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Przedmowa

Szanowni Państwo, mam ogromny zaszczyt zaprezentowa� pierwszy tom przed-mam ogromny zaszczyt zaprezentowa� pierwszy tom przed-
sięwzięcia wydawniczego Archiwum Państwowego w Kielcach zatytułowany: „święto-
krzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”. Dzięki uprzejmości i chęci współpracy wielu 
instytucji jest ono dziełem wspólnym pracowników Archiwum Państwowego w Kielcach 
oraz m.in.: historyków uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckiego To-
warzystwa Naukowego, Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, uniwersytetu Marii Curie- 
-Skłodowskiej w Lublinie, Muzeum Historii Kielc. Za tę współpracę, która zaowocowała 
tym oto wspaniałym i bardzo potrzebnym wydawnictwem, najserdeczniej dziękuję.

Niniejszy tom „świętokrzyskich Studiów Archiwalno-Historycznych” jest – żywię 
wielką nadzieję – początkiem szerokiej i owocnej współpracy świata archiwistyki i histo-
rii. Dziedziny te bowiem uzupełniają się własnymi zdobyczami, osiągnięciami i wiedzą. 
Samo wydawnictwo poświęcone będzie głównie zagadnieniom archiwoznawczym i źró-
dłoznawczym, a jego zadaniem będzie popularyzacja wiedzy o archiwum, archiwaliach 
i pracach archiwalno-naukowych z dziedziny archiwistyki i historii. W założeniach wy-
dawnictwa pojawią się więc artykuły bazujące na naszym zasobie archiwalnym, publika-
cje źródeł, przewodników po zespołach archiwalnych, omówienia ciekawszych inwenta-
rzy archiwalnych, popularyzatorskiej działalności naszej instytucji czy wreszcie biogramy 
kieleckich archiwistów. 

Pragnę podkreśli�, że od wielu lat kieleckie środowisko archiwalne uczestniczy 
w życiu kulturalnym naszego regionu i kraju. Myślę, że w dalszej perspektywie „świę-
tokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” mogą odegra� dużą rolę w dalszym kształ-
towaniu i konsolidacji środowiska archiwalno-historycznego, tym bardziej że pomysł 
rozpoczęcia tego przedsięwzięcia spotkał się z dużym entuzjazmem i chęcią współpracy 
wielu środowisk, które wraz z kieleckim archiwum będą nadawa� jego przyszły i coraz 
ciekawszy kształt. Naturalnie, sama tematyka pisma będzie ulegała zmianom przyczy-
niającym się do atrakcyjności wydawnictwa, ale na tym przecież polega dbałoś� o jakoś�, 
poczytnoś� i otwartoś� współpracy w dążeniu do doskonałości.

Jest to pierwsze takie przedsięwzięcie w historii kieleckiego archiwum; z na-
dzieją na akceptację Szanownych Państwa, pozytywny odbiór i współpracę zapraszam  
do lektury. 

Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach
  Wiesława Rutkowska





Wstęp

Archiwum Państwowe w Kielcach oddaje do rąk Czytelników wydawnic-
two: „świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”. Jest to kolejna publikacja 
wydana przez archiwum po wielu latach przerwy. Ostatnie wydawnictwo, w któ-
rym swój udział miało Archiwum Państwowe w Kielcach, ukazało się bowiem 
w 1999 roku 1. Natomiast sześ� lat wcześniej został wydany przewodnik po zaso-
bie archiwalnym 2. Nie może dziwi� więc fakt, że od wielu lat istniała silna po-
trzeba ożywienia działalności naukowo-wydawniczej, czemu zadoś� uczyni� ma 
niniejsze wydawnictwo. Publikacja została wydana przy współpracy z Kieleckim 
Towarzystwem Naukowym. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie ona konty-
nuowana jako seria wydawnicza.

Prezentowana publikacja jest wynikiem rosnących w ostatnim czasie aspi-
racji Archiwum Państwowego w Kielcach do roli jednego z ośrodków naukowych 
Kielc i regionu świętokrzyskiego. Z drugiej strony stanowi� ma element realizacji 
strategii archiwów państwowych na lata 2010–2020, której jednym z celów jest 
„budowanie wizerunku archiwów państwowych jako nowoczesnych i przyja-
znych instytucji, aktywnie uczestniczących w procesie edukacji społeczeństwa 
otwartego”. Zakłada on m.in. „publikowanie wydawnictw z zakresu historii i ar-
chiwistyki” 3. Zwróci� wreszcie należy uwagę na fakt, że nowa inicjatywa wydaw-
nicza Archiwum Państwowego w Kielcach nawiązuje do działań innych polskich 
archiwów, które od lat wydają własne periodyki 4.

1 Społeczności małomiasteczkowe w regionie świętokrzyskim (XIX–XX w.). Pamięci Stanisła-
wa Marcinkowskiego w dziesiątą rocznicę śmierci, red. R. Kołodziejczyk, M. B. Markowski, 
Kielce 1999. Publikacja została wydana przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe z fundu-
szy m.in. Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2 Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, red. 
S. Marcinkowski, Warszawa–Łódź 1993.

3 Strategia archiwów państwowych na lata 2010–2020, red. B. Berska, Warszawa 2011, s. 18–20.
4 Przykładowo: Archiwum Akt Nowych wydaje „Teki Archiwalne”, Archiwum Państwowe 

w Katowicach – „Szkice Archiwalno-Historyczne”, Archiwum Państwowe w Siedlcach – 
„Prace Archiwalno-Konserwatorskie”, Archiwum Państwowe w Zamościu – „Archiwa-
riusza Zamojskiego”. Ponadto Archiwum Państwowe w Przemyślu jest współwydawcą 
„Przemyskich Zapisków Historycznych”, Archiwum Państwowe w Suwałkach – „Rocznika 
Augustowsko-Suwalskiego”.
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Niniejszy tom stanowi w dużej mierze pokłosie konferencji naukowej: 
„Z dziejów, zasobu i działalności Archiwum Państwowego w Kielcach”, zorgani-
zowanej 13 października 2011 roku w Kielcach w ramach uroczystej inauguracji 
nowej siedziby tej instytucji. Podczas obrad wygłoszono 13 referatów, a 7 spo-
śród nich znalazło się w prezentowanej publikacji. Z przyczyn niezależnych od 
organizatorów konferencji w publikacji nie znalazły się referaty: Anity Młynar-
czyk-Tomczyk (Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach i jego agendy. 
Działalność naukowa i popularyzacyjna w latach 1958–1966), urszuli Oettingen 
(Materiały do dziejów ochotniczych straży ogniowych w Archiwum Państwowym 
w Kielcach), Marty Rzepeckiej-Aleksiejuk i Macieja Aleksiejuka (Kielecczyzna 
w zasobie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy), Edyty Krężołek („Indeks Pola-
ków zamordowanych i represjonowanych przez hitlerowców za pomoc Żydom” jako 
przykład współpracy Archiwum Państwowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej), 
Huberta Mazura (Źródła do dziejów uzdrowisk w zasobie Archiwum Państwowego 
w Kielcach) oraz Marka Jedynaka (Akta Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach 
[1918] 1946–1954 [2011] w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach) 5. Pierwszy 
tom „świętokrzyskich Studiów Archiwalno-Historycznych” wzbogacono nato-
miast o artykuły: Wiesławy Rutkowskiej, Edyty Majcher-Ociesy, Wiktora Z. Ły-
jaka, Sebastiana Piątkowskiego, Arkadiusza Toporskiego i Jarosława Dulewicza. 
Wspomnie� należy, że referat Huberta Mazura: Działalność edukacyjna i nauko-
wa Archiwum Państwowego w Kielcach. Marzenia a rzeczywistość publikowany 
jest w formie dwóch odrębnych artykułów.

W oddawanym do rąk Czytelników tomie nie znajdziemy recenzji, omó-
wień, kroniki czy innych tekstów typowych dla takich publikacji. Zawiera on wy-
łącznie artykuły w formie studiów i materiałów. Wszyscy autorzy swe rozważania 
skoncentrowali wokół problematyki archiwalnej, głównie w ujęciu archiwoznaw-
czym i źródłoznawczym, w mniejszym stopniu metodycznym. Publikacja obej-
muje kilka tekstów dotyczących historii oraz wybranych aspektów działalności 
i roli Archiwum Państwowego w Kielcach. Większoś� artykułów dotyka funda-
mentów istnienia archiwów, czyli zasobu archiwalnego. Ich autorzy omawiają 
przydatnoś� zasobu kieleckiego archiwum do konkretnych tematów badawczych 
lub charakteryzują dane zespoły archiwalne czy kategorie źródeł, podkreślając ich 
różnorodnoś�.

Listę artykułów otwiera tekst Iwony Pogorzelskiej poświęcony dziejom 
Archiwum Państwowego w Kielcach w latach 1923–2011. Autorka w pierwszej  

5 H. Mazur, Sprawozdanie z uroczystej inauguracji nowej siedziby Archiwum Państwowego 
w Kielcach, 12–13 października 2011 r. i sesji naukowej „Z dziejów, zasobu i działalności 
Archiwum Państwowego w Kielcach”, „Archiwista Polski”, R. XVI, 2011, nr 4, s. 106–112.
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kolejności zajęła się genezą tej placówki omawiając historię dziewiętnastowiecz-
nych archiwów kieleckich. Dalsze rozważania dotyczyły siedzib, organizacji we-
wnętrznej i realizacji zadań Archiwum Państwowego w Kielcach oraz dziejów 
jego oddziałów terenowych. W artykule nakreślono też sylwetki kolejnych dy-
rektorów placówki.

