘y 
regulacjÊ ich powierzchni, za˙ obracaj‡cy siÊ dziÊki sile wiatru wal, przenosi˘, 
za pomoc‡ odpowiednich przek˘adni, ruch obrotowy ˙migie˘ na kamienie miel‡ce. 
Te wykonane by˘y z naturalnego piaskowca (˙l‡zaki) lub by˘y produkowane 
fabrycznie z cementu z drobinkami kwarcu (francuzy). W okresie powojennym 
stopniowo rezygnowano z napÊdu wietrznego, a kamienie m˘yÒskie wprawiano 
w ruch za pomoc‡ silników elektrycznych. Ostatni osiecki m˘ynarz — pan Józef 
Heinze — pracowa˘ w wiatraku niemal do swojej ˙mierci w 1981 roku. 

Najwcze˙niejsze informacje na temat osieckiego letniska pochodz‡ z drugiej 
po˘owy XIX wieku. Na planie sporz‡dzonym w 1864 roku widnieje adnotacja 
o istnieniu budynku, okre˙ lanego jako Badehaus. Pierwsze widoki letniska, 
powsta˘y w pocz‡tku XX wieku. Pó˘wysep, na którym obecnie mie˙ci siÊ pla˝a, 
by˘ wówczas uprawiany, porasta˘y go ˘‡ki, by˘o tam te˝ kilka stawów. Na brzegu 
jeziora funkcjonowa˘ drewniany budynek z sze˙cioma pomieszczeniami, z którego 
schodzi˘o siÊ po stopniach do wody. Obok ˘azienek (Badeanstalt) stal‡ restauracja 
z ˘awami dla go˙ci na zewn‡trz. Zapewne w tym samym czasie zasadzono równie˝ 
alejÊ lipow‡ na ulicy GostyÒskiej, prowadz‡c‡ w kierunku letniska. Budynek 
˘azienek uleg˘ zniszczeniu w koÒcu I wojny ˙wiatowej. Na pocz‡tku lat dwudzies-
tych dr Bronis˘aw Swiderski z Leszna promowa˘ za˘o˝enie w Osiecznej uzdrowiska. 
Pojawi˘y siÊ te˝ pomys˘y kompleksowego zagospodarowania pó˘wyspu. W roku 
1924 magistrat miasta wykupi˘ dzia˘ki nad jeziorem i w miejscu starych ˘azienek 
zorganizowano nowy budynek k‡pielowy, z poszerzon‡ pla˝‡ i pomostami. 
Zbudowano te˝ now‡ restauracjÊ, czynny by˘ hotel. Budynek ˘azienek uleg˘ 
zniszczeniu po II wojnie ˙wiatowej. W latach piÊ„dziesi‡tych zorganizowano nad 
jeziorem now‡ pla˝Ê. UsuniÊto trzciny, nawieziono piasek i zbudowano nowe 

WIATRAKI / WINDMILLS / LETNISKO / RESORT 61 



pomosty. J e d n o c z e ˙ n i e na p ó ˘ w y s p i e jeziornym z a c z Ê ˘ y p o w s t a w a „ o ˙ r o d k i 

wypoczynkowe okolicznych z a k ˘ a d ó w pracy. W p o c z ‡ t k u lat d z i e w i Ê „ d z i e s i ‡ t y c h 

zburzono stary budynek restauracji, a w i Ê k s z o ˙ „ o ˙ r o d k ó w zosta˘a sprywatyzowana. 

RESORT 

The earliest information about the resort in Osieczna comes from the 2nd half 
of the 19th Century. The plan of 1864 shows notes about the building called „Badehaus". 
First view of the resort comes from the beginning of the 20th Century. The Penisula, place 
where the resort is located, used to be ploughed and covered with meadows and single ponds. 
On the lakeside there was a wooden building with 6 rooms, with stairs coming down to water. 
Beside the bathrooms (Badeanstalt) there was a restaurant with benches outside. At the same 
time the Linded Alley was planted along the lake and GostyÒska Street, leading to the resort. 
The building vanished during the First World War. In the early 20's Doctor Bronis˘aw 
Swiderski promoted the idea of establishing a health resort in Osieczna. There were many 
new ideas of complex management of the penisula. In 1924 Municipal Authorities bought 
the property around the lake and in place of the bath building they built a new one, 
with broad beach and foot bridges. The restaurant was remodeled and turned into a hotel. 
The bathroom building was destroyed after the Second World War. In the 50's a new resort 
was established. The reed was removed, new sand brought in, new foot bridges constructed. 
The new rest homes were built by several companies from the area. In the 1990's the restaurant 
building was demolished and the majority of rest homes were sold to private owners. 

Widok p ó ˘ w y s p u na Jeziorze Ÿ o n i e w s k i m na p o c z ‡ t k u XX wieku. Fragment 

pocztówki z 1903 roku, ze zbiorów Janusza Wróblewskiego. 

View of the Peninsula on Ÿoniewskie Lake at the beginning of the 20th Century. 
Fragment of the postcard, 1903, from the collection of Janusz Wróblewski. 

Budynek k ‡ p i e l o w y , i s t n i e j ‡ c y w p o c z ‡ t k u XX wieku na p ó ˘ w y s p i e Jeziora 

Ÿ o n i e w s k i e g o . Po prawej stronie, na drugim planie, widoczne s‡ stogi siana. Pla˝a 

wówczas nie istnia˘a, bowiem nie z a ˝ y w a n o k‡pie l i s˘onecznych, s t ‡ d b e z p o ˙ r e d n i e 

zej˙cie od budynku do wody. Z kolei k ‡ p i e l e wodne u w a ˝ a n e b y ˘ y za lecznicze 

i nie m i a ˘ y wiele wspólnego z dzisiejszym p ˘ y w a n i e m . Pocztówka ze zbiorów 

Andrzeja P i a s z c z y Ò s k i e g o . 

Bath building, established at the beginning of the 20th Century on the Penisula of Ÿoniewskie 
Lake. O n the right, in the background there are hays. The beach did not exist at that time, 
because tanning was not popular therefore the entrance comes down directky to water 
from the building. Bathing was considered therapeutic and had nothing to do with swimming. 
Postcard from the collection of Andrzej PiaszczyÒski. 
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Pocztówki przedstawiaj‡ce letnisko w Osiecznej w pocz‡tku XX wieku. G˘ówn‡ 
atrakcj‡ by˘a restauracja, gdzie na ˙wie˝ym powietrzu mo˝na by˘o zje˙„ i wypi„ 
przy muzyce. Pierwsza restauracja sta˘a w˙ród topoli przy wej˙ciu na pó˘wysep. 
Ze zbiorów Andrzeja PiaszczyÒskiego i Janusza Wróblewskiego. 

Postcard shows the resort in Osieczna in the beginning of the 20th Century. The main 
attraction was the restaurant where one could drink and eat dinner outdoors while listening 
to the music. The first restaurant was built around the popular trees, close to the entrance 
to the penisula. From the colletions of Andrzej PiaszczyÒski and Janusz Wróblewski. 

Widoki na letnisko osieckie w latach trzydziestych XX wieku. Pocztówki i zdjÊcia 
z kolekcji Andrzeja PiaszczyÒskiego i Janusza Wróblewskiego. 

Views of Osieczna resort in the 30's of the 20th Century. Postcards and photos from 
the collections of Andrzej PiaszczyÒski and Janusz Wróblewski. 
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Oko˘o 1914 roku stare ˘azienki nad jeziorem strawi˘ po˝ar. Nowe mia˘y ju˝ inny 
kszta˘t i by˘y przystosowane nie tylko dla potrzeb leczniczych ale przede wszystkim 
rekreacyjnych. Zorganizowano pomosty k‡pielowe, oraz ˘ódki do p˘ywania 
po jeziorze. Za budynkiem ˘azienek funkcjonowa˘a ma˘a pla˝a. Drewniane 
zabudowania ˘azienek uleg˘y zniszczeniu pod koniec wojny. Pocztówka z okresu 
II wojny ˙wiatowej, ze zbiorów Kornelii Szczepaniak. 

Around the 1914 the old bath building was burnt in the fire. The new one had different 
structure and was built not only for therapeutical purposes but mostly for recreation. 
The foot bridges were built, boas were brought in to go around the lake. Behind the building 
there was a small beach. The wooden construct ion of the buildings was destroyed 
at the end of the War. The postcard comes from the period of the Second World War, 
from the collection of Kornelia Szczepaniak. 

W latach piÊ„dziesi‡tych X X wieku zorganizowano now‡ pla˝Ê (na któr‡ 
nawieziono piasek) oraz zagospodarowano ca˘y pó˘wysep jeziora, zabudowuj‡c 
go stopniowo o˙rodkami wypoczynkowymi. Nowa pla˝a ma charakter wy˘‡cznie 
rekreacyjny. Ze zbiorów autora. 

In the 50's of the 20th Century a new beach was established and the penisula was brought 
into cultivation, building recreational homes. The new beach is typically recreational. 
From the collection of the author. 
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evangelischen Parochien in der Provinz Posen, Posen 1898, s. 390-393; 
O gminie ˝ydowskiej w: Heppner Aron, Herzberg Izaak, Aus Vergangenheit und Gegenwart der 

Juden und der jiid. Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin-Bromberg 1909-1929, s. 985-
987; Czwojdrak Dariusz, Z dziejów ludno˙ci ˝ydowskiej w poludniowo-zachodniej Wielkopolsce, 
Grabonóg 2004. 

