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Kazimierz Taczanowski 
 
 

FOTOGRAFIA Z PODRZECKIEGO ARCHIWUM 
 

 

W Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu 

znajduje się prywatne archiwum Stanisława Taczanowskiego z Podrzecza 

związane z jego działalnością w środowisku wielkopolskich kawalerów mal-

tańskich (sygn. 2805). Zostało ono zauważone przez Tadeusza Wojciecha 

Langego, który poświęcił organizacji osobną monografię. Archiwum Tacza-

nowskiego jest luźnym zbiorem jego prywatnej korespondencji i wycinków 

prasowych. 

W niniejszym tekście zaprezentuję historię jednej fotografii z oma-

wianego archiwum. Chodzi o zdjęcie prasowe przedstawiające uroczyste 

wręczenie 22 lutego 1930 roku w Warszawie odznaczenia maltańskiego mar-

szałkowi Józefowi Piłsudskiemu. W uroczystości tej brał również udział Sta-

nisław Taczanowski. Omawiane wydarzenie nie zostało szeroko odnotowane 

w kraju. Tylko nieliczne czasopisma opisały je jako ciekawostkę oraz umie-

ściły na pierwszej stronie. Prasa socjalistyczna odnotowała, że także cesarz 

Wilhelm II Hohenzollern był honorowym członkiem tego arystokratycznego, 

maltańskiego bractwa („Gazeta Robotnicza” 1930, nr 45, s. 1). 

Fotografia z warszawskiej uroczystości jest anonimowa. Jako wyci-

nek prasowy nie została w żaden sposób opisana przez autora archiwum. Nie 

opatrzył jej komentarzem również Jarosław Sozański, drukując zdjęcie 

w swojej publikacji o kawalerach maltańskich (Tajemnice Zakonu Maltań-

skiego, Warszawa 1993, s. 141). Podobnie do sprawy podeszło Narodowe 

Archiwum Cyfrowe, nadając fotografii jedynie swoją sygnaturę z dopiskiem, 

że pochodzi ona z archiwum ilustracji Koncernu „Ilustrowanego Kuryera 

Codziennego” (NAC, sygn. 1-A-69). 
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Z omawianej uroczystości opublikowano jeszcze jedną fotografię. 

Wzbogacała ona opis zamkowej uroczystości kawalerów maltańskich za-

mieszczony w „Dzienniku Białostockim” (1930, s. 1). Zapewne była jednak 

wykonana przez fotografa Koncernu „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”. 

Przywołali ją Juliusz Englert i Maciej Malinowski w książce Zamek Królew-

ski w czasach Drugiej Rzeczypospolitej (Warszawa 1993). Niestety, zdjęcie 

nie jest najlepszej jakości. Znajdują się na niej – obok marszałka Piłsudskie-

go – Stanisław Taczanowski i prezydent Polski Ignacy Mościcki. W książce 

Englerta i Malinowskiego nie podano, że ta ostatnia fotografia była publiko-

wana także w Narodowym Archiwum Cyfrowym (na podstawie archiwum 

ilustracji Koncernu „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” – NAC, sygnatura 

1-A-1355). Na zawsze już chyba natomiast pozostanie tajemnicą, dlaczego 

„Ilustrowany Kuryer Codzienny” w formie papierowej nie upublicznił zdję-

cia z Ignacym Mościckim. Szerszą relację prasową z uroczystości w War-

szawie na pierwszej stronie podał także „Dziennik Poznański” (1930, nr 46, 

s. 1). 

Wspomniane archiwum Stanisława Taczanowskiego przez wiele lat 

przechowywane było w pałacu w Podrzeczu. Jego właściciel nie posiadał 

w swoich zbiorach fotografii z uroczystości z marszałkiem Józefem Piłsud-

skim i prezydentem Ignacym Mościckim. „Dziennik Białostocki” w tym 

przypadku w znaczący sposób uzupełnił pewną historyczną lukę.  
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