Anna Smorąg przedstawiła jeden z najważniejszych, a zarazem najmniej 
znanych wśród społeczeństwa obszarów funkcjonowania archiwów, jakim jest 
kształtowanie zasobu archiwalnego. Na przykładzie Archiwum Państwowego 
w Kielcach zostały przybliżone poszczególne działania w zakresie nadzoru nad 
narastającym zasobem archiwalnym. Autorka podkreśliła doniosłą rolę tej funk-
cji archiwów dla badań historycznych, które w przyszłości będą się opiera� na 
bazie źródłowej kształtowanej obecnie przez archiwa państwowe.

Hubert Mazur omówił działalnoś� naukową i wydawniczą Archiwum 
Państwowego w Kielcach od 1984 roku, podkreślając przy tym także osiągnię-
cia archiwum na polu popularyzacji nauki. uzupełnieniem jest aneks, na który 
składa się bibliografia publikacji oraz zestawienie referatów wygłoszonych na ze-
braniach i konferencjach naukowych przez pracowników kieleckiego archiwum 
w latach 1984–2011.

W kolejnym tekście Hubert Mazur przedstawił edukacyjną funkcję Ar-
chiwum Państwowego w Kielcach. Rozpoczął od wymienienia przyczyn wzrostu 
zainteresowania edukacją w archiwach. Następnie wymienił i scharakteryzował 
różne jej formy: organizowanie wykładów, wystaw, lekcji archiwalnych, zaję� dla 
studentów, konkursów, spotkań i warsztatów, udział w Kieleckich Festiwalach 
Nauki, Dniach Otwartych Archiwum. Jak wykazał, w promowaniu zasobu przy-
datny okazał się również internet.

Tekst Jana główki traktuje o genezie i działalności Muzeum Historii Kielc. 
Jego istotą jest określenie funkcji i roli materiałów archiwalnych w ekspozycjach 
muzealnych. Autor, koncentrując uwagę przede wszystkim na stałej wystawie 
historycznej „Z dziejów Kielc”, podał kilka przykładów wykorzystania w dzia-
łalności wystawienniczej Muzeum Historii Kielc archiwaliów znajdujących się 
w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach.

Wiesława Rutkowska przeanalizowała materiały archiwalne dotyczą-
ce dziejów Iłży, znajdujące się w Archiwum Państwowym w Kielcach, oddział 
w Starachowicach. Ramy chronologiczne omówionych archiwaliów zamykają się 
w przedziale czasowym 1810–1975. W tekście zwrócono uwagę na zmieniającą 
się przynależnoś� administracyjną i rozwój przestrzenny miasta oraz panujące 
w nim stosunki społeczne i gospodarcze.

Przekrojowy charakter ma także artykuł Anny Rogowskiej, w którym zo-
stały zaprezentowane i omówione materiały archiwalne do badań nad rozwojem 
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przestrzennym i urbanistycznym Jędrzejowa w XIX i XX wieku, które przecho-
wywane są w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach. Autorka zwróciła 
uwagę na niewystarczające wykorzystywanie źródeł wytworzonych po drugiej 
wojnie światowej w badaniach historycznych nad miastem, będącym przedmio-
tem jej rozważań.

Wiktor Z. Łyjak scharakteryzował materiały znajdujące się w Archiwum 
Państwowym w Kielcach dotyczące organów. Autor opisał wygląd instrumentów, 
podał prawdopodobne daty wykonania i nazwiska ich twórców. W tekście poja-
wiły się liczne przykłady organów znajdujących się w kościołach, m.in.: w Koryt-
nicy, Chęcinach, Włoszczowie, świniarach, Sandomierzu, Olkuszu, Jędrzejowie, 
Tarnawie koło Sędziszowa. W tekście podniesiono też kwestie nieudanych reno-
wacji instrumentów i osób je przeprowadzających.

Arkadiusz Toporski na podstawie korespondencji rodzinnej jednego z ro-
dów ziemiańskich Ponidzia – Wielopolskich naszkicował niezwykle interesujący 
obraz życia codziennego w Chrobrzu. Autor wyeksponował tym samym wciąż 
niedoceniane źródło historyczne, jakim są listy osobiste, oraz poprzez ukazanie 
bardzo ciekawych perspektyw badawczych podkreślił jego wielką wagę w bada-
niach historycznych.

Kolejny artykuł, autorstwa Edyty Majcher-Ociesy, omawia źródła dotyczące 
aktywności gospodarczej Żydów w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, zgromadzo-
ne w Archiwum Państwowym w Kielcach. Autorka zaakcentowała wielką różno-
rodnoś� przechowywanych archiwaliów – począwszy od pism urzędowych, przez 
materiały statystyczne i sprawozdawcze, na korespondencji kończąc.

Tekst Sebastiana Piątkowskiego dotyczy jednej z organizacji konspira-
cyjnych z okresu drugiej wojny światowej – Polski Niepodległej. Materiały ar-
chiwalne na temat jej działalności, a znajdujące się w Archiwum Państwowym 
w Kielcach, mimo swojej fragmentaryczności pozwalają na weryfikację wielu 
dotychczasowych ustaleń oraz umożliwiają pełniejsze poznanie funkcjonowania 
Polskiego Państwa Podziemnego w regionie świętokrzyskim.

Hubert Wilk podjął temat przydatności zasobu Archiwum Państwowego 
w Kielcach jako źródła do badań nad dziejami regionu świętokrzyskiego w do-
bie PRL. Autor na wybranych przykładach przedstawił trudne warunki miesz-
kaniowe, próby ich polepszenia oraz stosunek do własności. Wykorzystał m.in. 
raport z sierpnia 1952 roku na temat założeń perspektywicznych budownictwa 
mieszkaniowego w Kielcach czy okoliczności budowy osiedla robotniczego Mili-
ca w Skarżysku-Kamiennej.

Innego rodzaju korespondencja stała się przedmiotem zainteresowania Ja-
rosława Dulewicza, który w swoim tekście omówił skargi pisane do władz państwo-
wych w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Badając ich charakter i tematykę, 
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ustalił, że autorami listów byli głównie robotnicy przemysłowi. Swoje rozważania 
autor ilustruje obszernymi fragmentami „suplik do najwyższych władz”.

Tekst Anny Jankowskiej stanowi prezentację źródeł do dziejów Kielc znaj-
dujących się w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu. Autorka omówiła 
materiały z okresu porozbiorowego, międzywojennego i okupacji hitlerowskiej. 
Opisową częś� artykułu uzupełnia obszerny aneks zawierający wykaz jednostek 
archiwalnych dotyczących Kielc, będących integralną częścią zespołów archiwal-
nych przechowywanych w wymienionym wyżej archiwum.

Oddając do rąk Czytelników pierwszy tom „świętokrzyskich Studiów Ar-
chiwalno-Historycznych” liczymy, że przybliży on dzieje, zasób, zadania i funkcje 
Archiwum Państwowego w Kielcach. Mamy nadzieję, że wydawnictwo to będzie 
służy� nie tylko promocji i popularyzacji wiedzy o archiwach, ale także szerzeniu 
kultury historycznej i archiwalnej oraz pogłębianiu świadomości historycznej, 
głównie w jej regionalnym aspekcie.

Edyta Majcher-Ociesa
Hubert Mazur
Wiesława Rutkowska
Hubert Wilk





Iwona Pogorzelska 
Archiwum Państwowe w Kielcach

Historia Archiwum Państwowego w Kielcach

Prezentowane opracowanie jedynie w niewielkiej części podsumowuje naj-
ważniejsze wydarzenia dotyczące historii Archiwum Państwowego w Kielcach, 
którego dzieje sięgają wcześniejszego okresu historycznego aniżeli data rozpo-
częcia jego rzeczywistej działalności.

Okres ten poprzedza historia archiwów w XVIII i XIX stuleciu. Najstar-
szym z nich, którego istnienie dokumentują nieliczne źródła pisane, było archi-
wum miejskie powołane dla przechowywania i zabezpieczania przywilejów oraz 
akt rady i ławy miejskiej. Pierwsze wzmianki o jego istnieniu pojawiają się w Or-
dynacji Komisji Biskupiej z 1749 roku.

Owa ordynacja mówi:

[…] A ponieważ na aktach miejskich […] prawa obywatelów zawisły […] obligacja 
jest pisarza, aby każdego roku protokół cały w akta, to jest w księgę arkuszową […] 
wpisał i one w archiwum ratusznym konserwował, czego burmistrze dojrze� i sądzi� 
powinni, jeżeliby zaniedbał. Akta i księgi miejskie na ratuszu zawsze w izbie osobnej 
porządnie ustawione albo ułożone zostawa� będą, których rejestr sporządzony je-
den w skrzynce, a drugi u pisarza niech będzie i klucz ad archiwum […] 1.