O historii i architekturze zamku w Osiecznej zob.: Frankiewicz Edward, „MajÊtno˙„ Osieczna 
w ˙wietle zapisów historycznych", Opole 1958 (maszynopis); Szrejbrowski Henryk, „MajÊtno˙„ 
Osieczna w ˙wietle zapisów hipotecznych" (maszynopis) {w:} Biblioteka RaczyÒskich w Poznaniu, 
rÊkopisy, sygn. 2420; Jakimowiczówna Teresa, Zamek w Osiecznej, „Biuletyn Historii Sztuki", 
32:3-4(1970), s. 404-407; Mielczarek Henryk, Zamek w Osiecznej, Leszno 1977; Romanow 
Jerzy, „Zamek w Osiecznej, woj. LeszczyÒskie. Wyniki badaÒ archeologiczno-architektonicznych" 
(maszynopis), Wroc˘aw 1982, {w:} Regionalny O˙rodek BadaÒ i Dokumentacji Zabytków 
w Poznaniu, Oddzia˘ w Trzebinach. 
Biogramy w˘a˙cicieli Osiecznej z okresu staropolskiego znajduj‡ siÊ w odpowiednich tomach 
Polskiego S˘ownika Biograficznego, t. 1-42, Kraków-Warszawa 1935-2005; niemieccy w˘a˙ciciele 
zamku i dóbr osieckich zostali omówieni w artykule: Ÿuczak Maria, Osieczna i jej w˘a˙ciciele, {w:] 
ZiemiaÒstwo wielkopolskie. W krÊgu .rnstokracji, red. A. Kwilecki, PoznaÒ 2004, s. 207-230; tej˝e, 
Ekscelencja Tassilo von Heydebrand und der Ÿasa w Osiecznej, „Przyjaciel Ludu", 98:2 (2003), s. 48-53-

Informacje o zabytkach miasta mo˝na znaleÍ„ w: Kohte Julius, Verzeichnis der Kunstdenkmdler der 
Provinz Posen, z. 3, Berlin 1896, s. 232-233; Katalo._ tuki w Polsce, t. 5: Województwo 
poznaÒskie, red. T RuszczyÒska, A. S˘awska, z. 12: Powiat leszczyÒski, Warszawa 1975, s. 49-60. 

O walorach turystycznych i leczniczych Osiecznej pisa˘ ⁄widerski Bronis˘aw, Czy s‡ u nas dane 
po temu, by stworzy„ pod Osieczna letnisko lub miejsce kuracyjne?, „G˘os LeszczyÒski", nr 161, 
17.07.1921, s. 1-2, nr 2, 19.07.1921, s. 1-2. 

Gar˙„ wspomnieÒ zwi‡zanych z zamkiem w Osiecznej z 1945 roku mo˝na znaleÍ„ w: Sosnowska 
Hanna Kirylowa, Go˙ciÒce i rozstajne drogi. Opowie˙„ rodzinna, PoznaÒ 2002; 

Opisy miasta zawieraj‡ miÊdzy innymi teksty: Wie sah es 1802 in Storchnest aus, „Sudpreufiische 
Unterhaltungen", Posen, 1(1802) (przedruk w: „Gemeindeblatt der evangelischen Kirchen-
geschichte Storchnest", 4(1915), nr 5); W‡sicki J., Opisy miast polskich z lat 1793-1794, t. 1, 
PoznaÒ 1962; ZieliÒski M., Piechotka T., Wszerz i wzd˘u˝ ziemi wielkopolskiej', PoznaÒ 1934, 
s. 133-138; Osieczno, „Praca. Tygodnik Ilustrowany, Ekonomiczny i Beletrystyczny", nr 46, 
rok III, 12 listopad 1899, s. 1174-1176. 

Dane statystyczne, zawieraj‡ce informacje o liczbie mieszkaÒców, ich wyznaniu, liczbie domów 
w mie˙cie itp. mo˝na uzyska„ przegl‡daj‡c miÊdzy innymi: Obraz statystyczny powiatu wschowskiego 
w zwi‡zku z ogólnym wykazem statystycznym na rok 1839/60 {...}, wyd. Heynitz (wersja polsko-
niem . ka Mrze Ubersicht von der Zusamme??>:..-zung, LagÊ, Grosse, Eintheilung, Beschaffenheit, 
Bevol irfassung und den C ' rums-Departements Posen, Posen 1821; Plater 
L., Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego KsiÊstwa PoznaÒskiego, wyd. J. N. Bobrowicz, Lipsk 
1846; Mycielski Józef, KsiÊga adresowa wszystkich miejscowo˙ci wW.Ks. PoznaÒskiem, PoznaÒ 1902; 
Ortschafts-Verzeichniss fur die Provinz Posen {...}, red. Hermann PieniÒski, Bromberg 1890; 
Gemeindelexikon fur die ReÒerungjbezirke Allenstein, Danzig, Marienwender, Posen, Bromberg und 
Oppeln, z. 4: Regie . • k Posen, Berlin 1912; Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, 
I: Dos Kiinigrdcb Pnv^uv;, VII: Provinz Posen, Berlin 1881, 1884, 1899, 1902, Y)05; Gemeindelixikon 
fur das Koni^n-ich Pnuf^n. Au] G-'und der Materialen der Volkszohlung vom 1. Dezember 1905 
undandere amtlicher Quellen, Heft V: Provinz Posen, Berlin 1908; Verzeichnis 'immtlicher Ortschaften 
des Regierungs-Bezierks Posen, Posen 1845; Holsche A. C, Geographic und StatisÒk von W est- Sud 
undNeu-Ostpreussen, z. 1, Berlin 1800; KsiÊga adresowa gospoda^tu> rolmich u, :mhiwo, 
red. A. Ostrowski, rok 1926, PoznaÒ 1926; Skorowidz miejsco,,,^,, ^„„„Jr„„r„.,.v ..„,„^.,y 
na podstawie wyników pierwszego spisu ludno˙ci z dnia 30 wrze˙nia 1921 r i innych : -dowych, 
z. X: Województwo poznaÒskie, Warszawa 1926; The Naturalize Jews of the Gran^ ^.„.,_y of Posen 
in 1834 and 1835 {...}, compiled Edward David Luft, Atlanta 1987. 

Podania i legendy zwi‡zane z Osieczna drukowane s‡ miÊdzy innymi w: Knoop Otton, Sagen 
und Er 'ihlungen aus der Provinz Posen, Posen 1893; RaczyÒski Edward, Wspomnienia Wielkopolski, 
to jest województw poznaÒskiego, kaliskiego i gnieÍnieÒskiego, z. 1, PoznaÒ 1842; ⁄widerski Bronis˘aw, 
Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyÒskiej, Leszno 1928; A.B., Osieczna, „Przyjaciel Ludu", 
R 6, nr 37, 1840, s. 289-293-
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KATALOG POCZTÓWEK Z OSIECZNEJ 

Katalog pocztówek obejmuje karty powsta˘e do 2004 roku. Zawiera on wszystkie 
znane widokówki, które przedstawiaj‡ miasto. Katalog zestawiony jest wed˘ug nak˘ad-
ców i wydawców, w rozumieniu przyjÊtym przez Jerzego Morgulca. Nak˘adc‡ jest wiÊc 
osoba inicjuj‡ca oraz finansuj‡ca wydanie pocztówki, za˙ wydawc‡ — osoba koordynuj‡ca 
i nadzoruj‡ca proces produkcji kart. Zaznaczy„ nale˝y, ˝e czÊsto nak˘adc‡ i wydawc‡ jest 
ta sama osoba lub instytucja1. 

Prezentowane pocztówki podzielone s‡ na dwie zasadnicze kategorie: karty zachowane 
w pojedynczych egzemplarzach (do piÊciu egzemplarzy), która grupuje wiÊkszo˙„ pocztówek 
wydanych do 1945 roku; oraz karty zachowane w wiÊkszej liczbie egzemplarzy 

Podstawowy opis katalogowy, dotycz‡cy obydwu grup pocztówek zawiera: 
• identyfikacjÊ karty na podstawie zamieszczonego na niej nadruku z zazna-

czeniem póÍniejszych ingerencji; w wypadku braku identyfikacji karty 
podano opis przedstawienia; 

• informacjÊ o nadrukach na rewersie; 
• nformacjÊ o d˘ugich liniach adresowych; 
• informacjÊ o technice wykonania karty; wykorzystano podstawowy podzia˘, 

a mianowicie: ˙wiatlodruk z informacj‡ o zastosowanym kolorze w wypadku druku innego 
ni˝ kolor czarny oraz ewentualnym kolorowaniu pocztówki, autotypia ze wskazaniem 
liczby u˝ytych kolorów, druk offsetowy z zaznaczeniem druku wielobarwnego, pocztówka 
fotograficzna. Ostatni zapis stosowany jest zarówno do pocztówek bromosrebrowych, 
pocztówek wykonanych na firmowym papierze fotograficznym oraz dla kart produkowanych 
fabrycznie po II wojnie ˙wiatowej. Podano równie˝ informacjÊ o zastosowaniu zauwa˝alnego 
retuszu. W wypadku nierozpoznani a techniki podano „druk jednobarwny" lub „druk 
wielobarwny". 

• informacjÊ o spotykanych wariantach tej samej karty; 
• datacjÊ; podano datÊ stempla pocztowego z ewentualnym u˙ci˙leniem; 

w wypadku kart, które nie zosta˘y nadane poczt‡, podano przypuszczalny czas powstania 
karty. W sytuacjach odbiegaj‡cych od powy˝szych, podano stosown‡ informacjÊ. 

Pocztówki zachowane w pojedynczych egzemplarzach dodatkowo zawieraj‡: 
• informacjÊ o obiegu pocztowym; 
• informacjÊ o korespondecji i jej jÊzyku; 
• informacjÊ o w˘a˙cicielu karty 

W opisie katalogowym zastosowano nastÊpuj‡c‡ konwencjÊ zapisu: 
• tekst znajduj‡cy siÊ na kartach drukowany jest prost‡ czcionk‡ z zachowaniem 

oryginalnej pisowni i wersji jÊzykowej; 
• dostrze˝one b˘Êdy i ró˝nice w stosunku do wspó˘czesnych zasad ortografii 

i interpunkcji zosta˘y oznaczone przez [sic]; 
• komentarze i uzupe˘nienia drukowane s‡ w nawiasach kwadratowych; 
• poszczególne informacje oddzielone s‡ ˙rednikami; 
• w wypadku kilku egzemplarzy tej samej karty, pocztówka reprodukowana 

jest oznaczona gwiazdk‡. 

Zastosowane skróty: 
A: — awers (strona ilustracyjna); 
R: — rewers (strona adresowa); 

BK — Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk; 
BR— Biblioteka RaczyÒskich w Poznaniu; 
BU — Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; 
MBP Leszno — Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanis˘awa Grochowiaka w Lesznie; 
MO Leszno — Muzeum OkrÊgowe w Lesznie. 

