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Poznań

W Poznaniu bywał młody Ignacy Moś już przed wojną – u starszej siostry Marii, 
która mieszkała w stolicy Wielkopolski, spędzał wakacje, a później odwiedzał bra- a później odwiedzał bra-odwiedzał bra-
ta Piotra – który studiował tutaj prawo. Duże miasto, o ileż większe od Ostrzeszo-
wa czy Ostrowa, imponowało dorastającemu chłopakowi. Bywał z rodzeństwem 
w eleganckich cukierniach (być może w słynnej kawiarni Dobskiego przy ulicy Fre-
dry 13, po wojnie zamienionej na popularną W-Z-kę, która stanie się ulubionym 
miejscem towarzyskich spotkań początkującego kolekcjonera) i sklepach (między 
innymi u cieszącego się prawdziwą sławą Stefana Kałamajskiego), jeździł fiakrem 
na spacery do Dębiny. Siostra dbała o modną garderobę, którą kupowała na zapas 
– nie na sztuki, ale tuzinami.

Po wojnie zatem, gdy w 1950 roku upaństwowiono ostrowski dom handlowy, 
który przez pięć lat prowadził Ignacy Moś, postanowił – znów za bratem Piotrem 
– przenieść się do Poznania. Tutaj wynajął maleńką pakamerę w podwórzu posesji 
przy ulicy Fredry 2. Początkowo prowadził tam punkt totolotka, następnie sklep 
obuwniczy, wreszcie – handel artykułami pochodzenia zagranicznego. Wszyscy 
w latach sześćdziesiątych chodziliśmy w ortalionach – kto nimi handlował? – Moś. 
Wszyscy chodziliśmy do kiosków totalizatora sportowego z nadzieją na wygraną – 
kto je miał w ajencji? – Moś. Studiowałam w latach 1965-1970 i pamiętam, że gdy 
mama proponowała, by się rozejrzeć za jakimiś eleganckimi butami, to się szło 
na ulicę Fredry, do sklepu w podwórzu, by zobaczyć, co tam można kupić. Nigdy 
nie trafiłam na pana Mosia za ladą, ale zawsze obsługiwał mnie jakiś inny, bar-
dzo sympatyczny pan. Nie wiedziałam wówczas, że to jest Kazimierz Cichoradz-
ki (nasz późniejszy muzealny, nadworny fotograf). Dopiero gdy się spotkaliśmy 
w Muzeum i usłyszałam jego opowieści, to się okazało, że znamy się sprzed lat!

Gdy panu Ignacemu udało się zdobyć także mieszkanie w kamienicy przy Fre-
dry 2 – przeniósł do niego swoją kolekcję, dotąd przechowywaną w rodzinnym 
domu w Ostrzeszowie. Nie zaniechał swoich poszukiwań i nie porzucił pasji. Tem-
po jego poczynań było oszałamiające. Podstawowa kolekcja Sienkiewiczowska, na 
którą składały się: powieści Sienkiewicza, listy, dzieła sztuki, już w połowie lat 
sześćdziesiątych była prezentowana publicznie w Teatrze Muzycznym, Teatrze 
Wielkim (Operze) – to były wystawy połączone ze spektaklami. Zaczął przyjmo-
wać zwiedzających w swoim mieszkaniu przy Fredry. Kto powiedział, że się intere-
suje Sienkiewiczem, ten był mile tam widziany. To były trzy pokoje, od podłogi do 
sufitu zatłoczone pamiątkami po Sienkiewiczu. Obsługiwali gości przyjaciel Zdzi-
sław Nowak oraz Iwona Bestry, która w latach 1969-1976 studiowała w Akademii 
Medycznej w Poznaniu – to ona była główną baristką i parzyła do sześćdziesięciu 
kaw dziennie oraz podawała niezliczoną ilość drożdżówek! A właściciel kolekcji 
żartował, że „ma służbę z wyższym wykształceniem”7...