Zasób archiwum z owego okresu historycznego przybliża lustracja prze-
prowadzona w 1789 roku (po przejęciu miasta na skarb państwa). Wówczas to 
komisja lustratorska dokonała rewizji przechowywanych przez miasto przywile-
jów. Sporządzony spis obejmował 26 pozycji. Były to przywileje królów polskich 
i biskupów krakowskich. Odnosiły się one do całego miasta, ale także i do po-
szczególnych cechów, a czas ich powstania to lata 1535–1767 2. Częś� z nich za-
chowała się nawet do czasów współczesnych. Znajdują się one np. w zbiorach 
rękopiśmiennych Biblioteki Czartoryskich.

1 Kielce, Materiały źródłowe do połowy XIX wieku, oprac.: Z. guldon, S. Marcinkowski, 
E. Wirska, Kielce 1971, s. 27, 28.

2 Archiwum główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego, dz. XLVI, 
nr 79.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2012, s. 17–34
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Sytuacja archiwum poprawiła się po wybudowaniu w 1835 roku nowego 
ratusza. Inwentarz nieruchomości miejskich z 1862 roku potwierdza, iż archiwum 
zajmowało wówczas niewielkie pomieszczenie w piętrowej oficynie za głównym 
korpusem ratusza. Lokal ten jednak „z powodu szczupłości” już wówczas nie 
nadawał się na pomieszczenie archiwum 3. Jednakże, jak wynika z raportu kielec-
kiego urzędu municypalnego z 13 lipca 1837 roku, znajdujące się tam archiwalia 
zostały usystematyzowane i uporządkowane.

Zawartoś� zasobu archiwum miejskiego ukazuje również „wykaz akt ma-
gistratu miasta Kielc” z 30 stycznia 1852 roku 4, a stanowiły go: Akta Wydziału Ad-
ministracyjnego – 266 woluminów, Akta Wydziału Religijnego – 39 woluminów, 
Akta Wydziału Wojskowego – 108 woluminów, Akta sekcji kwaterniczej – 26 wo-
luminów, Akta sekcji policyjnej – 402 woluminy, Akta Wydziału Skarbowego – 
Akta sekcji skarbu 145 woluminów, Akta sekcji dóbr – 30 woluminów, Akta sekcji 
lasów – 15 woluminów, Akta Wydziału Sądu – 65 woluminów.

Jak wynika z powyższej listy, w archiwum znajdowało się wówczas 1096 
poszytów. Do dzisiejszych czasów zachowało się niewiele. Pożar ratusza, jaki miał 
miejsce w 1873 roku, zniszczył archiwum miejskie. udało się uratowa� jedynie 
niewielką iloś� dokumentów, które uporządkowane i zinwentaryzowane umiesz-
czono w prywatnej kamienicy.

Dla późniejszego okresu brak jest dokładnych danych. Znane są jedynie na-
zwiska archiwistów: Walentego Milljaka (1877), Leona śliwińskiego (1881–1904), 
Leona Sulnickiego (1905–1907) i Edwarda Rochowskiego (1907–1914), utrwalone 
w „Pamiatnych kniżkach” z lat 1877–1914.

Kolejnym z archiwów, którego zasób stanowił podstawę dla istnienia dzi-
siejszego, jest archiwum Komisji Województwa Krakowskiego. Pierwszą wzmian-
kę o archiwum rządowym kieleckim znajdujemy w podaniu z dnia 23 września 
1811 roku, złożonym do Prefektury Radomskiej przez Jana Operskalskiego z Kra-
kowa o przydzielenie mu posady archiwisty 5. Pierwszym natomiast pismem trak-
tującym o organizacji w Kielcach Archiwum Komisji Wojewódzkiej był raport 
[…] Denkera z 6 marca 1819 roku adresowany do Prezesa Komisji Województwa 
Krakowskiego 6. […] Denker w raporcie swoim informował Komisję, że z powo-
du braku właściwego lokalu

akta te [przywiezione z Krakowa] leżą więc dotąd częścią na kurytarzu w worach, 
częścią w fascykułach przed Kontrolą Skarbową, gdzie nie tylko największemu 
popadają uszkodzeniu, ale nadto w potrzebie żadna z nich informacja lub wiado-
moś� powziętą by� nie może.

3 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Akta Miasta Kielc, sygn. 3, s. 2.
4 Tamże, sygn. 12, s. 14–44.
5 APK, Rząd gubernialny Radomski, sygn. 1663, s. 1.
6 Tamże, sygn. 10, s. 13, 14.
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Mimo braku odpowiednich warunków, jak wzmiankował […] Denker, 
Archiwum Komisji Województwa Krakowskiego w pierwszych latach swojego 
istnienia prowadziło prace nad podziałem akt na registratury poszczególnych 
urzędów.

Początkowo Komisja zatrudniała 2 archiwistów: […] Denkera w Wydziale 
Skarbowym i Wojciecha Hachlewskiego w Wydziale Administracyjnym.

W 1821 roku jednolite dotąd archiwum, zgodnie z podziałami Komisji 
Wojewódzkiej, rozdzielono na trzy wydziały. Pod opieką archiwistów pozostały 
osobno akta Wydziału Administracyjnego, osobno Wydziału Skarbowego oraz 
Wydziału Religijnego i Policyjnego. Zachowano jedynie stanowisko głównego 
archiwisty, które sprawował jeden z archiwistów wydziałowych. Archiwum Wy-
działu Skarbowego zajmował się […] Płaziński, archiwum Wydziałów Religijne-
go i Policyjnego powierzono Jerzemu Oraczewskiemu, a Wojciech Hachlewski 
sprawował nadzór nad archiwum Wydziału Administracyjnego. Jednocześnie 
określono szczegółowo obowiązki archiwistów 7.

Chcąc nada� większy popęd działaniom służby rządowej w archiwum administra-
cyjnym […] Komisja Wojewódzka uznała potrzebę dotychczasowy bieg służby 
w następujący zmieni� sposób:
utrzymywaniem archiwum akt tak jeneralnych jako też i specjalnych:
Wydziału Skarbowego ur. Płaziński
Wydziałów Religijnego i Policyjnego ur. Jerzy Oraczewski
Wydziałów Administracyjnego, Wojennego i Prezydialnego tudzież akt personal-
nych ur. [Wojciech] Hachlewski odtąd trudni� się będą.
Dlatego też Komisja poleca ur. Płazińskiemu, Oraczewskiemu i Hachlewskiemu,  
ażeby się segregowaniem i uporządkowywaniem akt sobie powierzonych natychmiast 
zajęli i według miejscowej dogodności w jak najkrótszym czasie takowe ułożyli.

Dokument ten w dalszej części precyzował inne szczegółowe obowiązki ar-
chiwistów, jak np.: „aby wszystkie akta w przyzwoitym porządku utrzymywali” 
czy też „przypomina się, iż akta urzędowe osobom obcym i do składu Komisji 
nienależącym pod żadnym tytułem nie mogą by� powierzanymi”, lub informował, 
że „w dniach posiedzeń ogólnych Komisji Wojewódzkiej nie wolno Archiwistom 
z miejsca swego obowiązku służby, aż do ukończenia posiedzenia oddala� się” 8.

Zasadniczym zadaniem archiwów było uporządkowanie akt, segregacja 
i przekazanie niektórych (zgodnie z zasadą pertynencji terytorialnej) do archi-
wów innych instytucji. Oprócz tego załatwiano także kwerendy dla urzędów 
i osób prywatnych.

7 Tamże, sygn. 10, s. 31–36.
8 Tamże, sygn. 10, s. 31–36; A. Artymiak, Z dziejów archiwów kieleckich, cz. I, Kielce 1957 

(mps w bibliotece APK), s. 4.
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W latach 1825–1845 w archiwum Komisji pracowali: Antoni Kiełczewski, 
Józef Kurkowski i Jan Assendy 9. W 1845 roku w związku z utworzeniem guberni 
radomskiej, łączącej istniejące dotychczas dwie gubernie – kielecką i sandomier-
ską, archiwum zlikwidowanych władz guberni kieleckiej przeniesiono do Rado-
mia i włączono do archiwum Radomskiego Rządu gubernialnego.

W 1867 roku – ze względu na utworzoną gubernię kielecką – Kielce po-
nownie stały się siedzibą władz gubernialnych. Przy Kieleckim Rządzie guber-
nialnym utworzono archiwum, które przejęło akta odnoszące się do terytorium 
obecnej guberni kieleckiej i gromadziło dokumentację bieżącą władz gubernial-
nych. Archiwum mieściło się w gmachu Rządu gubernialnego, w byłym pałacu 
biskupów krakowskich. Zasób i działalnoś� archiwum obrazuje 77 poszytów re-
feratu archiwalnego tegoż urzędu.

Archiwum z archiwistą i jego pomocnikiem funkcjonowało wówczas przy 
Wydziale Ogólnym, a archiwistami byli w nim kolejno: Stanisław Warpachowski 
(1867–1870), Paweł Skierski (1871–1877), Felicjan Listopacki (1878–1894), Igna-
cy (Franciszek Salezy) Nesterowicz (1896), Edward Zagrodzki (1898), kolegialny 
asessor Rybicki (1899), Stanisław Wroński (1899–1911) i Jan Lewczyk (1911–1914).