J. Morgulec, S˘ownik nak˘adców i wydawców pocztówek na Ziemiach Polskich oraz poloników, cz. 1, Warszawa 2000, s. 3. 



O. Eisermann 
Wydawca z Leszna. Dzia˘a˘ od koÒca XIX 
do lat trzydziestych XX wieku. 

1. A: Gruss aus Storchnest. 
Blick nach dem See.; Rathaus.; Blick vom See.; 
Marktplatz.; Badehaus-Restaurant. 
O. Eisermann, Lissa i/P 
R: Deutsche Reichspost.; Postkarte. 
[˙wiat˘odruk w kolorze zielonym; d˘ugie linie 
adresowe 
- nadano poczt‡; data: 1897; korespondencja 
w jÊzyku niemieckm; w zbiorach BU, 
sygn. I/Osi-002] 

'T 
Rudolf Staban 
Kupiec z Osiecznej; oko˘o 1915 roku przeniós˘ 
siÊ do Leszna. Wydawa˘ pocztówki od 1900 roku. 

2. A: Gruss aus Storchnest 
Total Ansicht; Evang. Kirche; Kath. Kirche 
Verlag v. Rudolf Staban 
Lith. v. M. Wenzel, Breslau 
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R: Deutsche Reichpost; Postkarte 
[litografia kolorowa; d˘ugie linie adresowe 
- nadano poczt‡; data: 1900; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim; w zbiorach MBP Leszno, 
sygn. G-264* 
- nadano poczt‡; data: 1903; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim; w zbiorach BU, 
sygn. I/Osi-001] 

3. A: Gruss aus Storchnest 
15056 Photogr. u. Verlag von Rudolf Staban, 
Storchnest. 
R: Postkarte 
[˙wiat˘odruk; napisy w kolorze czerwonym; d˘ugie 
linie adresowe 
- nadano poczt‡; data: 1900; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim; w zbiorach MBP Leszno, 
sygn. G-162] 

4. A: Storchnest d. ... 
Kloster.; Kath. Kirche.; Ev. Kirche.; See 
Verlag Rud. Staban Storchnest. 
R: Postkarte 
[˙wiat˘odruk; d˘ugie linie adresowe 
- nadano poczt‡; data: 1902; korespondencja 

w jÊzyku niemieckim; w zbiorach Andrzeja 
PiaszczyÒskiego* 
- nadano poczt‡; data: 1903; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim; w zbiorach autora] 

5. A: Osieczna d ... [skre˙lono i nadpisano 
Storchnest den] 
Sala PieczyÒskiego.; Hotel PieczyÒskiego.; 
WnÊtrzny [sic] widok sali. 
Photogr. u. Verlag Rud. Staban, Storchnest. 
R: Postkarte 
[˙wiat˘odruk; d˘ugie linie adresowe 
- nadano poczt‡; data: 1902; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim; w zbiorach autora] 

6. A: Storchnest d. ... 
Kloster.; Kath. Kirche.; Ev. Kirche.; Schloss. 
Verlag Rud. Staban, Storchnest. 
[˙wiat˘odruk; d˘ugie linie adresowe 
- nadano poczt‡; data: 1902; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim; w zbiorach MO Leszno, 
sygn. MLH 4234* 
- nadano poczt‡; data: 1904; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim; w zbiorach BU, 
sygn. I/Osi-003] 

7. A: Gruss aus Storchnest 
Photogr. u Verlag von Rud Staban, Storchnest 
R: Postkarte 
[˙wiat˘odruk w kolorze zielonym; napisy w kolorze 
czerwonym; d˘ugie linie adresowe 
- nadano poczt‡; data: 1903; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach Janusza 
Wróblewskiego] 

8. A: Gruss aus der Badeanstalt Storchnest 
Badehaus; Badehaus-Restauration 
Photogr. u. Verlag Rudolf Staban, Storchnest. 
R: Postkarte 
[˙wiat˘odruk; napisy w kolorze czerwonym; d˘ugie 
linie adresowe 
- nadano poczt‡; data: 1903; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach Janusza 
Wróblewskiego] 



9- A: Storchnest am See d. ... 
Schloss; Evgl. Kirche; Kath. Kirche 
Photogr. u. Verlag Rud. Staban, Storchnest 
R: Postkarte 
[˙wiat˘odruk; d˘ugie linie adresowe 
- nadano poczt‡; data: 1905; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach Janusza 
Wróblewskiego 
- nadano poczt‡; data: 1905; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim; w zbiorach BU, 
sygn. I/Osi-004]* 

10. A: Storchnest, d. ... 
Keiserliches Post-Amt 
Verlag Rudolf Staban Lissa i. P 
R: Postkarte 
[˙wiat˘odruk 
- nadano poczt‡; data: 1917; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach Janusza 
Wróblewskiego] 

11. A: Badeanstalt Storchnest, d. ... 
Photogr. u. Verlag Rudolf Staban, Lissa i. P 
R: Postkarte 
[˙wiat˘odruk 
- bez obiegu pocztowego; zdjÊcie wykonano 
najprawdopodobniej przed 1914 r.; w zbiorach 
Andrzeja PiaszczyÒskiego] 

Franz Riegner 
W˘a˙ciciel fabryki kart pocztowych 
w Oberstephansdorf (Szczepanów) na Dolnym 
⁄l‡sku. Wydawa˘ i drukowa˘ pocztówki 
w latach 1906-1935. Z wydawców z Osiecznej 
wspó˘pracowali z nim H. Krell i J. May. 

12. A: Gruss aus Storchnest i/Pos. 
Schulz Colonialwarenhandlung; 
Schulinspectorhaus; Schloss 
Ansichtskarten Versandhaus Franz Riegner, 
Oberstephansdorf 
R: Postkarte 
[˙wiat˘odruk, napisy w kolorze czerwonym 
- nadano poczt‡; data: 1908; korespondencja 

w jÊzyku niemieckim; w zbiorach BU, 
sygn. II-Osi-003] 

13. A: Storchnest i. Pos. 
R: Verlag v. Franz Riegner, Postkartenfabrik 
Oberstephansdorf, Bez. Breslau 
[˙wiat˘odruk retuszowany 
- nadano poczt‡; data: 1916; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim; w zbiorach BU, 
sygn. II-Osi-002* 
- nadano poczt‡; Feldpost; data: 1917; 
korespondencja w jÊzyku polskim; MBP Leszno; 
sygn. G-178 
- nadano poczt‡; data: 1918; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach Janusza 
Wróblewskiego] 

14. A: Schloss Storchnest i. P 
R: Franz Riegner, Postkartenfabrik, 
Oberstephansdorf, Bez. Breslau. 
[˙wiat˘odruk retuszowany 
- nadano poczt‡; Feldpost; data: 1917; 
korespondencja w jÊzyku niemieckim; w zbiorach 
autora* 
- nadano poczt‡; data: 1918; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim i polskim; w zbiorach MBP 
Leszno, sygn. G-179] 

15. A: Schloss Storchnest. 
R: Postkarte 
Verlag Franz Riegner, Postkartenfabrik, 
Oberstephansdorf, Bez. Breslau. 
[˙wiat˘odruk retuszowany; por. nr 27 
- nadano poczt‡; Feldpost; data: 1917; 
korespondencja w jÊzyku niemieckim; w zbiorach 
autora* 
- nadano poczt‡; data: 1927; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim; w zbiorach Andrzeja 
PiaszczyÒskiego 
- nadano poczt‡; data: okres miÊdzywojenny, 
korespondencja w jÊzyku niemieckim, w zbiorach 
BU, sygn. II/Osi-015] 

16. A: Schloss Storchnest. 
R: Postkarte 
Verlag von Franz Riegner, Postkartenfabrik, 
Oberstephansdorf, Bez. Breslau. 
30640 
[˙wiat˘odruk kolorowany 
- bez obiegu pocztowego; w zbiorach Tadeusza 
Wojtaszka* 
- nadano poczt‡; data: 1933; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim; w zbiorach autora] 
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Julius[z] May 
W˘a˙ciciel sklepu z artyku˘ami kolonialnymi 
w Osiecznej. Wydawa˘ karty w latach 1906-1930. 

17- A: Storchnest, Blick vom Seeufer 
R: Postkarte 
J. May Storchnest; 173748 
[˙wiat˘odruk retuszowany 
- nadano poczt‡; data: 1908; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim; w zbiorach BU, 
sygn. II/Osi-016* 
- nadano poczt‡; data: 1914; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim; w zbiorach Andrzeja 
PiaszczyÒskiego; tekst niemiecki zamazano, 
dopisano rÊcznie: Osieczna] 

18. A: Osieczna 
Ko˙ció˘ paraf.; Szko˘a kat. 
R: J. May, Storchnest, 204663 

76 

[˙wiat˘odruk z rycin‡ wykonan‡ w nierozpoznanej 
technice; fotografia wykonana przed 1910 rokiem 
- nadano poczt‡; data: 1914; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach Janusza 
Wróblewskiego* 
- nadano poczt‡; data: 1916; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach Andrzeja 
PiaszczyÒskiego] 

19- A: Storchnest. 
Blick auf den See 
R: Postkarte 
Verlag Julius May, Storchnest. 
[˙wiat˘odruk silnie retuszowany 
- nadano poczt‡; data: 1917; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach Janusza 
Wróblewskiego* 
- nadano poczt‡; data: 1919; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach BU, 
sygn. II-Osi-004] 

20. A: Storchnest i. Posen, Osieczno [zamazano 
napis w jÊzyku niemieckim] 
R: Postkarte 
Verlag: Juliusz May, Storchnest i. Pos. 
[druk jednobarwny; zdjÊcie wykonano przed 1910 

- nadano poczt‡; data: 1917; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach Andrzeja 
PiaszczyÒskiego]* 
A: Storchnest i. Posen, Osieczno 
R: Postkarte [skre˙lono; dopisano: karta pocztowa] 
Verlag: Juliusz May, Storchnest i. Pos. 
- nadano poczt‡; data: 1919; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach BU, 
sygn. II-Osi-001] 