7 I. Bestry, dz. cyt., s. 23.
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Duże miasto, o ileż większe od Ostrzeszowa czy Ostrowa, imponowało dorastającemu 
chłopakowi. Bywał z rodzeństwem w eleganckich cukierniach. Być może w słynnej kawiar-
ni Dobskiego przy ulicy Fredry 13, po wojnie zamienionej na popularną W-Z-kę, która 
stanie się ulubionym miejscem towarzyskich spotkań początkującego kolekcjonera, gdzie 
przeistaczał się w adoratora pań. (Lata trzydzieste, widok na ulicę Fredry – po prawej wej-
ście do kawiarni Dobskiego; poniżej – jej przedwojenne wnętrze)
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Mieszkanie odwiedzali indywidu-
alni goście i wycieczki, a więc tłumy 
ludzi. Czasami efekt tych masowych 
wizyt był dramatyczny. Zginęło kilka 
listów, zginęły jakieś książki, bo ten 
cały zbiór nie był skatalogowany. To 
był żywioł! Moś reprezentował ko-
lekcjonerów, którzy muszą pochwalić 
się swoimi skarbami, dlatego nieważ-
ne było zagrożenie dla zbiorów, ale 
nade wszystko ważne było zaintere-
sowanie kolekcją. W kolejnych latach 
wszystkie desy w Polsce wiedziały, że 
jest taki człowiek w Poznaniu, który 
natychmiast wykupuje wszystko, co 
jest związane z Sienkiewiczem i jego 
twórczością. Obojętnie, czy to był 
Kraków, czy Warszawa – były prze-
cież telefony, wiadomości krążyły i to 
dawało oczekiwany efekt.

Rosła sława kolekcji, coraz gło-
śniej mówiono o Ignacym Mosiu i jego 
zbiorach „na mieście”. A pan Ignacy – 
niby to z zakłopotaniem – przyzna-
wał: „Odwiedza mnie tu wielu  ludzi 
i nawet mówią, że beze mnie i moich 
zbiorów Poznań byłby jakby mniej 
ważny i miły...”8 Sądzę, że potwier-
dzeniem powyższego są wspomnienia 
Barbary Sokołowskiej-Hurnowicz, od 
1990 roku pracującej w Muzeum, ale 
wcześniej, już od połowy lat siedem-

dziesiątych stykającej się z opowieściami, więcej – z legendą – Ignacego Mosia i jego 
zbiorów: „[...] jego osoba pojawiała się pośrednio kilkakrotnie od początku mojego 
poznańskiego życia – od 1974 roku. Po raz pierwszy, kiedy kelner przynosił mi kawę 
w słynnej kawiarni poznańskiej W-Z [przy ulicy Fredry 13, w miejscu wspomnianej 
wyżej, przedwojennej kawiarni Dobskiego, naprzeciwko kamienicy, w której znaj-
dowały się sklep i mieszkanie Ignacego Mosia – A.S.-B.], wszedł (dla mnie już wtedy 
starszy) pan, głośno witając się z prawie połową bywalców, w wśród tego szumu 
skierował się do «swojej» części kawiarni. Kelner szeptem spytał, czy wiem, kto to 
jest, a po zaprzeczeniu wyjaśniał, że to słynny kupiec, mecenas i właściciel tram-