Już w 1867 roku do archiwum Rządu gubernialnego Kieleckiego przewie-
zione zostały z Radomia akta Komisji Województwa Krakowskiego (1816–1837), 
Rządu gubernialnego Krakowskiego (1837–1841), Rządu gubernialnego Kielec-
kiego (1841–1844) i Rządu gubernialnego Radomskiego (1845–1866). Do Kielc 
przywieziono w sumie 13 329 poszytów i ksiąg 10. W archiwum akta przechowywa-
ne były zgodnie z układem nadanym przez registraturę. Do obowiązków archiwi-
sty należało jedynie opracowanie tzw. alfavitnych reestrow oddzielnie dla każdego 
referatu i roku oraz prowadzenie ogólnego wykazu akt (obščij ukazateľ), w któ-
rym podawał liczbę i rozmieszczenie akt. Był również zobowiązany dostarcza� 
urzędowi potrzebnych informacji lub wypożycza� same akta, co odnotował w tzw. 
spravočnych reestrach 11. Po upływie dziesięciu lat akta podlegały brakowaniu.

Szczegółowe dane o zasobie archiwum pochodzą z 1888 roku, kiedy to spo-
rządzono wykaz akt w związku z zamierzonym ich brakowaniem. W archiwum 
znajdowało się wówczas 24 553 poszyty akt spraw i 2947 narjadów. Późniejszy 

  9 A. Artymiak, Z dziejów archiwów, s. 4–9.
10 R. guldon, Archiwa kieleckie od XVIII do początków XX w., Kielce 1973, s. 23.
11 F. Ramotowska, Uwagi o księgach kancelaryjnych i archiwalnych urzędów polskich i rosyj-

skich XIX w., „Studia Źródłoznawcze”, t. 21, 1976, s. 63–78; R. guldon, Archiwa kieleckie, 
s. 23, 24; Ł. guldon, Urzędy administracji ogólnej w guberni kieleckiej w drugiej połowie 
XIX i początkach XX wieku. Dzieje ustrojowe, przepisy kancelaryjne, stan opracowania, wy-
korzystanie w badaniach regionalnych i naukowych. http://20090209.archiwa.gov.pl/repo-
sitory/wydarzenia/Lukasz_%20guldon.pdf [dostęp: 23 III 2011].
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stan archiwum pozwala pozna� spis zdawczo-odbiorczy sporządzony w 1899 
roku przy przejmowaniu archiwum przez Stanisława Wrońskiego. W archiwum 
znajdowały się wówczas akta poszczególnych wydziałów z lat 1867–1899, a mia-
nowicie: Wydział Administracyjny – 6670 poszytów, Wydział Wojskowo-Poli-
cyjny – 17 594 poszyty, Wydział ubezpieczeń – 2771 poszytów, Wydział Lekarski 
– 1413 poszytów, Wydział Prawny – 5123 poszyty, Kancelaria – 1409 poszytów 
i 537 ksiąg, Tabele likwidacyjne – 1419 poszytów, Tabele nadawcze – 670 poszy-
tów; w sumie – 45 454 poszyty i księgi 12. Wytyczne dotyczące utworzenia i za-
sad funkcjonowania archiwów w urzędach administracji państwowej regulowały 
przepisy omawiające zasady funkcjonowania kancelarii urzędu.

W czasie pierwszej wojny światowej ewakuowane do Rosji władze guber-
nialne wywiozły częś� akt archiwum guberni, pozostawiając większą częś� zaso-
bu w opuszczonym gmachu Rządu gubernialnego. Akta te powróciły do kraju 
dopiero w 1923 roku. Niewielka iloś� akt (14 j.a.) przekazana została do Polski 
w 1962 roku 13.

Wraz z opuszczeniem Kielc przez władze rosyjskie rozpoczął się okres 
okupacji austriackiej. Kielce stały się ośrodkiem władz powiatowych. W tym też 
czasie nastąpiła przerwa w działalności archiwum kieleckiego. Wprawdzie przy 
urzędzie CK generała gubernatora w Lublinie istniała funkcja archiwisty objaz-
dowego, lecz w przypadku Kielc brak jest śladów jego działalności 14.

W chwili odzyskania niepodległości w 1918 roku Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych na prośbę Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne-
go wydało okólnik wzywający wszystkich obywateli, aby pozostające bez opieki 
i narażone na zniszczenie akta po byłych urzędach rosyjskich i okupacyjnych 
tymczasowo zabezpieczy�. Archiwalia wymagające zabezpieczenia i konserwa-
cji znajdowały się w opuszczonym gmachu Rządu gubernialnego, na korytarzu 
pierwszego piętra. W takim stanie zastał je wydelegowany w 1920 roku do Kielc 
urzędnik Wydziału Archiwów Państwowych Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego Aleksander Markiewicz. W memoriale skierowanym 
do wojewody kieleckiego doniósł o zaniedbaniu, w jakim znajdowały się cenne za-
równo historycznie, jak i praktycznie akta. Wskazał jednocześnie na koniecznoś� 
znalezienia odpowiedniego lokalu, gdzie mogłoby zosta� zorganizowane archi-
wum państwowe 15. Lokal planowanego archiwum miał obejmowa� powierzchnię 
ok. 300 m2, winien by� zabezpieczony przed pożarem, murowany, kryty blachą 

12 R. guldon, Archiwa kieleckie, s. 23, 24.
13 J. Hładkowa, Wstęp do inwentarza zespołu akt Rząd Gubernialny Kielecki z lat 1867–1918, 

Kielce 1981 (mps w APK), s. 10, 11.
14 A. Artymiak, Z dziejów archiwów, s. 19.
15 APK, Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APwK), sygn. 13, k 3–4, sygn. 73, s. 17.
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i nie powinien znajdowa� się bezpośrednio w sąsiedztwie domów drewnianych 16. 
Poszukiwania odpowiedniego lokalu jednak nie przyniosły początkowo rezulta-
tów. Dopiero w drugiej połowie 1922 roku urząd Wojewódzki w Kielcach przy-
dzielił archiwum trzy pomieszczenia w budynku urzędu, przy czym przejęcie po-
mieszczeń uzależnił od szybkiego przyjazdu delegata, któremu te pomieszczenia 
miały by� przekazane. Delegatem tym został Aleksander Markiewicz, a przeka-
zanie lokalu nastąpiło 31 listopada 1922 roku. Dzięki temu 1 stycznia 1923 roku 
archiwum kieleckie rozpoczęło swoją faktyczną działalnoś� 17.

Podstawą utworzenia archiwum był dekret Ministerstwa Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego: „O archiwach państwowych i opiece nad archi-
wami” z dnia 7 lutego 1919 roku 18. Zasady funkcjonowania archiwów opracowano 
już w 1919 roku. W owym czasie Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego wydało między innymi wskazówki dotyczące urządzenia archiwów, 
porządkowania archiwaliów będących własnością państwa polskiego czy też za-
sady określające wzajemny stosunek archiwów i instytucji naukowych. Powstał 
wówczas regulamin pracowni publicznej (odpowiednik dzisiejszej pracowni 
naukowej) 19. Z lat trzydziestych okresu międzywojennego pochodzi natomiast 
projekt wykazu akt – planu registratury. Według niego registratura archiwum 
przedstawia się następująco: I – organizacja, II – porządkowanie i opieka nad 
archiwaliami, III – korzystanie z archiwum, IV – biblioteka archiwalna, V – wy-
dawnictwa archiwum, VI – budżet i jego wykonanie, VII – gmach lokalu i inwen-
tarz, VIII – sprawy personalne, IX – akta tajne 20.

Bazą ówczesnego archiwum kieleckiego stały się akta wspomnianych 
wcześniej archiwów: Komisji Województwa Krakowskiego, Rządu gubernial-
nego Kieleckiego, Rządu gubernialnego Radomskiego i Kieleckiego urzędu Po-
wiatowego. Archiwum w Kielcach miało ponadto za zadanie zabezpieczy� doku-
mentację z terenu całej byłej guberni kieleckiej (powiaty: jędrzejowski, kielecki, 
miechowski, pińczowski, olkuski, stopnicki i włoszczowski).

Pierwszym kierownikiem archiwum kieleckiego został Zenon Żurakow-
ski 21. Po kilku miesiącach na stanowisku kierownika zastąpił go Józef Lucjan gła-
zek 22. W tym okresie czynności archiwistów sprowadzały się przede wszystkim 
do rozmieszczania i segregacji zasobu.

16 Tamże, sygn. 13, s. 6; A. Artymiak, Z dziejów archiwów, s. 20.
17 APK, APwK, sygn. 13, s. 14, 15.
18 Dziennik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Warszawa 1919, 

s. 151–158.
19 APK, APwK, sygn. 73, s. 2–8.
20 Tamże, sygn. 15, s. 10.
21 Tamże, sygn. 74, s. 8, 9.
22 Tamże, sygn. 74, s. 77, sygn. 13, k. 14–15.
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Lucjan głazek ustąpił z zajmowanego dotychczas stanowiska na początku 
1927 roku, po nim objął je Czesław Milewski – asystent Archiwum Akt Dawnych 23. 
Po odwołaniu Czesława Milewskiego do Warszawy na stanowisko kierownika 
Archiwum Państwowego w Kielcach powołany został Ludwik Bazylewski – eme-
ryt Okręgowej Izby Kontroli 24. W ciągu siedmiu lat pracy w archiwum zajmował 
się on przede wszystkim gromadzeniem i segregacją zasobu. Prowadzenie prac 
porządkowych nad zasobem było bardzo trudne. Przyczyną tego był nadal zbyt 
mały lokal, do zasobu zaś dopływały coraz to nowe archiwalia. W końcu lat trzy-
dziestych zasób archiwum liczył już około 40 tys. woluminów.