21. A: Badeanstalt Storchnest 
Restauration; Badezeilengebaude; Lindenallee zu 
der Badeanstalt 
R: Verlag von Julius May, Storchnest 
Druck von Franz Riegner, Postkartenfabrik, 
Oberstephansdorf, Bez. Breslau 
[˙wiat˘odruk; zdjÊcie przed 1914 
- nadano poczt‡; data: 1929; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim; w zbiorach Andrzeja 
PiaszczyÒskiego] 

22. A: Storchnest am See 
R: J. May, Storchnest; 204666 
[technika nierozpoznana 
- bez obiegu pocztowego; w zbiorach Janusza 
Wróblewskiego] 

23. A: Storchnest i. P 
St. Josephshaus der Grauen Schwestern 
R: Postkarte 
Verlag Julius May, Storchnest i. P.; 247572 
[˙wiat˘odruk 
- bez obiegu pocztowego; data: przed 1939; 
w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego] 

H. Krell 
Wydawa˘ karty w latach 1910-1936 

24. [Wersja 1.] 
A: Osieczna; Rynek 
Nak˘ad H. Krell, Osieczna. 
Przedruk wzbroniony 
[˙wiat˘odruk; napisy w kolorze czerwonym 
- bez obiegu pocztowego, data: oko˘o 1910; 
w zbiorach Janusza Wróblewskiego]* 
[Wersja 2.] 
A: Gruss aus Storchnest; Ring 
Verlag von H. Krell, Storchnest 
Nachdruck verb ot en 
[˙wiat˘odruk, napisy w kolorze czerwonym 



- nadano poczt‡; data: 1910; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim; w zbiorach MO Leszno, 
sygn. MLH4383] 
[Wersja 3.] 
A: Osieczna [sic]; Rynek 
Nak˘ad H. Krell, Osieczna, [sic] Przedruk 
wzbroniony 
[˙wiat˘odruk kolorowany, napisy w kolorze 
czerwonym 
- bez obiegu pocztowego: oko˘o 1910; w zbiorach 
Andrzeja PiaszczyÒskiego] 

25. GruB aus Storchnest; Schloss 
Verlag von H. Krell, Storchnest. 
Nachdruck verboten 
[˙wiat˘odruk 
- nadano poczt‡; data: 1913; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim; w zbiorach autora* 
- nadano poczt‡; data: 1914; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach Janusza 
Wróblewskiego] 

26. [Wersja 1.] 
A: Storchnest 
R: Postkarte 
Verlag von H. Krell, Storchnest 

Nachdruck verboten 
[technika nierozpoznana, druk czarno-bia˘y 
- nadano poczt‡; data: 1917; korespondencja 
w jÊzyku polskim] 
[Wersja 2.] 
A: Osieczna 
R: Postkarte 
Nak˘ad. H. Krell, Osieczna. Przedruk wzbroniony. 
[technika nierozpoznana, druk kolorowy 
- nadano poczt‡; data: 1926; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach BU, 
sygn. II/Osi-007 
- bez obiegu pocztowego; data: okres 
miÊdzywojenny; w zbiorach autora]* 
[Wersja 3.] 
A: Storchnest 
R: Postkarte 
Verlag von H. Krell, Storchnest 
Nachdruck verboten 
[technika nierozpoznana, druk kolorowy 
- bez obiegu pocztowego; w zbiorach Andrzeja 
PiaszczyÒskiego] 

27- A: Osieczna; Zamek. 
Nak˘ad H. Krell, Osieczna. Przedruk wzbroniony 
R: Postkarte 
[˙wiat˘odruk; napisy w kolorze czerwonym; 
por. nr 15 
- bez obiegu pocztowego; w zbiorach BU, 
sygn. II-Osi-005* 
- nadano poczt‡; data: 1925; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim; w zbiorach MBP Leszno, 
sygn. G-182] 

28. A: Storchnest; Am See 
Osieczna przy jeziorze [piecz‡tka] 
R: Postkarte 
Verlag von H. Krell, Storchnest. Nachdruck 
verboten. 
[˙wiat˘odruk 
- nadano poczt‡; data: 1926; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim; w zbiorach BU, 
sygn.II/Osi-017 
- bez obiegu pocztowego; w zbiorach autora]* 

29- A: Storchnest 
Partie bei der kathol. Kirche mit Gr.-Kirchstrasse 
R: Verlag: H. Krell, Storchnest 
[˙wiat˘odruk kolorowany 
- bez obiegu pocztowego; data: po 1910; 
w zbiorach autora] 

30. [Wersja 1.] 
A: Osieczna.; Ko˙ció˘ katolicki 
Nak˘ad. H. Krell, Osieczna. Przedruk wzbroniony 
[˙wiat˘odruk kolorowany 
bez obiegu pocztowego; w zbiorach autora] 
[Wersja 2.] 
A: Storchnest; Inneres der kathol. Pharrkirche 
Verlag von H. Krell, Storchnest. 
Nachdruck verboten 
[˙wiat˘odruk kolorowany 
- bez obiegu pocztowego; w zbiorach Janusza 
Wróblewskiego 
- bez obiegu pocztowego; w zbiorach Andrzeja 
PiaszczyÒskiego] 
[Wersja 3.] 
A: Inneres der kath. Pharrkirche, Storchnest i. 
Posen 
R:Verlag H. Krell, Storchnest 
[˙wiat˘odruk kolorowany 
- bez obiegu pocztowego; w zbiorach BU, 
sygn. II-Osi-006 
- bez obiegu pocztowego; w zbiorach Andrzeja 
PiaszczyÒskiego] * 
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31. (Wersja 1.] 
A: Osieczna.; LeszozÒska Ulica, [sic] 
R: H. Krell, Osieczna 
[˙wiat˘odruk 
- bez obiegu pocztowego; w zbiorach Andrzeja 
PiaszczyÒskiego* 
- bez obiegu pocztowego; w zbiorach MO Leszno, 
sygn., MLH4281] 
[Wersja 2.] 
A: Storchnest; Lissaer Strasse. 
R: Verlag: H. Krell, Storchnest 
[˙wiat˘odruk 
- bez obiegu pocztowego, w zbiorach MO Leszno, 
sygn. MLH 4236] 

32. A: Osieczna; Widok zamku od jeziora 
Nak˘ad H. Krell, Osieczna 
Przedruk wzbroniony 
[˙wiat˘odruk; napisy w kolorze czerwonym 
- bez obiegu pocztowego; w zbiorach Andrzeja 
PiaszczyÒskiego* 
- bez obiegu pocztowego; w zbiorach Jowity 
Kraszewskiej] 

33. A: Osieczna; K‡piel‡, [sic] 
R: H. Krell, Osieczna 
[˙wiat˘odruk 
- bez obiegu pocztowego; data: zdjÊcie wykonano 
przed 1914; w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego] 

34. A: Storchnest; Totale vom SchloB aus 
Verlag H. Krell, Storchnest. 
Nachdruck verboten 
[MBP Leszno; w zbiorach fotografii] 

35. A: Osieczna; Widok zamku od strony jeziora 
R: H. Krell, Osieczna 
[druk wielobarwny (litografia wielobarwna?); 
- bez obiegu pocztowego; data: pocz‡tek wieku; 
w zbiorach Janusza Wróblewskiego] 

Theodor Rotlander 

36. A: Panorama von Storchnest. [zamazano] 
Widok Osiecznej, [dopisano rÊcznie] 
R: Verlag Theodor Rotlander, Storchnest 
[technika nierozpoznana 
- nadano poczt‡; data: 1913; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach Andrzeja 
PiaszczyÒskiego] 

I y • r - i f -

37. A: Totalansicht von Storchnest 
R: Verlag Theodor Rotlander, Storchnest 
[˙wiat˘odruk retuszowany 
- nadano poczt‡; data: 1914; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach Krystyny 
Dopieralskiej-Niteckiej] 

T 

Rud. Greiser 

38. A: Osieczna 
Figura Matki Boskij. [sic]; Ko˙ció˘ [sic] parafialny; 
Klasztor. 
96546 
Photogr. u. Verlag Rud. Greiser, Storchnest 
R: Postkarte. 
Nicht iiber diesen Stricht schreiben. 
[˙wiat˘odruk retuszowany, kolorowany 
- bez obiegu pocztowego; data: zdjÊcie wykonano 
przed 1910 rokiem; w zbiorach Janusza 
Wróblewskiego] 

39- A: Storchnest 
Lissauerstrasse 
96548; Photogr. u. Verlag Rud. Greiser, 
Storchnest. 
R: Postkarte 
Nicht iiber diesen Stricht schreiben. 
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[˙wiat˘odruk w kolorze niebieskim 
- nadano poczt‡; data: 1919; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach Andrzeja 
PiaszczyÒskiego] 

Tadeusz Semrau 
Fotograf z Leszna. Dzia˘a˘ w latach 1918-1939-

40. A: Letnisko Osieczna. 
R: Nak˘. Tadeusza Semraua, Leszno Te˘. 242 
Przedruk wzbroniony 
[autotypia 
- obieg pocztowy; data 1930; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach BU, 
sygn. II/Osi-008]* 

41. A: Storchnest [zamazano] 
Partie an der Kriewener Strasse mit Kloster 
Osieczna [dopisano rÊcznie] 
31187 
R: Originaldruck Reinicke & Rubin, Magdeburg 
[˙wiat˘odruk 
- obieg pocztowy; data: 1914; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach Andrzeja 
PiaszczyÒskiego] 

42. A: Storchnest — Partie am See mit dem Schloss 
31188 
R: Postkarte 
Originaldruck Reinicke & Rubin, Dresden 
[˙wiat˘odruk kolorowany 
- obieg pocztowy; Feldpost; data 1916; 
korespondencja w jÊzyku niemieckim; w zbiorach 
autora* 
- obieg pocztowy; Feldpost; data: 1917; 
korespondencja w jÊzyku niemieckim; w zbiorach 
autora] 

43. A: Storchnest 
Partie bei der kath. Kirche mit gr. Kirchstrasse 
und Schule 
31190 
R: Postkarte 
Originaldruck Reinicke & Rubin, Magdeburg 
[˙wiat˘odruk kolorowany 
- obieg pocztowy; data: 1907; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim; w zbiorach autora] 

Zak˘ady Reprodukcyjne „Akropol", 
Kraków 
Akropol to jedna z firm, powsta˘ych po ˙mierci 
Henryka Frista w 1920 roku, za˘o˝yciela 
Wydawnictwa Salonu Malarzy Polskich. Bardzo 
prawdopodobne, ˝e nak˘adcami dwóch poni˝szych 
pocztówek byli Franciszkanie z Osiecznej. 