8 Cyt. za G. Wrońska, dz. cyt., s. 85.

Gdy w 1950 roku upaństwowiono 
ostrowski dom handlowy, który przez 
pięć lat prowadził Ignacy Moś, posta-
nowił przenieść się do Poznania. Tutaj 
wynajął maleńką pakamerę w podwórzu 
posesji przy ulicy Fredry 2. Początkowo 
prowadził tam punkt totolotka, następ-
nie sklep obuwniczy, wreszcie – handel 
artykułami pochodzenia zagranicznego. 
(Ignacy Moś, lata pięćdziesiąte)
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waju nocnego (z czego część mijała się z prawdą). Zapewne jednak przez ten nocny 
tramwaj – tak dziwną formę własności – zapamiętałam to wydarzenie. Następnie 
Ignacy Moś zaistniał na seminarium z literatury pozytywizmu i Młodej Polski, gdy 
prof. Edward Pieścikowski, prezentując nam Kalendarium życia i twórczości Sienkie-
wicza, polecał wizytę na ulicy Fredry u oryginała-kolekcjonera, posiadającego nie-
samowite zbiory związane z Sienkiewiczem. Zbiory oceniał profesor jako bardzo 
zróżnicowane jakościowo, od niewiele znaczących naukowo po naprawdę bardzo 
wartościowe. Dodawał także, że ich właściciel lubi studentów i oprócz tego, że udo-
stępnia zbiory, na dodatek częstuje, właśnie w scenerii tych zbiorów, kawą i droż-
dżówką. Nie dotarłam tam jednak nigdy. Po raz kolejny usłyszałam o nim, kiedy 
dr Krystyna Nizio, z którą pracowałam w Bibliotece Kórnickiej PAN, poszukiwała 
materiałów do artykułu o inżynierze pracującym przy budowaniu Kanału Sueskie-
go – Mieczysławie Geniuszu. Trafiła do Ignacego Mosia. Później relacjonowała mi 
wizytę u wielbiciela Sienkiewicza, jak się okazało, posiadającego materiały także 
o Geniuszu (z powodu powiązań z W pustyni i w puszczy), przede wszystkim była 
jednak pod wielkim wrażeniem całej zgromadzonej kolekcji. W 1978 roku z dużą 
dozą sympatii i uznania opowiadał mi o «kapitalnym» kustoszu nowo otwartego 
muzeum, mój kolega, obecnie prof. Andrzej Sieradzki, który wówczas był zatrud-
niony w pierwszym zespole pracowników”9.

Ignacy Moś twierdził, że o jego kolekcję ubiegały się placówki z Zakopanego, 
Krakowa, Warszawy. Wyżej przytoczyłam argumenty Juliusza Sienkiewicza prze-
mawiające za wyborem Poznania jako lokalizacji muzeum. Dodać mogę, że gdzie 
indziej Mosiowe sienkiewicziana byłyby wtopione w już istniejące muzea i zbiory. 
A poza tym logiczny wydawał się Poznań, skoro kolekcjoner tutaj mieszkał i tutaj 
mógł mieć oko na gromadzone latami eksponaty – to było najważniejsze, żeby 
ktoś nie zmarnował dzieła. Poza tym to tutaj, w stolicy Wielkopolski, Ignacy Moś 
trafił na człowieka, który miał wizję – widział efekt końcowy tego wieloletniego 
szlachetnego zbieractwa. Mowa o wybitnym, niezwykle zasłużonym prezydencie 
Poznania Andrzeju Wituskim10. Wiele razy rozmawialiśmy na ten temat i Wituski 
mówił, że zależało mu na zatrzymaniu w stolicy Wielkopolski ciekawych kolekcji. 
W latach siedemdziesiątych były w Poznaniu trzy duże zbiory gromadzone przez 
prywatne osoby. Oprócz Ignacego Mosia zbierającego sienkiewicziana, działali: 