Po śmierci Ludwika Bazylewskiego, w 1935 roku stanowisko kierownika 
Archiwum Kieleckiego objął Ludwik Krone 25, dotychczasowy kierownik Archi-
wum w Radomiu. W tym czasie działalnoś� archiwum sprowadzała się do gro-
madzenia, zabezpieczania i jedynie częściowego porządkowania zasobu, a także 
wydawania kwerend. Na te prace miały wpływ złe warunki lokalowe. Pierwsza 
przeprowadzka archiwum miała miejsce w 1924 roku i była to jedynie zmiana 
pomieszczeń w obrębie budynku urzędu. Dopiero w 1935 roku wojewoda kielecki 
przeznaczył na potrzeby archiwum parter domu przy ul. Mickiewicza 5 26.

W pomieszczeniach przy ul. Mickiewicza zastała archiwum druga wojna 
światowa. Archiwum kieleckie przeszło wówczas pod Zarząd generalnej Dyrek-
cji Archiwów przy urzędzie generalnego gubernatora. W czasie działań wojen-
nych 1939 roku archiwum nie poniosło strat w zasobie, mimo że warunki loka-
lowe były fatalne 27. Dnia 2 kwietnia 1940 roku władze niemieckie zadecydowały, 
aby siedzibę archiwum przenieś� do byłego pałacu biskupiego 28. Archiwum po-
zostawało tam jedynie kilka miesięcy, bo 31 sierpnia 1940 roku przystąpiono do 
kolejnych przenosin. Tym razem siedzibą archiwum stała się kamienica u zbiegu 
ulic Kilińskiego i Rynku 29. W owym czasie powiększył się personel archiwum 
kieleckiego, w którym pracę w Kielcach między innymi rozpoczął wysiedlony 
z Poznania Franciszek Paprocki. W 1941 roku władze okupacyjne przekazały ar-
chiwum w użytkowanie drugi dom znajdujący się na tej samej posesji 30.

23 A. Artymiak, Dzieje archiwum kieleckiego 1923–1945, cz. II, Kielce bd. (mps w bibliotece 
APK), s. 4.

24 APK, APwK, sygn. 72, s. 19, 20, sygn. 93, s. 83–85.
25 Tamże, sygn. 31 a, s. 1–3, 26–27, sygn. 75, s. 23, 24.
26 Tamże, sygn. 89, s. 5, 19.
27 Tamże, sygn. 104, s. 2.
28 Tamże, sygn. 229, s. 1.
29 S. Marcinkowski, Działalność Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach w latach 

1923–1973, Kielce 1973, s. 10; APK, APwK, sygn. 229, s. 1, 2.
30 APK, APwK, sygn. 229, s. 1, 2.
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Straty materialne w zasobie archiwalnym poniesione w czasie walk w 1945 
roku były znikome. O wiele poważniejsze, jak wynikało ze sprawozdania Antonie-
go Rybarskiego 31, były straty, jakie poniósł zasób archiwalny. Niemcy wywieźli do 
Rzeszy akta dotyczące tych części województwa, których ziemie zostały włączone 
do Rzeszy. Na początku 1942 roku wywieziono z Kielc około 2000 kg akt (do Ar-
chiwum w Katowicach) 32, a na początku 1944 roku kolejne 800 kg, które znalazły 
się na terenie Rzeszy (większoś� z nich powróciła do Kielc w 1946 r.). Archiwalia 
pozostające w archiwum w wyniku nagłych dwukrotnych przeprowadzek zostały 
pomieszane 33. W tym czasie nastąpiły również zmiany na stanowisku kierowni-
ka archiwum. Ferdynand Krone został ewakuowany do Rzeszy, a kierownictwo 
objął Franciszek Paprocki 34. Funkcję tę pełnił do 28 września 1944 roku, kiedy to 
został aresztowany i wywieziony na przymusowe roboty. Kolejnym kierownikiem 
został Franciszek Mozarski 35. W 1944 roku, po upadku powstania warszawskiego, 
do Kielc trafili: Piotr Bańkowski i Antoni Rybarski, warszawscy archiwiści. Pozo-
stawali oni w Kielcach do jesieni 1945 roku; Antoni Rybarski od maja do czerwca 
1945 roku pełnił funkcję kierownika archiwum 36.

Po remoncie uszkodzonego budynku archiwum przystąpiono do prac nad 
zasobem, do porządkowania, inwentaryzacji akt oraz wydawania kwerend. Jed-
nym z ważniejszych zadań było zabezpieczenie spuścizn rodowo majątkowych, 
które w pierwszych latach powojennych wobec braku ich właścicieli i twórców 
narażone były na zniszczenie 37. W 1946 roku powróciły do Kielc akta wywiezione 
przez okupanta do Katowic. W tym czasie archiwum wypełniało swoje podsta-
wowe zadania 38. W 1945 roku liczba kwerend wynosiła 152 szt., a z zasobu ar-
chiwalnego korzystało 2 użytkowników. W roku 1946 zrealizowano 58 kwerend, 
a liczbę korzystających stanowiły 2 osoby, zaś w 1948 roku wykonano 81 kwerend, 
a z pracowni naukowej archiwum korzystało 8 osób: 1 osoba do celów służbo-
wych, 7 osób prowadziło natomiast poszukiwania naukowe. W 1949 roku w ar-
chiwum wykonano 81 kwerend, a z pracowni korzystały 22 osoby (19 badaczy 

31 A. Rybarski, Działalność Archiwów Państwowych w latach 1945–1947. Archiwum Państwo-
we w Kielcach, „Archeion”, t. 18, 1948, s. 239–242.

32 A. Makowska, B. Ryszewski, Zarys dziejów Archiwum Państwowego w Kielcach, „Arche-
ion”, t. 39, 1963, s. 53.

33 A. Artymiak, Dzieje archiwum, s. 8–10.
34 S. Marcinkowski, Działalność Wojewódzkiego Archiwum, s. 10.
35 APK, APwK, sygn. 139, s. 4, 5.
36 Tamże, sygn. 139, s. 19, 20.
37 Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, 

oprac. pod kier. S. Marcinkowskiego, Warszawa–Łódź 1983, s. 18.
38 A. Rybarski, Działalność Archiwów Państwowych, s. 239–242.
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i 3 przedstawicieli urzędów), którym z zasobu archiwum udostępniono 121 jed-
nostek archiwalnych (j.a.) 39.

Sytuację lokalową archiwum i stan zasobu po zakończeniu działań wojen-
nych przedstawia referat Piotra Bańkowskiego 40. Zasób archiwum podzielony był 
wówczas na dwa działy. Pierwszy z nich obejmował akta z XIX i początku XX 
wieku (najstarsze z nich sięgały czasów Księstwa Warszawskiego) do 1918 roku, 
drugi zaś – to akta z lat 1919–1939. Referat ten zawiera także szczegółowe dane 
dotyczące rozmieszczenia archiwaliów.

W czerwcu 1945 roku Antoni Rybarski powrócił do Warszawy, do pra-
cy w Wydziale Archiwów Państwowych, natomiast kierownikiem/dyrektorem 
kieleckiego archiwum został Marian Witkowski 41. W tym czasie kontynuowano 
zabezpieczanie archiwów podworskich, a także rozpoczęto przejmowanie akt 
wytworzonych już w Polsce Ludowej. Prace prowadzone nad zasobem były kon-
tynuacją działań podejmowanych w okresie wcześniejszym. W latach 1950–1951 
funkcję dyrektora pełnił Władysław Prawdzik 42, będąc jednocześnie dyrektorem 
archiwum radomskiego, następnie Jan Pazdur (1951–1952), a od kwietnia 1952 
roku – Stanisław Steczeń 43.

Początek lat pię�dziesiątych to okres o szczególnym znaczeniu dla archiwi-
styki i archiwów. W dniu 19 marca 1951 roku ukazał się dekret o organizacji archi-
wów państwowych i opiece nad archiwaliami, ale przed wydaniem tego dekretu, 
na mocy Zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 21 lipca 1950 roku 44, wydanego 
na podstawie art. 45 dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku o organizacji archiwów 
państwowych i opiece nad archiwaliami, utworzono na obszarze województwa 
kieleckiego sie� archiwów powiatowych 45. Organizatorem ich było Archiwum 
Państwowe w Kielcach.