44. A: WnÊtrze Ko˙cio˘a O.O. Franciszkanów 
w Osiecznie p. Lesznem (Cudowne obrazy 
M. Boskiej i ˙w. Walentego, [inna wersja 
z zamkniÊtym nawiasem] 

R: Zak˘ady Reprodukcyjne „Akropol", Kraków 
XXIL 
Przedruk wzbroniony 
[autotypia; wydano wersje w kolorze br‡zowym 
i niebieskim 
- bez obiegu pocztowego; data: po 1927; 
w zbiorach autora* 
- nadano poczt‡ w kopercie; data: po 1927; 
korespondencja w jÊzyku polskim; w zbiorach 
BU, sygn. II/Osi-010 
- bez obiegu pocztowego; data: po 1927; 
w zbiorach MBP Leszno, sygn. G-188/22] 

45. A: Ko˙ció˘ O.O. Franciszkanów w Osiecznie 
(PoznaÒskie) 
R: Zak˘ady Reprodukcyjne „Akropol", Kraków 
XXIL 
Przedruk wzbroniony 
[autotypia w kolorze br‡zowym; kopia z pocztówki 
Reinicke & Rubin nr 41 
- bez obiegu pocztowego; data: po 1927; 
w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego* 
- nadano poczt‡; data: 1931; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach Janusza 
Wróblewskiego 
- bez obiegu pocztowego; data: po 1927; 
w zbiorach autora] 
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Reinicke & Rubin 
Firma dzia˘aj‡ca w Magdeburgu i DreÍnie 
w latach 1898-1914, wydaj‡ca pocztówki równie˝ 
z ziem polskich. 



Udo Mertens 
Fotograf z Leszna. Dzia˘a˘ w okresie miÊdzy-
wojennym. 

46. A: Blick auf SchloB Storchnest 
R: Verlag Foto Udo Mertens, Lissa 
[druk w kolorze czarnym 
- bez obiegu pocztowego; lata miÊdzywojenne; 
w zbiorach Janusza Wróblewskiego] 

Paul Schluckwerder 
Wydawca pocztówek z Wroc˘awia. Dzia˘a˘ 
w latach 1907-1915. 

47. A: Schloss Storchnest 
Prov. Posen 

R: Postkarte 
Paul Schluckwerder, Breslau; 16426 a 
[˙wiat˘odruk 
- obieg pocztowy; data: 1907; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim, w zbiorach autora] 

48. R: Postkarte 
Paul Schluckwerder, Breslau 
[˙wiat˘odruk 
- nadano poczt‡; data: 1908; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim; w zbiorach BU, 
sygn. II/Osi-018; na rewersie numer 16426 b* 
- nadano poczt‡ w kopercie; data: przed 1924; 
korespondencja w jÊzyku niemieckim; w zbiorach 
autora; na rewersie numer 29044] 

St. B‡k 
Dzia˘a˘ w po roku 1905 a przed 1920. 

49- A: Pozdrowienie z Osieczny 
Zamek; Klasztor; Cegielnia 

R: 2918 Fotogr. i nak˘ad: Stan. B‡k (Osieczna) 
795 
[˙wiat˘odruk 
- obieg pocztowy; data: 1909; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach MBP Leszno, 
sygn. G-225] 

50. A: Pozdrowienie z Osieczny. 
Widok z pó˘noc [sic] wschodu. 
R: Photographie und Verlag von St. B‡k, 
Storchnest. 
[autotypia czterobarwna 
- nadano poczt‡; Feldpost; data: 1918; 
korespondencja w jÊzyku polskim; w zbiorach 
Stanis˘awy Matyja* 
- bez obiegu pocztowego; w zbiorach Andrzeja 
PiaszczyÒskiego] 

51. A: Totalansicht von Storchnest [zamazano] 
Osieczna [dopisano rÊcznie] 
R: Fotografia i nak˘ad St. B‡k, Osieczna 
[autotypia trójbarwna 
- nadano poczt‡; data: 1918; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach Andrzeja 
PiaszczyÒskiego] 

Horst Mehl 
Kupiec z Osiecznej. Wydawa˘ pocztówki 
w okresie II wojny ˙wiatowej. WiÊkszo˙„ kart 
zosta˘a wyprodukowana w trzech wersjach: 
1) z nadrukiem „Storchnest" na marginesie strony 
ilustracyjnej; 
2) z dopisanym rÊcznie na kliszy napisem 
„Storchnest"; 
3) bez nadruku na awersie, z napisem „Storchnest" 
na rewersie. 
Poszczególne edycje kart by˘y oznaczane 
w drukarni numerami. Ustalono — jak dotychczas 
- blisko 30 takich numerów. Najszerzej 
reprezentowane s‡ pocztówki 
w wersji 1 oraz motywy od 53 do 56. Obok serii 
„Storchnest" Horst Mehl wyda˘ równie˝ pocztówki 
z napisem „Storchnest/Warthegau" i opisem 
przedstawienia na awersie, drukowanych 
charakterystyczn‡ czcionk‡ pochylon‡. 

52. [Wersje 1-2] 
A: Storchnest 
R: Kaufhaus Horst Mehl, Storchnest 
[Wersja 3.] 
A: [bez opisu] 
R: Storchnest 
Kaufhaus Horst Mehl, Storchnest 
[pocztówka fotograficzna; data: 1940-1944] 
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53. [Wersje 1-2] 
A: Storchnest 
R: Kaufhaus Horst Mehl, Storchnest 
[Wersja 3.] 
A: [bez opisu] 
R: Storchnest 
Kaufhaus Horst MehL Storchnest 
[pocztówka fotograficzna; data: 1940-1944] 

54. [Wersje 1-2] 
A: Storchnest 
R: Kaufhaus Horst MehL Storchnest 
[Wersja 3.] 
A: [bez opisu] 
R: Storchnest 
Kaufhaus Horst MehL Storchnest 
[pocztówka fotograficzna; data: 1940-1944] 

55. [Wersje 1-2] 
A: Storchnest - SchloB 
R: Kaufhaus Horst Mehl, Storchnest 
[Wersja 3.] 
A: [bez opisu] 
R: Storchnest - SchloB 
Kaufhaus Horst Mehl, Storchnest 
[pocztówka fotograficzna; data: 1940-1944] 

56. [Wersje 1- 2] 
A: Storchnest 
R: Kaufhaus Horst Mehl, Storchnest 
[Wersja 3.] 
A: [bez opisu] 
R: Storchnest 
Kaufhaus Horst Mehl, Storchnest 
[pocztówka fotograficzna; data: 1940-1944] 

57. [Wesje 1-2] 
A: Storchnest 
R: Kaufhaus Horst Mehl, Storchnest 
[pocztówka fotograficzna 
- bez obiegu pocztowego; data: 1940-1944; 
w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego* 
- bez obiegu pocztowego; data: 1940-1944; 
w zbiorach autora 
- bez obiegu pocztowego; data: 1940-1944; 
w zbiorahch Janusza Wróblewskiego] 

58. [Wersje 1-2] 
A: Storchnest 
R: Kaufhaus Horst Mehl, Storchnest 
[Wersja 3.] 
A: [bez opisu] 
R: Storchnest 
Kaufhaus Horst Mehl, Storchnest 
[pocztówka fotograficzna; data: 1941] 

59- [Wersje 1-2] 
A: Storchnest - Haus des NSDAP 
R: Kaufhaus Horst Mehl, Storchnest 
[Wersja 3.] 
A: [bez napisu] 
R: Storchnest 
Kaufhaus Horst Mehl, Storchnest 
[pocztówka fotograficzna; data: 1940-1944] 

60. A: Storchnest — Badeanstalt. 
101 
R: Horst Mehl, Storchnest, Krs. Lissa 
101 
[pocztówka fotograficzna 
- nadano poczt‡; data: 1942; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach Kornelii 
Szczepaniak* 
- bez obiegu pocztowego; data: 1940-1944; 
w zbiorach Janusza Wróblewskiego] 
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61. {Wersje 1-2] 
A: Storchnest — Rathaus 
102 
R: Horst Mehl, Storchnest, Krs. Lissa 
[pocztówka fotograficzna 
- bez obiegu pocztowego; data: 1940-1944; 
w zbiorach Janusza Wróblewskiego* 
- bez obiegu pocztowego; data: 1940-1944; 
w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego] 

62. A: Storchnest/Warthegau. Gesamtansicht 
R: Horst Mehl, Kaufhaus 
[pocztówka fotograficzna 
- bez obiegu pocztowego; data: 1940-1944; 
w zbiorach Janusza Wróblewskiego] 

63. A: Storchnest/Warthegau — Blick iiber den See 
R: Horst Mehl, Kaufhaus 
[pocztówka fotograficzna 
- bez obiegu pocztowego; data: 1940-1944; 
w zbiorach autora] 

64. A: Storchnest/Warthegau — LissaerstraBe 
R: Horst Mehl, Kaufhaus 
[pocztówka fotograficzna 
- nadano poczt‡; data: 1941; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach Kornelii 
Szczepaniak] 

65. A: Storchnest/Warthegau — Stadtische 
Badeanstalt 

R: Horst Mehl, Storchnest 
[pocztówka fotograficzna 
- nadano poczt‡; data: 1941; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach Kornelii 
Szczepaniak] 

66. A: Storchnest/Warthegau. Evangelische Kirche 
R: Horst Mehl, Storchnest 
- nadano poczt‡; data: 1941; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach Kornelii 
Szczepaniak* 
- bez obiegu pocztowego; data: 1940-1944; 
w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego] 

Gisela Weyrauch 

67. A: Storchnest — Schloss 
R: Gisela Weyrauch, Lissa, Wartheland 

[pocztówka fotograficzna; identyczna z nr 55 
- bez obiegu pocztowego; data: 1940-1944; 
w zbiorach Janusza Wróblewskiego* 
- bez obiegu pocztowego; w zbiorach MBP Leszno, 
sygn. G-134] 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze 
Pocztówki z Osiecznej drukowa˘y: Zak˘ady 
Wytwórcze we Wroc˘awiu, Zak˘ady Wytwórcze 
w K˘odzku oraz Zak˘ady Wytwórcze Fotografii 
i Pami‡tek we Wroc˘awiu. Dzia˘a˘y w ró˝nych 
okresach, miÊdzy 1955 a 1977 rokiem. Podane 
numery oznaczaj‡ sygnatury w archiwum Foto-
Pam, za˙ daty — czas wydrukowania kart oraz 
ewentualnego wznowienia. 

