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Trud no, na wet na aka de mic kim So ła czu, o bar dziej pro fe sor ski dom. Po cząw szy

od po ko le nia uro dzo ne go w po ło wie dzie więt na ste go stu le cia, Schram mo wie są

po pro stu pro fe so ra mi. „Uro dzi łem się na uni wer sy te cie” – ma wiał Ry szard Wik -

tor Schramm, la pi dar nie cha rak te ry zu jąc ro dzi nę. Po znań ska hi sto ria Schram mów

za czę ła się, jak więk szość hi sto rii tu tej szej in te li gen cji, w 1919 ro ku. W tym bo -

wiem ro ku dok tor Wik tor Schramm po wo ła ny zo stał na Ka te drę Eko no mii Rol ni -

czej Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go Uni wer sy te tu Po znań skie go. Wcze śniej

stu dio wał rol nic two, na uki hi sto rycz ne, eko no micz ne, fi lo zo fię i so cjo lo gię

na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim, a tak że w Kró lew cu, Ber li nie i Wro cła wiu. Wik -

tor był dru gim po ko le niem na ukow ców w ro dzi nie. Je go oj ciec Ju lian, ab sol went

Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie rza we Lwo wie, za kła dał II Ka te drę Che mii na Uni wer -

sy te cie Ja giel loń skim, a na stęp nie nią kie ro wał. Bio rąc za żo nę Jó ze fę Bu giel, wże -

nił się w nie wiel ki ma ją tek Ol cho wa w le skim po wie cie. Od te go cza su dwór

w Ol cho wie, na wet dla po ko leń zwią za nych z Po zna niem, stał się do mem ro -

dzin nym Schram mów.

Dom po znań ski, a pre cy zyj nie so łac ki, był do mem po dziel ni cy „wę dru ją cym”.

Pierw szy ad res Wik to ra to wy naj mo wa na wil la przy uli cy Ma zo wiec kiej 24. Za -

miesz kał tam już z mał żon ką Na ta lią z Kur na tow skich. Po znał ją jesz cze

przed przy jaz dem do Wiel ko pol ski, pra cu jąc w sek cji żyw no ścio wej Mi ni ster stwa

Spraw Woj sko wych w War sza wie. Na ta lia wy wo dzi ła się z za moż nej i roz ga łę -

zio nej wiel ko pol skiej ro dzi ny zie miań skiej. By ła kal win ką, ale zgo dzi ła się przed oł -

ta rzem na wy cho wa nie dzie ci w wie rze ka to lic kiej. Przy Ma zo wiec kiej 24 uro dził

się Schram mom pierw szy syn Ry szard Wik tor – przy szły ko lej ny pro fe sor w ro -

dzi nie. Da lej na świe cie po ja wi li się sy no wie Je rzy i Ja nusz. W 1924 ro ku ro dzi -

na prze nio sła się do uni wer sy tec kiej wil li przy Ma zo wiec kiej 26, w któ rej mie ścił

się uru cho mio ny przez Wik to ra Za kład Eko no mii Rol ni czej. Po przed nio za miesz -

ki wa ny dom za jął pro fe sor Edward Schech tel.

Wik tor Schramm w koń cu lat dwu dzie stych był już pro fe so rem, a jed no cze -

śnie dzie ka nem wy dzia łu. Dzia łał tak że w Po znań skim To wa rzy stwie Przy ja ciół

Na uk oraz za sia dał w za rzą dzie Za kła dów Kór nic kich. Od 1925 ro ku był rze czo -

znaw cą i su per ar bi trem w po wo ła nej po trak ta cie wer sal skim mię dzy na ro do wej

ko mi sji eks per tów do spraw wy ce ny i li kwi da cji by łych ma jąt ków nie miec kich

w Pol sce. Pra ca w tej ko mi sji i wią żą ce się z nią do dat ko we przy cho dy po zwo li ły

mu roz po cząć w 1932 ro ku bu do wę spo re go do mu przy uli cy Pod la skiej 8.