1 grudnia 1950 roku powstało Powiatowe Archiwum Państwowe (PAP) 
w Starachowicach, które zajmowało lokal przy ul. Iłżeckiej 19. W 1976 roku ar-
chiwum otrzymało wolno stojący budynek przy ul. Spółdzielczej 2, a w 1995 
budynek przy ul. Hutniczej 14. Pierwszym jego kierownikiem był Stanisław Ro-
zemberg. W latach 1950–1960 placówką zarządzał Franciszek Niemiec, później, 
od 1960 roku, Tadeusz Kręgiel. Od 2000 roku stanowisko kierownika archiwum 

39 APK, APwK, sygn. 234, s. 1–6.
40 P. Bańkowski, Stan Archiwum Państwowego w Kielcach i jego potrzeby, bd. (mps w biblio-

tece APK), s. 1–7.
41 APK, APwK, sygn. 147, s. 4, 5, 17, 18.
42 Tamże, sygn. 1448, s. 12.
43 Tamże, sygn. 1449, s. 1; Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały, s. 18.
44 Zarządzenie Ministra Oświaty z dn. 21 lipca 1950 roku, Dz. urz. Ministerstwa Oświaty 

nr 19 (50).
45 Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały, s. 18.
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piastowała Maria Kucharska, zaś od roku 2007 Wiesława Rutkowska. Oddział 
ten funkcjonował do 2011 roku, a zasób archiwalny i kompetencje, podobnie jak 
pozostałych zlikwidowanych w 2011 roku oddziałów w Pińczowie i Jędrzejowie, 
przejęło Archiwum Państwowe z siedzibą w Kielcach.

Z dniem 1 grudnia 1950 roku rozpoczął swoją działalnoś� drugi z od-
działów archiwum kieleckiego – PAP w Sandomierzu. Kierownikiem placówki 
został Stanisław Walczyna, pełniąc ją do 1959 roku. W 1960 roku kierownikiem 
sandomierskiego archiwum została Zdzisława świder. Od 1975 roku w związku 
z reformą podziału administracyjnego oddział w Sandomierzu przekształcono 
w niezależne Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Tarnobrzegu z siedzibą 
w Sandomierzu. Z dniem 1 kwietnia 1985 roku archiwum to Zarządzeniem nr 2 
NDAP zostało oddziałem zamiejscowym archiwum kieleckiego 46. Archiwum 
w Sandomierzu początkowo mieściło się w gmachu ratusza, by w 1965 roku otrzy-
ma� w użytkowanie adaptowany i wyremontowany budynek sandomierskiej sy-
nagogi znajdujący się przy ul. Żydowskiej 4. Od 1990 kierownikiem placówki jest 
Piotr Pawłowski.

1 lutego 1951 roku rozpoczęła działalnoś� kolejna placówka archiwum pod 
nazwą: Powiatowe Archiwum Państwowe w Końskich. Kierownikiem archiwum 
został Włodzimierz Szyc. Lokal składał się wówczas z 3 izb przy ul. Warszaw-
skiej 28. W 1953 roku stanowisko kierownika objęła Maria śliwińska Dorcz. Ar-
chiwum obejmowało w tym czasie bezpośrednią działalnością: powiat konecki, 
a po likwidacji PAP w Opocznie także powiat opoczyński. W związku ze wspo-
mnianą reformą podziału administracyjnego z 1975 roku oddział archiwum 
w Końskich został zlikwidowany, a zasób archiwalny i kompetencje przejęło Ar-
chiwum Państwowe w Kielcach.

Z dniem 1 marca 1951 roku powstało również archiwum w Opocznie, któ-
rego kierownikiem został Roch Bilski. Oddział w Opocznie funkcjonował do 
1952 roku, a jego kompetencje i zasób przejęło archiwum w Końskich.

Archiwum Państwowe w Kielcach – Oddział w Pińczowie powstało 1 kwiet-
nia 1952 roku. Siedzibą tegoż od początku jego istnienia był zabytkowy budynek 
„Domu Wójta na Mirowie”, zwany także „Drukarnią Ariańską”. Pierwszym kie-
rownikiem i organizatorem pińczowskiego archiwum była Henryka Czerwińska. 
Po odejściu na emeryturę zastąpił ją w 1968 roku Kazimierz Nobis. Następnie 
archiwum prowadzili: Hildegarda Wielguszewska-Jankowska, Krzysztof Tuzi-
mek oraz Andrzej grygiel. W 1996 roku obowiązki kierownika przejął Andrzej 
Rak. Placówka ta zakończyła swoją działalnoś� w 2011 roku, a zasób archiwalny  

46 Zarządzenie nr 2 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 kwietnia 
1985 roku w sprawie utworzenia w Sandomierzu oddziału Archiwum Państwowego  
w Kielcach.
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i kompetencje (jak wspomniano wcześniej) przejęło Archiwum Państwowe z sie-
dzibą w Kielcach.

Jako ostatnie spośród archiwów terenowych powstało Powiatowe Archiwum 
Państwowe w Jędrzejowie. Zorganizowano je w październiku 1954 roku. Pierw-
szą siedzibą archiwum był lokal znajdujący się w pomieszczeniach należących do 
klasztoru oo. cystersów, a jego kierownikiem mianowano Stanisława Szczęsnego. 
Od stycznia 1955 roku funkcję kierownika pełnił Jacek Jedliński. Z dniem 1 wrze-
śnia 1965 roku kierownikiem placówki w Jędrzejowie został Zdzisław Osiński, 
później Cecylia Osińska, Jacek Kaczor, Monika Marczuk-Marcinkowska i Iwona 
Kwiatkowska. Na początku lat siedemdziesiątych władze miejskie przydzieliły dla 
potrzeb archiwum trzy pokoje w budynku przy ul. świerczewskiego 2. Następnie 
zasób archiwum został przeniesiony do baraku Komunalnego Przedsiębiorstwa 
Remontowo-Budowlanego przy ul. Okrzei, a w 1980 roku archiwum przeniesiono 
na parter budynku przy ul. Reymonta 21c. Po 1989 roku archiwum jędrzejowskie 
przeszło jeszcze dwie przeprowadzki: pierwszą – na ul. Reymonta 12, drugą zaś 
– na pl. Kościuszki 19. Po 1975 roku archiwum funkcjonowało jako ekspozytura, 
a w latach 1983–2011 jako oddział Archiwum Państwowego w Kielcach.

Z dniem 1 czerwca 1950 roku istniejące już w okresie międzywojennym 
Archiwum Państwowe w Radomiu zostało oddziałem powiatowym, a potem 
oddziałem terenowym Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach. 
W końcu lat pię�dziesiątych XIX wieku archiwum uzyskało nową siedzibę – za-
bytkowy gmach ratusza w radomskim rynku. W tym okresie jego kierownikiem 
był Władysław Prawdzik, który przez pewien okres na przełomie lat 1950–1951 
pełnił także funkcję dyrektora archiwum kieleckiego. Po jego śmierci, w 1959 
roku kierownikiem archiwum w Radomiu została Helena Kisiel. Archiwum ra-
domskie jako oddział archiwum kieleckiego funkcjonowało do 1975 roku, kiedy 
to stało się odrębną instytucją z zasięgiem terytorialnym na m. Radom oraz po-
wiaty: radomski, białobrzeski, kozienicki, zwoleński i szydłowiecki 47.

Lata pię�dziesiąte to istotny moment w dziejach archiwum kieleckiego. 
23 grudnia 1952 roku Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach Zarządze-
niem nr 22 NDAP otrzymało pierwszy statut organizacyjny. Statut ten określał 
zadania instytucji, a przede wszystkim jej strukturę organizacyjną. Od tego mo-
mentu w archiwum funkcjonowały: Oddział I – akt władz, urzędów i instytucji 
państwowych do 1918 roku, którego kierownikiem była Alicja Makowska, potem 
Teresa Koba-Ryszewska; Oddział II – akt władz urzędów i instytucji państwo-
wych od 1918 roku, kierownik – Bohdan Ryszewski, następnie Henryk Kowalczyk; 
Oddział III – akt władz, urzędów i instytucji samorządowych, wyznaniowych, 
szkolnych i społeczno-kulturalnych, kierownik – Elżbieta Wirska; Oddział IV 

47 Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały, s. 18–23.
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– akt przedsiębiorstw i instytucji przemysłowo-gospodarczych, również Elżbieta 
Wirska; Oddział V – zbiorów i kolekcji, kierownik – Alicja Makowska, później 
Teresa Koba-Ryszewska. Pracownią naukową zarządzała wówczas Teresa Koba- 
-Ryszewska, następnie Adam Massalski. W statucie uwzględniono jeszcze jeden 
Oddział – VI – akt specjalnych, który jednak nie rozpoczął swej działalności 48.

Sprawy podziału czynności pracowników archiwum określała specjalna 
instrukcja, wytyczająca zadania kierownictwa, pracowników działalności pod-
stawowej, kwestie nadzoru zarówno nad archiwami terenowymi, jak i zakłado-
wymi, pracę pracowni naukowej, komisji archiwalnych oraz działu administra-
cyjno-gospodarczego 49.

W 1951 roku kieleckie władze wojewódzkie przekazały Archiwum Pań-
stwowemu do odbudowy i adaptacji zniszczony w 70% budynek po byłej syna-
godze przy ulicy Warszawskiej 17, który archiwum zajmowało od 1955 do 2011 
roku 50. Nowy budynek o powierzchni około 900 m2 pozwolił na przejmowanie 
i udostępnianie cennej dokumentacji historycznej, a kadra o wysokich kwalifi-
kacjach zapewniała właściwe opracowanie tej dokumentacji 51. Z usług pracowni 
naukowej w 1952 roku korzystało 16 osób (109 odwiedzin, 178 j.a.) 52. W dziesię� 
lat później pracownię odwiedziły 72 osoby, wykorzystując podczas 621 wizyt 
1500 j.a. 53

W latach 1966–1970 pracownie naukowe odwiedziły 522 osoby, którym 
udostępniono 8223 j.a. W tym czasie wykonano 3182 kwerendy 54. Te zadania, jak 
i inne z zakresu nadzoru, opracowania, popularyzacji, konserwacji i mikrofilmo-
wania wykonywane były przez 13 pracowników działalności podstawowej.