9 B. Sokołowska-Hurnowicz, Zwykły niezwykły człowiek, w: Wspomnienia o Ignacym Mosiu, s. 75- 
-76.

10 Prezydentem Poznania był Andrzej Wituski w latach 1982-1990. Wcześniej, w latach 1973- 
-1982, był wiceprezydentem miasta. Szczególną opieką otaczał ludzi kultury i dbał o rozwój in-
stytucji kulturalnych stolicy Wielkopolski. Z jego udziałem organizowano poznańskie – do dzisiaj 
odbywające się – ważne imprezy, między innymi Biennale Sztuki dla Dziecka i Jarmarki Świętojań-
skie. Dzięki niemu utworzono w Poznaniu trzy oddziały Biblioteki Raczyńskich – muzea: Henryka 
Sienkiewicza, Józefa Ignacego Kraszewskiego i Kazimiery Iłłakowiczówny. Był autorem ważnych 
projektów modernizacji miasta, jak choćby: zmiany funkcji użytkowej Starego Rynku (nadanie mu 
walorów atrakcji kulturalnej i turystycznej), zagospodarowania terenów maltańskich, odnowienia 
Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan, rekonstrukcji Palmiarni Poznańskiej, odbudowy Gimnazjum 
Marii Magdaleny. Zob. więcej Przecież to mój Poznań. Andrzej Wituski w rozmowie z Dorotą Ronge-
-Juszczyk, Poznań 2014.
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Profesor Edward Pieścikowski, prezentując nam Kalendarium życia i twórczości 
Sienkiewicza, polecał wizytę na ulicy Fredry u oryginała-kolekcjonera, posiada-
jącego niesamowite zbiory związane z Sienkiewiczem. Dodawał także, że ich 
właściciel lubi studentów i oprócz tego, że udostępnia zbiory, na dodatek czę-
stuje, właśnie w scenerii tych zbiorów, kawą i drożdżówką. (Lata siedemdzie-
siąte, Ignacy Moś w swoim mieszkaniu przy ulicy Fredry 2)
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Marian Walczak – wielbiciel twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, i Feliks 
Wagner – kolekcjoner ekslibrisów. 

Marian Walczak (1926-1987) przez trzydzieści lat gromadził materiały do-
tyczące życia i twórczości autora Starej baśni. Po otwarciu Muzeum Literackiego 
Henryka Sienkiewicza kolekcjoner, w porozumieniu z prezydentem Wituskim, 
zadeklarował przekazanie zbiorów Miastu. Uroczystość odbyła się 3 maja 1979 
roku, w dniu jubileuszu stupięćdziesięciolecia Biblioteki Raczyńskich, a efektem 
było powstanie w 1986 roku Pracowni-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego 
jako oddziału Biblioteki zlokalizowanego w kamieniczce przy ulicy Wronieckiej 14 
przy Starym Rynku w Poznaniu.

Feliks Wagner (1907-1992), kolekcjoner ekslibrisów i grafik, organizator wy-
staw, był administratorem budynku loży masońskiej, który stanowił siedzibę Mu-ę Mu- Mu-

Podstawowa kolekcja Sienkiewiczowska, na którą składały się: powieści Sienkiewicza, li-
sty, dzieła sztuki, już w połowie lat sześćdziesiątych była prezentowana publicznie w Te-
atrze Muzycznym (na zdjęciu), Teatrze Wielkim (Operze) – to były wystawy połączone ze 
spektaklami.
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zeum Etnograficznego przy ulicy Grobla 25 w Poznaniu (pracowałam tam, zanim 
zostałam zatrudniona w Muzeum Sienkiewicza). Kiedy przychodziłam rano do 
pracy, to na jego biurku wyłożone były ekslibrisy. Potrafił opowiadać o nich godzi-
nami. Znał wielu ludzi sztuki, których zarażał swoją pasją. Na przykład poznański 
grafik, malarz i karykaturzysta Stanisław Mrowiński, późniejszy współpracownik 
Muzeum Sienkiewicza, przedstawiony mi przez Feliksa Wagnera, wykonał dla 
mnie niezwykłej urody ekslibris. Kolekcję Wagnera przejęli spadkobiercy, a była 
to jedna z największych kolekcji ekslibrisów w Europie. To wielka strata dla Po-
znania, że nie udało się zatrzymać owych dzieł sztuki dla nas wszystkich. Pre-
zydent Wituski wiedział, że tego typu zbiory są ponadczasowe, że są chlubą dla 
miasta, że będziemy mogli – my, poznaniacy – się nimi chwalić. Dlatego w imieniu 
ówczesnych władz Poznania wiceprezydent zabiegał o kolekcję Ignacego Mosia.