Do trze cie go już ze swych so łac kich miesz kań Schram mo wie wpro wa dzi li się

Podlaska 8

Wiktor i Natalia Schrammowie z synem

Ryszardem Wiktorem przed uniwersytecką willą

przy ul. Mazowieckiej 42, 

początek lat 20. XX w. 



ro dzi na Rohma nów, z po cho dze nia

Po la ków. Z daw nych miesz kań ców

do mu zo sta li tyl ko Ma jew scy, ale nie

w kom ple cie. Eme ry to wa ny z dniem

1 sierp nia 1939 ro ku ognio mistrz Wła -

dy sław Ma jew ski, ubrał się bo wiem

w swój daw ny mun dur i po szedł

na front. Przez po nad rok nie by ło

od nie go wia do mo ści. Z nie wo li wró -

cił do Po zna nia do pie ro w 1941

lub 1942 ro ku. Za gęsz cze nie w miesz -

ka niu Ma jew skich by ło wte dy znacz ne.

Prócz ro dzi ców miesz ka ły tam ich

czte ry cór ki, w tym dwie już z ro dzi na -

mi. Jed nej z nich, Kry si, dzię ki opa no -

wa niu nie miec kie go uda ło się w 1942

ro ku zmie nić cięż ką pra cę przy ro bo -

tach po lo wo -dro go wych na funk cję

opie kun ki do dzie ci, i to na So ła czu.

Pra co wa ła w wil li przy Pod ha lań skiej 4

u zaj mu ją cej ją wów czas ro dzi ny Fro -

be enów z Ry gi. Ha rold Fro be en był

dok to rem che mii i pro wa dził za kład

far ma ceu tycz ny przy uli cy To wa ro wej.

Je go żo na Gre ta po cho dzi ła z Ham -

bur ga. Gre ta od wie dzi ła po now nie

So łacz w 1976 ro ku. Układ z no wym

pra co daw cą był jak na ów cze sne

warun ki zna ko mi ty. Nie ste ty, na kaz

re duk cji do mo wej służ by z sierp -

nia 1944 ro ku po zba wił Kry się pra cy.

Od tąd, aż do koń ca woj ny, zmu szo -

na by ła ko pać ro wy.

Schram mo wie, któ rym pra wie ca łą

oku pa cję uda ło się spę dzić w Ol cho -

wie, wró ci li do Po zna nia wio sną 1945

ro ku. Dom na So ła czu był uszko dzo -

ny w nie wiel kim stop niu. Po nad to

obec ność go spo si oraz po zo sta łej

w cza sie oku pa cji ro dzi ny Ma jew skich

ura to wa ła go przed splą dro wa niem

Willa przy ul. Mazowieckiej 26, w której mieścił się Zakład Ekonomii Rolniczej UP 

i mieszkanie jego kierownika profesora Wiktora Schramma, lata 20. XX w.

Willa przy Podlaskiej 8 tuż po zbudowaniu, czerwiec 1934 r.
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i dzi kim za sie dle niem. Skład je go miesz kań ców uległ jed nak po now nej zmia nie.

Na par te rze wil li za miesz kał do cent Sta ni sław Po czo butt -Od la nic ki z Wil na, uczeń

rek to ra Uni wer sy te tu Ste fa na Ba to re go i mi ni stra Wi tol da Sta nie wi cza, tak że po -

wo jen ne go so ła cza ni na. Po nad to miesz ka ła tam ro dzi na jed nej z có rek Ma jew -

skich – Mu siał kie wi czo wie. Dru gie pię tro za ję li z ko lei Ma jew scy. Schram mo wie

mie li do dys po zy cji pierw sze pię tro, a więc część swo je go daw ne go miesz ka nia.

Wik tor po wró cił do pra cy na uni wer sy te cie i za jął się od bu do wą wy dzia łu.