Po Stanisławie Steczeniu, który w 1963 roku odszedł na emeryturę, funkcję 
dyrektora pełnił Jan Naumiuk, a w 1964 roku dyrektorem archiwum został Stani-
sław Marcinkowski 55, który zarządzał archiwum kieleckim do 1982 roku.

Wraz z wejściem w życie nowego statutu w 1971 roku, w Wojewódzkim Ar-
chiwum Państwowym zaczęły funkcjonowa� trzy oddziały. Oddział I gromadził 
materiały archiwalne wytworzone do 1945 roku. Funkcję kierownika tego od-
działu pełniła początkowo Elżbieta Wirska, potem Romana guldon. W oddzia-
le utworzono dwie sekcje: jedną, dotyczącą materiałów archiwalnych urzędów 
i instytucji państwowych do 1945 roku, pod kierownictwem najpierw Romany 
guldon, potem Jadwigi Bączek-Nobis, sekcję drugą: materiałów archiwalnych 

48 APK, APwK, sygn. 141, s. 81–84.
49 Tamże, sygn. 141, s. 6–10.
50 Tamże, sygn. 502, s. 108.
51 Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały, s. 24.
52 APK, APwK, sygn. 237, s. 12, 13.
53 A. Makowska, B. Ryszewski, Zarys dziejów Archiwum, s. 60.
54 APK, APwK, sygn. 215, s. 25–39.
55 Tamże, sygn. 1451, s. 2.
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wymiaru sprawiedliwości, samorządu, przedsiębiorstw, instytucji przemysłowo- 
-gospodarczych, społeczno-kulturalnych, szkół oraz zbiorów i kolekcji wytworzo-
nych do 1945 roku, zarządzaną przez Janinę Hładkową, potem Jacka Wierzbickie-
go. Oddział II, pod kierownictwem Ireny Bałabuch, skupiał materiały archiwalne 
wytworzone po 1945 roku. W oddziale tym funkcjonowało stanowisko do spraw 
norm zakładowych, początkowo pod kierownictwem Ireny Bałabuch, następnie 
Kazimierza Nobisa. Oddział III kierowany przez Adama Massalskiego, później 
Janinę Hładkową, nosił nazwę: Oddział Informacji i Ewidencji i udostępniania 
Zasobu 56. Funkcjonowało w nim stanowisko do spraw informacji, którym kiero-
wała Elwira Szczepaniak 57.

Pracę archiwum, podobnie jak w innych okresach, odzwierciedla spra-
wozdanie z wykonania planu pięcioletniego: 1971–1975 58. Zasób archiwalny na 
koniec 1970 roku składał się z 307 983 j.a., a na koniec 1975 roku osiągnął liczbę 
670 666 j.a., (6763,57 mb), W latach 1971–1975 archiwum odwiedziło 1625 użyt-
kowników, którym podczas 7675 odwiedzin udostępniono archiwalia w liczbie 
49 937 j.a. Liczba kwerend w latach 1971–1975 wyniosła 9315 szt. Pracami konser-
wacyjnymi objęto 81 108 j.a., a liczba mikrofilmów na dzień 31 grudnia 1975 roku 
wyniosła 13 176 szt.

W 1973 roku nastąpiło ważne dla archiwum wydarzenie – obchody 50-lecia 
jego istnienia. 4 października 1973 roku odbyła się uroczysta sesja naukowa, 
w której uczestniczył Leon Chajn – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, 
dyrektorzy archiwów państwowych oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, 
dyrektorzy i pracownicy miejscowych placówek kulturalnych, naukowych oraz 
szkół. Przebieg tej konferencji odzwierciedla przechowywany w bibliotece archi-
wum kieleckiego maszynopis 59.

Kolejny etap w historii archiwum wyznaczył nowy, wprowadzony po re-
formie administracyjnej, statut z 1976 roku 60. Regulamin organizacyjny archi-
wum opracowany na podstawie tego statutu określał iloś� oddziałów działalności 
podstawowej: Oddział I – materiałów archiwalnych powstałych do zakończe-
nia działań wojennych w 1945 roku (kierownik Romana guldon, potem Janina 
Hładkowa); Oddział II – materiałów archiwalnych wytworzonych do 1945 roku 
(kierownik Irena Bałabuch), w oddziale tym funkcjonowało stanowisko pracy do 
spraw norm zakładowych, które prowadził Kazimierz Nobis; Oddział III – ewi-
dencji, informacji i udostępniania (kierownik Janina Hładkowa, później Romana 

56 Tamże, sygn. 142, s. 1–5.
57 S. Marcinkowski, Działalność Wojewódzkiego Archiwum,  s. 21, 22.
58 APK, APwK, sygn. 216, s. 1–14.
59 50-lecie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach, Kielce 1973 (mps w bibliotece 

APK), s. 1–13.
60 Zarządzenie nr 10 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 17 sierpnia 1976 

roku w sprawie nadania statutów Wojewódzkim Archiwom Państwowym.
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guldon), w ramach którego funkcjonował dział do spraw informacji oraz biblio-
teka, filmoteka i pracownia konserwatorsko-reprograficzna 61. Działem finanso-
wo-rachunkowym zarządzała Irena Sobieraj, a administracyjno-gospodarczym 
– Lidia Mrowińska.

Według sprawozdania z lat 1976–1980 zasób archiwalny liczył w owym cza-
sie 4302,00 mb, 47 0058 jednostek archiwalnych. W latach 1976–1980 wykonano 
4357 kwerend, a pracownie naukowe odwiedziło 1224 korzystających, którym 
podczas 10 466 odwiedzin udostępniono 25 295 jednostek archiwalnych 62.

W 1982 roku na emeryturę odszedł Stanisław Marcinkowski, a stanowisko 
dyrektora objęła Elwira Szczepaniak, która funkcję tę pełniła do 2009 roku.

Od 1983 roku cele i zadania archiwum określiła ustawa o narodowym za-
sobie archiwalnym i archiwach 63, a w Archiwum Państwowym w Kielcach wyko-
nywały je funkcjonujące wówczas: Oddział I – akt do 1945 roku, Oddział II – akt 
Polski Ludowej, w skład którego wchodziło stanowisko do spraw normatywów 
kancelaryjnych i kontroli archiwów zakładowych oraz Oddział III – ewidencji, 
informacji i udostępniania, który składał się z pracowni naukowej, biblioteki, pra-
cowni reprograficznej i pracowni konserwacji 64.

Według sprawozdania za okres 1981–1985 wynika, że na koniec 1985 
roku na zasób archiwalny składało się 2469 zespołów, co stanowiło 5476,97 mb 
i 528 240 j.a. Prowadzone w tym czasie prace konserwatorskie nad archiwaliami 
ukierunkowane były głównie na profilaktykę. W ich wyniku zreperowano 185 
ksiąg i wymieniono obwoluty 22 605 jednostek archiwalnych. Pracownia mikro-
filmowa wykonała 69 620 klatek mikrofilmów. Pod nadzorem Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach pozostawało około 300 jednostek organizacyjnych.

W latach 1981–1985 dla 1541 użytkowników korzystających z usług pra-
cowni naukowej udostępniono 45 316 j.a. Zrealizowano również 8690 kwerend 
archiwalnych.

W okresie od 1981 do 1985 roku pracownicy archiwum opublikowali 17 re-
feratów, głównie na temat źródeł przechowywanych w zasobie archiwalnym. Zor-
ganizowano także 25 wystaw. Rozwijała się jednocześnie działalnoś� Archiwum 
Państwowego w mediach. Jej wynikiem było ukazanie się 10 artykułów, w radiu 
i telewizji – 17 audycji, a archiwum odwiedziło 108 grup młodzieży zainteresowa-
nej historią naszego regionu 65.

61 APK, APwK, sygn. 147, s. 1–6.
62 Tamże, sygn. 1480, s. 1.
63 ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.u. z 1983 r. nr 38, poz. 173, 

tekst jednolity – Dz.u. 2011, nr 123 poz. 698).
64 APK, APwK, sygn. 1454, s. 17, 18.
65 Tamże, sygn. 223, s. 1–13.
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Dziesię� lat później w sprawozdaniu z działalności Archiwum Państwo-
wego podano między innymi, że ogółem w latach 1993–1995 w pracowniach na-
ukowych archiwum i placówek podległych dla potrzeb 1175 użytkowników zaso-
bu archiwalnego udostępniono 40 278 j.a., a akta wykorzystywane były przede 
wszystkim do celów naukowych i własnościowych. W latach sprawozdawczych 
1993–1995 zrealizowano 7175 kwerend (w 1993 r. – 2568, w 1994 – 2528, zaś w 1995 
– 2079 kwerend). Zgromadzony wówczas zasób stanowił 6697,17 mb, 668 987 j.a., 
lecz na tzw. „przedpolu archiwalnym”, z uwagi na trudną sytuację lokalową, po-
zostawało jeszcze do przejęcia ok. 1306 mb 66.