W stolicy Wielkopolski Ignacy Moś trafił na człowieka, który miał wizję – widział efekt 
końcowy tego wieloletniego szlachetnego zbieractwa. Prezydent Wituski wiedział, że tego 
typu zbiory są ponadczasowe, że są chlubą dla miasta, że będziemy mogli – my, poznania-
cy – się nimi chwalić. Dlatego w imieniu ówczesnych władz Poznania zabiegał o kolekcję 
Ignacego Mosia. (Rok 1997, osiemdziesiąte urodziny Ignacego Mosia, jubilat w towarzy-
stwie Andrzeja Wituskiego)
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„Może to nie był przypadek, może zrządzenie losu? – Zastanawiał się Wituski 
po trzydziestu pięciu latach, jakie upłynęły od chwili powołania do istnienia po-
znańskiego królestwa kolekcjonera sienkiewiczianów. – [...] Do dziś doskonale pa-
miętam to spotkanie [u Mosia przy ulicy Fredry 2, gdzie został zaproszony razem 
z żoną i dziećmi – A.S.-B.]. Mieszkanie zagracone paczkami, tobołkami, ramami 
od obrazów i Gospodarz – z rozbrajającym uśmiechem – częstujący ciasteczkami 
i drobnymi bibliofilskimi upominkami, gładzący pieszczotliwie maskę pośmiert-
ną Henryka Sienkiewicza [...]. Swoistego rodzaju przedstawienie. W części «arty-
stycznej» wystąpiła dwójka dzieci (ubranych na biało-czerwono) z deklamacjami 
ludowo-patriotycznymi. Reżyser Igo Moś – z błyszczącymi oczyma – czuwał nad 
wszystkim, nie zapominając o najważniejszym: by miasto przekazało pomieszcze-
nia na przyszłe muzeum. Tylko bowiem wówczas przekaże swoje sienkiewiczow-

Żeby Moś mógł zrobić coś wielkiego, konieczne były szalony temperament i determinacja, 
ale oprócz tego – życzliwi ludzie wokół i splot szczęśliwych okoliczności. Warto przy tym 
dodać, że Honorowy Kustosz potrafił wyrażać wdzięczność i nigdy nie zapominał o tych, 
którzy wspomogli jego dzieło. (Rok 1997, osiemdziesiąte urodziny Ignacego Mosia, od 
lewej: Janusz Dembski – dyrektor Biblioteki Raczyńskich w latach 1962-1963, 1972-1977, 
1981-1997, Ignacy Moś, Andrzej Wituski, jezuita Jerzy Szelmeczka)
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skie zbiory Poznaniowi, a nie do Oblęgorka, skąd otrzymywał oferty z obietnica-
mi wyjątkowych warunków. Wybrał jednak Poznań. Chciał notarialnie przekazać 
wszystko, co posiadał, zapewniając jednocześnie, że nie będzie ustawał w poszuki-
waniu dalszych pamiątek i przedmiotów, związanych z życiem i twórczością Sien-
kiewicza.

I tak to się rozpoczęło. [...]
Dzisiaj – z perspektywy minionych lat – cieszę się, że mogę napisać tych kilka 