68. R: Osieczna k. Leszna 
Pla˝a 
fot. B. Koz˘owski 
[11-185; pocztówka fotograficzna; data: 1959] 
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69- R: Osieczna k. Leszna 
Wiatraki 
fot. B. Koz˘owski 
[11-186; pocztówka fotograficzna; data: 1959] 

70. R: Osieczna k. Leszna 
fot. B. Koz˘owski 
[11-187; pocztówka fotograficzna wydana 
w trzech wersjach:] 
[1] Jezioro [data: 1958, 1968] 
[2] Jezioro Ÿoniewskie [data: 1970; 1974] 
[3] Jezioro [data: 1963; pocztówka panoramiczna 
owym. 10,5x21,5 cm]* 

71. R: Osieczna k. Leszna 
Rynek 
fot. B. Koz˘owski 
[11-201; pocztówka fotograficzna; data: I960, 
1969] 

72. Osieczna k. Leszna 
fot. B. Koz˘owski 
[11-202; pocztówka fotograficzna wydana 
w dwóch wersjach:] 
[1] Prewentorium dla dzieci (dawny zamek) [data: 
I960] 
[2] Sanatorium [data: 1973] 

73. R: Osieczna k. Leszna 
Sanatorium brama wjazdowa 
fot. B. Koz˘owski 
[11-203; pocztówka fotograficzna; data: I960] 

74. R: Osieczna 
Wiatraki 
fot. A. ⁄mietaÒski 
[11-335; pocztówka fotograficzna; data: 1967, 
1968, 1973] 

75. R: Osieczna — Rynek 
fot. A. ⁄mietaÒski 
[11-339; pocztówka fotograficzna; data: 1964; 
wydana powtórnie w 1977 roku, z numerem 21-
031] 

76. R: Osieczna 
fot. S. Laskowski 
[11-348; pocztówka fotograficzna wydana 
w dwóch wersjach:] 
[1] Sanatorium dzieciÊce (zamek z XVI w.) [data: 
1964, 1966, 1968] 
[2] Prewntorium dla dzieci (dawny zamek) [data: 
1973] 
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77. R: Osieczna; Domki campingowe 
fot. S. Laskowski 
[11-349; pocztówka fotograficzna; data: 1963, 
1964, 1966, 1967] 

78. R: Osieczna — Rowery wodne na jeziorze 
Ÿaniewskim [sic] 
fot. S. Laskowski 
[11-350; pocztówka fotograficzna; data 1964] 

79- R: Osieczna — Fragment miasta 
fot. S. Laskowski 
[11-351; pocztówka fotograficzna; data: 1964, 
1966] 

. R: Osieczna — Rynek 
fot. S. Laskowski 
[11-352; pocztówka fotograficzna; data: 1964, 
1966, 1970] 

81. R: Osieczna — Rynek 
fot. S. Laskowski 
[11-353; pocztówka fotograficzna; data: 1963, 
1964, 1966, 1970] 

82. R: Osieczna — przystaÒ rowerów wodnych 
fot. S. Laskowski 
[11-354; pocztówka fotograficzna; data: 1964, 
1966] 

83. R: Osieczna; Fragment rynku 
fot. T. HermaÒczyk 
[11-572; pocztówka fotograficzna; data: 1970, 
wydana powtórnie w 1977 r. z numerem 21-037] 

84. R; Osieczna; Jezioro 
fot. A. Zborski 
[11-574; pocztówka fotograficzna; data: 1970] 

Biuro Wydawnicze „Ruch", Biuro 
Wydawniczo-Propagandowe „Ruch" 
oraz Krajowa Agencja Wydawnicza 
Firmy wchodz‡ce w sk˘ad kombinatu Robotniczej 
Spó˘dzielni Wydawniczej Prasa-Ksi‡˝ka-Ruch. 
Dwie pierwsze firmy dzia˘aj‡ce w latach 1959-
1974 przekszta˘cono w 1974 roku w Krajow‡ 
AgencjÊ Wydawnicz‡ (do 1990 roku). Formalnie 
RSW Prasa-Ksi‡˝ka-Ruch by˘a spadkobierczyni‡ 
za˘o˝onego w 1918 roku w Krakowie Polskiego 
Towarzystwa KsiÊgarni Kolejowych „Ruch". 

85. R: Osieczna; Wiatraki-koÍlaki z XVIII w. 
fot. A. ⁄mietaÒski 
[31-978; pocztówka fotograficzna; data: 1973; 
wydana powtórnie przez KAW w 1978 roku 
z opisem: Zespó˘ wiatraków-koÍlaków z 2 pol. 
XVIII w.] 

86. R: Osieczna; Sanatorium 
fot. A. ⁄mietaÒski 
[31-979; pocztówka fotograficzna; data: 1967, 
1972] 



87- R: Osieczna; Rynek 
fot. A. ⁄mietaÒski 
[31-980; pocztówka fotograficzna; data: 1967, 
1968] 

88. R: Osieczna; Sanatorium 
fot. A. ⁄mietaÒski 
[31-981; pocztówka fotograficzna; data: 1968, 
1969, 1972, 1973; wydana powtórnie przez KAW 
w 1978 roku z opisem: Sanatorium — dawny 
zamek z 1601 r., przebudowany w 1890 r.] 

89- R: Osieczna; Widok ogólny 
fot. A. ⁄mietaÒski 
[31-982; pocztówka fotograficzna; data: 1964, 
1966, 1968] 

90. R: Osieczna; Jezioro Ÿoniewskie zwane równie˝ 
OsieczeÒskim 
fot. A. ⁄mietaÒski 
[31-984; pocztówka fotograficzna; data: 1966, 
1967, 1972] 

91. R: Osieczna; Widok ogólny 
fot. A. ⁄mietaÒski 
[31-985; pocztówka fotograficzna; data: 1968] 

92. R: Osieczna; Pla˝a nad Jeziorem Ÿoniewskim 
fot. A. ⁄mietaÒski 
[31-986; pocztówka fotograficzna; data: 1968; 
wydana powtórnie przez KAW w 1978 roku 
oraz w wersji niedatowanej, drukowanej 
przez Fotoizdat w Bu˘garii] 

93. R: Osieczna; Ratusz 
fot. A. ⁄mietaÒski 
[31-987; pocztówka fotograficzna; data: 1967, 
1968] 

94. R: Osieczna; Rynek 
fot. A. ⁄mietaÒski 
[31-988; pocztówka fotograficzna; data: 1966, 
1967] 
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95. R: Osieczna; Rynek 
fot. A. ⁄mietaÒski 
[31-989; pocztówka fotograficzna; data: 1966, 
1968] 

96. R: Osieczna; O˙rodek campingowy 
wg fotografii barwnej P. Krassowskiego 
[31-1609; druk offsetowy kolorowy; data: 1968] 

97- R: Osieczna; Camping nadjeziorem 
Ÿoniewskim wg fotografii barwnej 
P. Krassowskiego 
[31-1610; druk offsetowy kolorowy; data: 1968] 

98. R: Osieczna; Fragment miasta 
fot. T. HermaÒczyk 
[31-1897; pocztówka fotograficzna; data: 1968] 

99- R: Osieczna; Zespó˘ wiatraków-koÍlaków 
z 2 pol. XVI I I w. 

fot. T. HermaÒczyk 
[31-1898; pocztówka fotograficzna; data: 1968, 
1972; wydana powtórnie przez KAW w 1978 
roku] 

100. R: Osieczna; O˙rodek wypoczynkowy 
cukrowni GostyÒ 
[31-2143; pocztówka fotograficzna; autor nie 

podany; data: 1972; Uwaga: pocztówka ta zosta˘a 
wydana powtórnie przez KAW w 1978 roku 
z opisem: Osieczna. O˙rodek wypoczynkowy 
cukrowni „GostyÒ" nadjeziorem Ÿoniewskim, 
fot. T. HermaÒczyk; z numerem 31-2144, 
odpowidaj‡cym pocztówce wydanej przez Ruch 
nr katalogu 101] 

101. R: Osieczna; O˙rodek wypoczynkowy 
cukrowni GostyÒ 
fot. T. HermaÒczyk 
[31-2144; pocztówka fotograficzna; data: 1976] 

102. R: Osieczna; O˙rodek wczasowy Spó˘dzielni 
Inwalidów w Lesznie 
fot. A. Zborski 
[31-2563; pocztówka fotograficzna; data: 1978] 

103. R: Osieczna; Jezioro Ÿoniewskie 
fot. A. Zborski 
[31-2564; pocztówka fotograficzna; data: 1972, 
1978] 

104. R: Osieczna; Zespó˘ zabytkowych wiatraków 
fot. B. ŸopieÒski 
[31-3226; druk offsetowy kolorowy dwie wersje 
kolorystyczne; data: 1973, 1979] 

105. R: Osieczna; Nadjeziorem Ÿoniewskim 
fot. J. Siudecki 
[60-156; druk offsetowy kolorowy; data: 1977, 
1978] 
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106. R: Osieczna; Sanatorium DzieciÊce; zamek 
z XVI w. kilkakrotnie przebudowywany 
fot. R. Reed 
[60-320; druk offsetowy kolorowy; data: 1986] 