Jako zwo len nik go spo dar ki wiel ko ob sza ro wej i wiel ko to wa ro wej, daw ny „ob szar -

nik”, zdję ty zo stał z funk cji pro rek to ra już na je sie ni 1947 ro ku. Nie dość na tym,

w grud niu 1949 ro ku zu peł nie nie spo dzie wa nie „smut ni pa no wie” za bra li go z uli -

cy. W do mu do ko na no re wi zji, za bie ra jąc więk szość do ku men tów, w tym pra ce

na uko we. Ni gdy ich nie zwró co no. Wik tor wy szedł z wię zie nia po trzech mie sią -

cach. Nie wspo mi nał póź niej o tym cza sie. Na stęp nie zwol nio no go z uni wer sy -

te tu i przez ko lej ne trzy i pół ro ku nie mógł zna leźć pra cy. Osta tecz nie otrzy mał

po sa dę w In sty tu cie Włó kien Ły ko wych. Zre ha bi li to wa ny, po wró cił do swej ka te -

dry w 1957 ro ku. Nie by ło to już jed nak sta no wi sko kie row ni cze.

Ry szard Wik tor, że niąc się z Ha li ną Rut kow ską, cór ką pro fe so ra Ja na Rut -

kow skie go, wy bit ne go hi sto ry ka go spo dar cze go, za ło żył wła sną ro dzi nę i wy -

pro wa dził się z So ła cza na bli sko pół wie ku. Je go ży cie, po za ro dzi ną,

wy peł nia ły dwie pa sje: na uka i gó ry. Idąc znów za na mo wą oj ca, obro nił

w 1949 ro ku dok to rat z che mii fi zycz nej. Po tem stu dio wał bio lo gię. Za sły nął

jako twór ca Ka te dry Bio che mii na uni wer sy te cie. Dal sze eta py na uko wej ka rie -

ry nie przy szły bez kło po tów. Wnio sek o pro fe su rę zo stał cof nię ty po Mar -

cu 1968 – po sta wa Ry szar da Wik to ra, ów cze sne go dzie ka na Wy dzia łu Bio lo gii

i Na uk o Zie mi, nie zy ska ła uzna nia czyn ni ków po li tycz nych. Gdy w la tach sie -

dem dzie sią tych po now nie za czę ło się za no sić na pro fe sor ski ty tuł, Ko mi te ty

PZPR – uczel nia ny i wo je wódz ki – skwa pli wie po in for mo wa ne o je go wy pra -

wie w 1973 ro ku na Spits ber gen, w któ rej udział wzię ło dwóch księ ży, przez

rok za sta na wia ły się, „czy »kle ry kał« Schramm jest go dzien zo stać pro fe so rem

nad zwy czaj nym”. Je go gór ska pa sja mia ła jesz cze mło dzień czą me try kę. Już

przed woj ną z zie lo nych wzgórz ota cza ją cych Ol cho wę ru szył w ska li ste.

Po woj nie na le żał do czo łów ki pol skich ta ter ni ków, w la tach 1958–92 uczest ni -

czył w kil ku na stu wy pra wach wy so ko gór skich i po lar nych, z któ rych więk szość

or ga ni zo wał lub współ or ga ni zo wał i któ ry mi kie ro wał.

Wró cił na So łacz rów no le gle z przej ściem na eme ry tu rę w 1994 ro ku. Nie

zaj mo wał się już pra cą za wo do wą, te raz przy szedł czas na wspo mi na nie wy praw

i Ol cho wy. Bo to wła śnie on prze żył jej stra tę naj bar dziej. W la tach pięć dzie sią -

tych no to wał: „Nie wra ca się do prze szło ści i nie ma co te go ża ło wać”. U schył -

ku ży cia zmie nił zda nie: „Wte dy nie chcia łem wra cać do mo jej ol chow skiej

prze szło ści. Dzi siaj, po pra wie pięć dzie się ciu la tach, któ re na wia ły na nią ła god ny

pył nie pa mię ci – uspo ko je nie i za po mnie nie, wra cam”. Dzię ki te mu po wro to wi

Profesor Wiktor Schramm na tarasie willi, 

koniec lat 40. XX w. 
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