słów, bowiem pozostało niewielu świadków tamtych wydarzeń. Kim był Igo Moś? 
Dlaczego wybrał Poznań i właśnie w tym mieście ulokował swoje zbiory? Czy był 
tylko filantropem, czy miał także inne cele w zanadrzu? Jak często mawiał – ko-
chał swoją Ojczyznę i Poznań, do którego odczuwał szczególną słabość. Ale miał 
też wyobraźnię kupca. Znał pojęcia i wartości i nie chciał być człowiekiem, jakich 
są tysiące. Wolał być jednym z niewielu. Lubił, kiedy spojrzenia innych zatrzy-
mywały się na nim. Kochał to, co robił, wciąż szukał nowych wyzwań, które go 
emocjonowały, i dróg, którymi mógł podążać. Szczególnie bliska mu była ścieżka 
sienkiewiczowska. Znajomość i przyjaźń z rodziną pisarza spowodowały, że fa-
scynacja zamieniała wszystko, co czynił, w prawdziwą pasję. Pasję życia. A pasję 
wzbogaciła w niecodzienny klejnot.

Jako dobry kupiec nie zapominał jednak o swoich interesach. Znał niemal 
wszystkie zapisy świata materii i reguł prawnych. Dopilnował, aby w akcie no-
tarialnym znalazło się także zobowiązanie miasta do przekazania mu na Starym 
Rynku 3-pokojowego mieszkania – z widokiem na Ratusz. Nie wiem, czy któryś 
z  późniejszych włodarzy Poznania zaakceptowałby taki zapis w akcie notarial-
nym? Ja w każdym razie bardzo pragnąłem, by zbiory Igo Mosia pozostały w Po-
znaniu, a mieszkanie w tym miejscu nie było wtedy nie do załatwienia. Pamiętam 
potem chwile, kiedy na schodach Ratusza, podejmując gości miasta – dyskretnie 
pozdrawiałem pana Mosia, widocznego w oknie swego domostwa. Skrupulatnie 
bowiem kontrolował wszystko, co działo się na Starym Rynku. Ten kawałek Po-
znania uwielbiał nad życie”11.

Ważnymi osobami wspierającymi inicjatywę Mosia byli też kolejni dyrektorzy 
Biblioteki Raczyńskich. Janusz Dembski był bardzo przychylny Mosiowi. Rozu-
miał potrzebę swobody i nieograniczanie opiekuna Muzeum Sienkiewicza zaka-
zami i nakazami. Kolejny dyrektor Biblioteki Raczyńskich Wojciech Spaleniak 
kontynuował tworzenie przyjaznej atmosfery wokół Mosia; obydwaj dyrektorzy 
rozumieli, że placówka z takim Honorowym Kustoszem działa trochę inaczej niż 
filia biblioteczna. Koniecznie w tym miejscu należy wspomnieć dyrektora Alfreda 
Labogę, który nie tylko uczestniczył w otwarciu Muzeum. To on bowiem odegrał 
rolę szarej eminencji – przekazał informację o kolekcji zainteresowanemu rozwo-
jem poznańskiego życia kulturalnego i budowaniem miejscowych tradycji kulturo-
wych wiceprezydentowi Wituskiemu12.

11 A. Wituski, Trzydzieści pięć lat później, w: Wspomnienia o Ignacym Mosiu, s. 33-34, 36-37.
12 Do 1977 roku, kiedy objął stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich, Alfred Laboga był 

pracownikiem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu.
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Ignacy Moś w pierwszej największej fundacji z 1977 roku nie tylko zabezpie-
czył swoje potrzeby mieszkaniowe – o czym wspominał Andrzej Wituski – ale tak-
że postawił warunek, aby potomkowie rodziny Sienkiewicza mieli pierwszeństwo 
w pracy w Muzeum. Przy fundacji z 1986 roku natomiast jest zastrzeżenie, że 
wszystkie szkoły imienia Henryka Sienkiewicza mają wstęp wolny do Muzeum. 

Przyjmujemy wersję pana Mosia, że to właśnie Sienkiewicz 
z drugiego brzegu mu pomaga i wskazuje „skarby”. Fortuneta 
pana Mosia nie opuszczała i szczęście też. (Popiersie pisarza 
znajdujące się wśród eksponatów Muzeum, wyrób manufak-
turowy z początku XX wieku)