107- R: Osieczna; Miejscowo˙„ nad Jeziorem 
Ÿoniewskim, z malowniczym akcentem krajobrazu 
- trzema wiatrakami-koÍlakami z 2 pol. XVIII 
w, usytuowanymi przy drodze do Leszna, 
fot. S. Jab˘oÒska 
[60-388; druk offsetowy kolorowy; data: 1987] 

108. A: Osieczna 
R: Osieczna; Miejscowo˙„ nad Jeziorem 
Ÿoniewskim, z malowniczym akcentem krajobrazu 
- trzema wiatrakami-koÍlakami usytuowanymi 
przy drodze do Leszna. 
Zamek z XVI w. kilkakrotnie przebudowywany 
(Sanatorium DzieciÊce). Nad Jeziorem 
Ÿoniewskim. Wiatraki z 2 pol. XVIII w. Rezerwat 
˝ó˘wia b˘otnego 
fot. B. ŸopieÒski, R. Reed, J. Siudecki 
[60-Z-20; druk offsetowy, kolorowy; piÊ„ wydaÒ 
od 1979 do 1992 roku] 

109- R: Osieczna, pow. Leszno, woj. PoznaÒskie 
Wiatrak 
rys. Wies˘aw Majchrzak 
[840 R/I/66; technika nierozpoznana; data: 1966; 
pocztówka z kompletu pt. Wiatraki zabytkowe 
w rysunkach Wie s˘awa Majrzaka] 

Poczta Polska 
110. A: 1370; 1970 
600 lat m. Osiecznej 
10-18 paÍdziernika 1970 
[data: 1970; pocztówka znana z opisu: 
E. Frankiewicz, „Osieczna. Zarys historyczny" 
wyd. 2, Opole 1986, s. 324] 

PaÒstwowe Sanatorium 
Przeciwreumatyczne dla Dzieci 
w Osiecznej 
111. A: 600 lat 
Zamek w Osiecznej k. Leszna 
1370-1970 
PaÒstwowe Sanatorium Przeciwreumatyczne 
dla Dzieci 
[data: 1970; pocztówka znana z opisu: 
E. Frankiewicz, „Osieczna. Zarys historyczny" 
wyd. 2, Opole 1986, s. 323] 

DDK Edition s.c. PoznaÒ 
Firma wydawnicza, produkuj‡ca szerok‡ ofertÊ 
pocztówek. Zob. www.ddkedition.com.pl Karty 
z Osiecznej powsta˘y po 2000 roku, zdjÊcia 
do nich wykona˘ Dariusz Krakowiak i Krzysztof 
G‡szewski a wygl‡d karty zaprojektowa˘ Krzysztof 
G‡szewski. 

112. A: Osieczna 
R: Osieczna — nad Jeziorem Ÿoniewskim; wiatrak 
z XVIII w.; zamek z XV w. 
[605; druk offsetowy, kolorowy] 

113. A: Osieczna; Sanktuarium Maryjne 
R: Osieczna — Ko˙ció˘ i Klasztor Franciszkanów 
z XVII w.; wnÊtrze ko˙cio˘a; obraz Matki Bo˝ej 
ozdobiony koronami papieskimi 5 sierpnia 
1979 r-; krzy˝ w kaplicy klasztornej 
[660; druk offsetowy, kolorowy] 
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114. A: Osieczna; Sanktuarium Maryjne 
R: Osieczna — Ko˙ció˘ i Klasztor Franciszkanów 
z XVII w.; krzy˝ w prezbiterium ko˙cio˘a; obraz 
Matki Bo˝ej ozdobiony koronami papieskimi 
5 sierpnia 1979 £•; 
[661; druk offsetowy, kolorowy] 

115- A: Pozdrowienia z Osiecznej 
R: Osieczna 
[892; druk offsetowy, kolorowy] 

116. A: Pozdrowienia z Osiecznej 
R: Osieczna 
[893; druk offsetowy, kolorowy] 

117. A: Osieczna 
R: Osieczna 
[891; druk offsetowy, kolorowy] 

118. A: Osieczna 
R: Osieczna 
[1324; druk offsetowy, kolorowy] 

119- A: Pozdrowienia z Osiecznej 
R: Osieczna 
[1320; druk offsetowy, kolorowy] 

120. A: Osieczna 
R: Osieczna 
[1325; druk offsetowy, kolorowy] 

121. A: Osieczna 
R: Osieczna 
[1330; druk offsetowy, kolorowy] 

122. A: Osieczna 
R: Osieczna 
[3958; druk offsetowy, kolorowy] 

123. A: Osieczna 
R: Osieczna 
[3959; druk offsetowy, kolorowy] 
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124. A: Osieczna 
R: Osieczna 
[3960; druk offsetowy, kolorowy] 

125. A: Osieczna 
R: Osieczna 
[3961; druk offsetowy kolorowy] 

Die „bildschóne" KartÊ Schumann 

126. R: Osieczna k. Leszna 
Sanatorium dla dzieci i m˘odzie˝y 
Halina Zatonska 
[druk offsetowy, kolorowy; data: 1993] 

Zak˘ad Poligraficzny „HAF" 
Firma wydawnicza z Leszna. Pocztówki 
z Osiecznej wydawa˘a w latach dziewiÊ„dziesi‡tych 
XX wieku. 

127. R: Druk: Zak˘ad Poligraficzny „HAF" Leszno 
[druk offsetowy, kolorowy] 

128. A: Sanktuarium Matki Bo˝ej Bolesnej 
R: Druk: Zak˘ad Poligraficzny „HAF" Leszno 
[druk offsetowy, kolorowy] 

129- A: Sanktuarium Matki Bo˝ej Bolesnej 
R: Druk: Zak˘ad Poligraficzny „HAF" Leszno 
[druk offsetowy, kolorowy] 

130. A: Sanktuarium Matki Bo˝ej Bolesnej 
R: Druk: Zak˘ad Poligraficzny „HAF" Leszno 
[druk offsetowy, kolorowy] 

131. A: Sanktuarium Matki Bo˝ej Bolesnej 
w Osiecznej 
R: Druk: Zak˘ad Poligraficzny „HAF" Leszno 
[druk offsetowy, kolorowy] 

132. A: Sanktuarium Matki Bo˝ej Bolesnej 
R: Druk: Zak˘ad Poligraficzny „HAF" Leszno 
[druk offsetowy, kolorowy] 
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Wydawca nieznany 
W grupie tej zamieszczono karty nieopatrzone 
sygnatur‡ wydawcy. Cechy zewnÊtrzne pozwoli˘y 
jednak˝e pogrupowa„ pocztówki, wydawane 
przypuszczalnie przez jednego wydawcÊ. 

a) wydawca nieznany 1 

Karty te charakteryzuj‡ siÊ do˙„ niezdarnym 
opisem, wyrytym na negatywie. Produkowane s‡ 
na fabrycznym papierze fotograficznym 
z sygnaturk‡ u˙miechniÊtego s˘oÒca lub ksiÊ˝yca 
na rewersie. Niektóre z pocztówek s‡ opatrzone 
sygnatur‡ „Psyche" z dopiskiem Osieczna. Zak˘ad 
„Psyche" dzia˘a˘ w GnieÍnie w okresie 
miÊdzywojennym; nie wiadomo czy pocztówki 
z Osiecznej s‡ jego dzie˘em, czy te˝ innej firmy 
o tej samej nazwie. 

141. A: Osieczna 
Rynek 
[pocztówka fotograficzna 
- nadano poczt‡; data: 1938; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach MBP Leszno, 
sygn. G-134, 
- bez obiegu pocztowego; data: lata trzydzieste 
XX wieku; w zbiorach BR, rÊkopisy, 
sygn. 3794 II 
- nadano poczt‡; data: 1937; korespondencja 
w jÊzyki polskim; w zbiorach Andrzeja 
PiaszczyÒskiego] * 

142. A: Osieczna 
[pocztówka fotograficzna 
- bez obiegu pocztowego; data: lata trzydzieste 
XX wieku; w zbiorach MBP Leszno, 
sygn. G-180] 

143. A: Osieczna 
Widok ogólny 
str. zach. 
[pocztówka fotograficzna 
- bez obiegu pocztowego; data: lata trzydzieste 
XX wieku; w zbiorach BR, rÊkopisy, 
sygn. 3794 II 
- bez obiegu pocztowego; data: lata trzydzieste 
XX wieku; w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego] 

144. A: Osieczna - Wlkp. 
Psyche Osiaczna [sic] 
[pocztówka fotograficzna 
- bez obiegu pocztowego; data: lata trzydzieste 
XX wieku; w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego] 

145. A: Klasztor 
Psyche Osieczna 
Osieczna [dopisano wtórnie na karcie] 
[pocztówka fotograficzna 
- bez obiegu pocztowego; data: lata trzydzieste 
XX wieku; w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego] 

146. A: Osieczna 
Klasztor OO. Franc.[iszkanów] 
R: Fot. A. KamiÒski, Osieczna k. Leszna 
[pocztówka fotograficzna 
- nadano poczt‡; data: 1933; korespondencja 
w jÊzyku polskim; w zbiorach BK, sygn. fot 1242] 

147. A: Osieczna 
Klasztor OO. Franc.[iszkanów] 
[pocztówka fotograficzna 
- bez obiegu pocztowego; data: lata trzydzieste 
XX wieku;w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego] 
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b) Wydawca nieznany 2. 

Karty wykonane technik‡ identyczn‡ jak 
w wypadku wydawcy nieznanego 1, jednak˝e 
inny jest krój liter, wyrytych na kliszy/negatywie. 

148. A: Osieczna 
Ÿazienki 
[pocztówka fotograficzna 
- bez obiegu pocztowego; data: lata trzydzieste 
XX wieku;w zbiorach Stanis˘awy Matyja] 

149- A: Osieczna — Letnisko 
[pocztówka fotograficzna 
- bez obiegu pocztowego; data: lata trzydzieste 
XX wieku; w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego 
- bez obiegu pocztowego; data: lata trzydzieste 
XX wieku; w zbiorach Janusza Wróblewskiego]* 

150. A: Osieczna - Letnisko 
[pocztówka fotograficzna 
- bez obiegu pocztowego; data: lata trzydzieste 
XX wieku; w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego] 

c) Wydawca nieznany 3. 

Produkowane przez niego karty zosta˘y zapewne 
zamówione przez OO. Franciszkanów z Osiecznej. 
Wszystkie powsta˘y zapewne w Drukarni 
LeszczyÒskiej, na co wskazuje identyczna technika 
wykonania. 

151. A: Pami‡tka z Osieczny (k. Leszna) 
Cudami s˘yn‡cy Obraz Matki Boskiej w Ko˙ciele 
OO. Franciszkanów 
R: Drukarnia LeszczyÒska (G˘os LeszczyÒski), 
Leszno Wlkp. 
[druk w wersjach: niebieskiej, zielonej i br‡zowej 
- bez obiegu pocztowego; data: po 1927 roku; 

w zbiorach Janusza Wróblewskiego* 
- bez obiegu pocztowego; data: po 1927 roku; 
w zbiorach Kornelii Szczepaniak] 

152. A: Cudami s˘yn‡cy obraz Matki Boskiej 
w Ko˙ciele OO. Franciszkanów 
R: Reprodukcja wzbroniona 
[druk w kolorze niebieskim i br‡zowym 
- bez obiegu pocztowego; data: po 1927 roku; 
w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego 
- bez obiegu pocztowego; data: po 1927 roku; 
w zbiorach Janusza Wróblewskiego]* 

153. A: [bez opisów; widok na klasztor 
OO. Franciszkanów] 
[druk w kolorze br‡zowym; zapewne ze zdjÊcia 
T. Semraua, nr 133 
- bez obiegu pocztowego; data: po 1927 roku; 
w zbiorach Krystyny Dopieralskiej-Niteckiej* 
- nadano poczt‡; data: 1938 r.; w zbiorach 
Andrzeja PiaszczyÒskiego] 

d) Wydawca nieznany 4. 

Dwie karty z widokami zamku w Osiecznej, 
wyró˝nione na podstawie u˝ytej do opisu czcionki, 
identycznej do tej, jak‡ stosowa˘ Horst Mehl 
w serii Storchnest/Warthegau. 

154. A: „Schloss Storchnest" 
[autotypia 
- bez obiegu pocztowego; data: lata trzydzieste 
XX wieku; w zbiorach autora* 
- bez obiegu pocztowego; data: lata trzydzieste 
XX wieku; w zbiorach BK, sygn. 11293] 

155. A: „Schloss Storchnest" 
[autotypia 
- bez obiegu pocztowego; data: lata trzydzieste 
XX wieku; w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego* 
- bez obiegu pocztowego; data: lata trzydzieste 
XX wieku; w zbiorach BK, sygn. 11293] 
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e) Wydawca nieznany 5. 

Znanych jest kilka kart, do których fotografie 
w okresie miÊdzywojennym wykona˘ ojciec Edward 
Frankiewicz, franciszkanin, przebywaj‡cy 
w Osiecznej w latach trzydziestych XX wieku. 
Przedstawiaj‡ one ró˝ne ujÊcia zabudowaÒ 
klasztornych. Trudno rozstrzygn‡„ czy Edward 
Frankiewicz by˘ inicjatorem wydania widokówek, 
czy te˝ wykonywa˘ je na zlecenie. 

156. A: Osieczna (k. Leszna) 
Fot. O. Ed.[ward Frankiewicz] O.[rdo] F.[ratrum] 
M.finorum] 
[pocztówka fotograficzna 
- bez obiegu pocztowego; data: po 1927 roku; 
w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego* 
- bez obiegu pocztowego; data: po 1927 roku; 
w zbiorach Stanis˘awy Matyja] 

157- A: Osieczna k. Leszna 
Zamek; Ko˙ció˘ paraf; Klasztor 
OO. Franciszkanów 
Fot. O. Ed.fward Frankiewicz] 
[pocztówka fotograficzna 

- bez obiegu pocztowego; data: po 1927 roku; 
w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego] 

158. A: Osieczna k. Leszna 
Klasztor OO. Franciszkanów 
Fot. O. Ed.[ward Frankiewicz] 
[pocztówka fotograficzna 
- bez obiegu pocztowego; data: po 1927 roku; 
w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego] 

159- A: Ko˙ció˘ OO. Franciszkanów. Osieczna 
k. Leszna 
Fot. O. Ed.fward frankiewicz] O.frdo] F.fratrum] 
M.finorum] 
[pocztówka fotograficzna 
- bez obiegu pocztowego; data: lata trzydzieste 
XX wieku; w zbiorach Janusza Wróblewskiego] 

160. A: Osieczna k. Leszna 
Klasztor OO. Franciszkanów 
Fot. O. Ed.[ward Frankiewicz] O.[rdo] F.[ratrum] 
M.finorum] 
[pocztówka fotograficzna 
- bez obiegu pocztowego; data: po 1927 roku; 
w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego] 

161. A: Osieczna k. Leszna 
Klasztor OO. Franciszkanów 
Fot. O. Ed.[ward Frankiewicz] O.[rdo] F.[ratrum] 
M.finorum] 
[pocztówka fotograficzna 
- bez obiegu pocztowego; data: po 1927 roku; 
w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego] 

162. A: Osieczna k. Leszna 
Klasztor OO. Franciszkanów 
Fot. O. Ed.fward Frankiewicz] 
[pocztówka fotograficzna 
- bez obiegu pocztowego; data: po 1927 roku; 
w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego] 

f) Karty bez identyfikacji 

163. [karta przedstawiaj‡ca wschodni‡ fasadÊ 
po˘udniowego skrzyd˘a zamku po przebudowie 
w 1890 roku] 
[pocztówka fotograficzna; d˘ugie linie adresowe 
- nadano poczt‡; data: 1897; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim; w zbiorach autora] 
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164. A: Schloss Storchnest 
[autotypia, d˘ugie linie adresowe 
- bez obiegu pocztowego; data: miedzy 1900-
1903; w zbiorach autora* 
- nadano poczt‡; data: 1903; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim; w zbiorach BU, 
sygn. I/Osi-005] 

165- A: Schloss Storchnest 
[druk jednobarwny 
- bez obiegu pocztowego; data: okres 
miÊdzywojenny; w zbiorach Krystyny 
Dopieralskiej-Niteckiej] 

166. R: Osieczna 
[˙wiat˘odruk 
- nadano poczt‡; data: 1938; korespondencja 
w jÊzyku niemieckim; w zbiorach autora] 

167. [O˘tarz ⁄w. Barbary w ko˙ciele parafialnym 
w Osiecznej] 
[pocztówka fotograficzna 
- bez obiegu pocztowego; data: okres miÊdzy-
wojenny; w zbiorach autora* 
- bez obiegu pocztowego; data: okres miÊdzy-
wojenny; w zbiorach Janusza Wróblewskiego] 

168. A: Schloss Osieczna 
[drzeworyt w kolorze br‡zowym 
- bez obiegu pocztowego; data: okres 
miÊdzywojenny; w zbiorach Zofii W˘odarczak 
- bez obiegu pocztowego; data: okres 
miÊdzywojenny; w zbiorach BU, 
sygn. II/Osi-011* 
- bez obiegu pocztowego; data: okres 
miÊdzywojenny; w zbiorach BK, sygn. 11293] 

169- R: Evang Kirche in Storchnest (Osieczna) 
[druk jednobarwny 
- bez obiegu pocztowego; data: okres 
miÊdzywojenny; w zbiorach Janusza 
Wróblewskiego] 

170. A: [Dzwony] ZdjÊte na cele wojenne. 
Osieczna dnia 26 lipca 1917 
[pocztówka fotograficzna; data: 1917] 

171. A: Osieczna 
Widok wiatraków 
[˙wiat˘odruk; karta zniszczona 
- data: okres miÊdzywojenny; w zbiorach Janusza 
Wróblewskiego] 

94 



172. A: Storchnest Partie auf de... [tekst 
nieczytelny] 
[˙wiat˘odruk; karta zniszczona 
- data: przed 1939 rokiem; w zbiorach Janusza 
Wróblewskiego] 

173- A: Gruss aus Storchnest 
Kloster und katholische Kirche 
R: Postkarte 
[˙wiat˘odruk; d˘ugie linie adresowe 
- bez obiegu pocztowego; data: pocz‡tek XX 
wieku; w zbiorach MBP Leszno, sygn. G-272] 

174. A: Gruss aus Storchnest. 
Post.; Poczta Osieczna. 
1908 [dopisano rÊcznie] 
[˙wiat˘odruk; pocztówka uszkodzona, spodnia 
warstwa papieru uleg˘a zniszczeniu 
- data: 1908?; w zbiorach Andrzeja 
PiaszczyÒskiego] 

175. A: Weso˘ego Alleluja 
[pocztówka fotograficzna; zdjÊcia wykona˘ 
zapewne Boles˘aw Koz˘owski 
- bez obiegu pocztowego; data: lata piÊ„dziesi‡te 
XX wieku; w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego* 
- bez obiegu pocztowego; data: lata piÊ„dziesi‡te 
XX wieku; w zbiorach Janusza Wróblewskiego] 

176. A: Weso˘ego Alleluja 
[pocztówka fotograficzna; zdjÊcie wykona˘ 
zapewne Boles˘aw Koz˘owski; 
- bez obiegu pocztowego; data: lata piÊ„dziesi‡te 
XX wieku; w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego] 

177. Weso˘ego Alleluja 
[pocztówka fotograficzna; zdjÊcie wykona˘ 
zapewne Boles˘aw Koz˘owski; 
- bez obiegu pocztowego; data: lata piÊ„dziesi‡te 
XX wieku; w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego] 

178. Weso˘ych ˙wi‡t; Alleluja 
[pocztówka fotograficzna 
- bez obiegu pocztowego; data: lata piÊ„dziesi‡te 
XX wieku; w zbiorach Andrzeja PiaszczyÒskiego] 

179- A: [Figura Jana Nepomucena na cmentarzu 
przyklasztornym] 
[pocztówka fotograficzna; fotografiÊ wykona˘ 
zapewne Edward Frankiewicz 
- bez obiegu pocztowego; data: okres 
miÊdzywojenny; w zbiorach Andrzeja 
PiaszczyÒskiego] 
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