Kolejne zmiany struktury organizacyjnej archiwum miały miejsce w 1998 
roku. Oprócz istniejących dotychczas: Oddziału I – materiałów archiwalnych po-
wstałych do zakończenia działań wojennych w 1945 roku, pod kierownictwem 
Romany guldon, Oddziału II – materiałów archiwalnych powstałych po dniu 
zakończenia działań wojennych w 1945 roku, pod kierownictwem Rafała Cha-
łońskiego, Oddziału III – ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacji 
materiałów archiwalnych, pod kierownictwem Iwony Pogorzelskiej, powołano 
wówczas Oddział IV – nadzoru archiwalnego i gromadzenia zasobu, którym za-
rządzał Kazimierz Nobis.

Od 2004 roku w skład tego oddziału weszło również stanowisko do spraw 
przechowalnictwa, do zadań którego należała współpraca z Archiwum Państwo-
wym Dokumentacji Osobowej i Płacowej oraz innymi archiwami państwowymi 
w zakresie przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, 
w związku z orzeczeniami Sądów Rejestrowych, zbieranie i udzielanie informacji 
o miejscach przechowywania tej dokumentacji, prowadzenie ewidencji doku-
mentacji pracodawców, przejętej od zlikwidowanych przedsiębiorców, wydawa-
nie odpisów i kopii oraz udostępnianie tej dokumentacji upoważnionym osobom 
i organom 67.

W 2005 roku w ramach struktury organizacyjnej archiwum wyodrębnio-
no również stanowisko ds. obronnych, a w 2008 roku ujednolicono funkcjonujący 
dotychczas regulamin organizacyjny archiwum, uwzględniając wszystkie aktualnie 
wykonywane zadania, w tym również zadania zastępcy dyrektora archiwum 68.

Sprawozdanie sporządzone na zakończenie 2005 roku przedstawia (po-
dobnie jak i poprzednie) czynniki kształtujące zasób archiwalny w centrali 

66 Tamże, sygn. 1524, s. 3–27.
67 Zarządzenie Wewnętrzne nr 6 Dyrektora Archiwum Państwowego w Kielcach z dnia 

27 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach.

68 Zarządzenie Wewnętrzne nr 26 Dyrektora Archiwum Państwowego w Kielcach z dnia 30 
stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Archiwum Państwo-
wego w Kielcach.
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i placówkach podległych oraz warunki jego opracowania. Kolejne występujące 
w nim zagadnienia to: techniczne zabezpieczanie zasobu, kontrola stanu zacho-
wania, warunków przechowywania archiwaliów i profilaktyka konserwatorska. 
W 2005 roku kontroli stanu zachowania poddano 2218,55 mb zasobu. Istotną 
częś� sprawozdania poświęcono też kwestii związanej z problemami narastające-
go zasobu; wówczas w zakresie kompetencji archiwum znajdowały się 434 archi-
wa zakładowe. W pracowniach naukowych archiwum kieleckiego i podległych 
mu oddziałów w omawianym 2005 roku podczas 4726 wizyt zarejestrowano 1229 
użytkowników, którym udostępniono 24 529 j.a. Wykonano również 2042 kwe-
rendy (nie licząc kwerend tematycznych).

Sprawozdanie za 2005 rok odzwierciedla także działania dotyczące popu-
laryzacji zasobu archiwalnego. Stanowiły je liczne spotkania z młodzieżą szkolną 
i akademicką oraz wystawy materiałów archiwalnych. Archiwiści uczestniczyli 
również w organizowanych (od kilku lat) w ramach Kieleckiego Festiwalu Nauki 
uroczystościach Dni Otwartych Archiwum.

Stan zatrudnienia w 2005 roku wynosił 28 archiwistów oraz 22 pracowni-
ków administracji i obsługi.

W kwietniu 2009 roku stanowisko dyrektora Archiwum objął Rafał Chałoń-
ski, zaś od marca 2010 roku obowiązki te pełnił Wojciech grzesik. Od 1 lipca 2011 
roku dyrektorem Archiwum Państwowego w Kielcach jest Wiesława Rutkowska.

Statut z 2009 roku przyniósł kolejną korektę struktury organizacyjnej dzia-
łalności podstawowej: Oddział I – nadzoru archiwalnego i gromadzenia zasobu 
wraz ze stanowiskiem ds. przechowalnictwa dokumentacji pracowniczej i likwi-
dowanych jednostek organizacyjnych pozostawał pod kierownictwem Anny Smo-
rąg. Oddział II (kierownik Łukasz guldon) otrzymał nazwę Oddziału przechowy-
wania i opracowania zasobu. Z Oddziału udostępniania i informacji archiwalnej 
(z pracownią naukową biblioteką i pracownią reprograficzną) – tzw. Oddziału III, 
zarządzanego przez Iwonę Pogorzelską, wyodrębnił się Oddział IV – digitalizacji 
i profilaktyki konserwatorskiej (kierownikiem została Anna Łucak).

Obecnie, tj. od listopada 2011 roku, struktura organizacyjna Archiwum 
Państwowego w Kielcach przedstawia się następująco:

•	 Oddział	I	–	Nadzoru	archiwalnego	i	gromadzenia	zasobu,	w	skład	które-
go wchodzi: Stanowisko ds. przechowalnictwa dokumentacji o czasowym 
okresie przechowywania;

•	 Oddział	II	–	Przechowywania	i	ewidencji	zasobu	archiwalnego;
•	 Oddział	III	–	Opracowania	zasobu	archiwalnego;
•	 Oddział	IV	–	Udostępniania,	popularyzacji	i	edukacji	archiwalnej,	w	skład	

którego wchodzą: Pracownia naukowa i Biblioteka;
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•	 Oddział	V	–	Informacji	archiwalnej,	w	skład	którego	wchodzi:	Punkt	Ob-
sługi Klienta;

•	 Oddział	VI	–	Digitalizacji	i	profilaktyki	konserwatorskiej;
•	 Dział	 Administracyjno-Gospodarczy,	 w	 skład	 którego	 wchodzi:	 Archi-

wum zakładowe;
•	 Dział	Finansowo-Księgowy,	w	skład	którego	wchodzi:	Stanowisko	ds.	kadr	

i płac oraz Samodzielne stanowisko ds. informatyzacji.
W skład Archiwum wchodzi również Oddział Zamiejscowy w Sando-

mierzu 69.
Archiwum to nie tylko baza lokalowa i struktura, ale i ludzie, którzy swą 

wiedzą, pracą i zaangażowaniem wypełniają jej ramy. W okresie powojennym 
w archiwach województwa kieleckiego pracowało 60 osób: 37 spośród nich to 
kadra merytoryczna, 7 – pracownicy administracji, 16 – pracownicy obsługi. 
W archiwum kieleckim, w centrali, liczba ta kształtowała się od 20 osób – w 1964 
roku, do 25 w 1973 roku. Tworzyli ją: 2 pracowników naukowo-badawczych, 7 ar-
chiwistów i 8 pracowników działalności podstawowej 70. Stan zatrudnienia ulegał 
zmianom. Obecnie kadrę Archiwum Państwowego stanowią 44 osoby: 34 pra-
cowników merytorycznych i 11 pracowników obsługi 71.

Pracujący tu archiwiści wykonywali i wykonują powierzone im zadania 
statutowe w zakresie kształtowania i nadzoru nad państwowym zasobem archi-
walnym. Zajmują się przejmowaniem, przechowywaniem i zabezpieczaniem ma-
teriałów archiwalnych, ich ewidencją i opracowywaniem. Materiały archiwalne 
w formie pośredniej i bezpośredniej udostępnia się zainteresowanym użytkow-
nikom, prowadzi w miarę sił i środków działalnoś� naukową i popularyzację za-
sobu archiwalnego.

W 2005 roku dzięki Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych władzom 
wojewódzkim i miejskim, na mocy decyzji wydanej przez prezydenta miasta 
Kielc Wojciecha Lubawskiego, Archiwum Państwowe otrzymało do adaptacji 
budynek położony przy ul. Kusocińskiego 57 72.

Kolejne etapy prac adaptacyjnych trwały do 2011 roku i od niedawna ten 
budynek, spełniający standardy nowoczesności, zapewniający lokum na właści-
we przejmowanie, przechowywanie, udostępnianie i eksponowanie materiałów 
archiwalnych, jest miejscem, w którym społeczeństwo może osobiście analizo-
wa� spuściznę archiwalną naszej świętokrzyskiej małej ojczyzny.

69 http://www.kielce.ap.gov.pl [dostęp: 23 III 2012].
70 S. Marcinkowski, Działalność Wojewódzkiego Archiwum, s. 22.
71 http://www.kielce.ap.gov.pl [dostęp: 23 III 2012].
72 http://www.kielce.ap.gov.pl/pl/historia-archiwum.html [dostęp: 23 III 2012].
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Summary

The article entitled “The History of the State Archive in Kielce” is preoccupied with 
the first half of the nineteenth century, when the task of collection and preservation of the 
then-appearing documents – today’s most valuable fonds of the State Archive in Kielce 
– was performed by offices such as, for instance, the Board for the Cracow Voivodeship 
or the guberniya Authorities. yet a major focus of the study is the history of the State 
Archive since its establishment, through the interwar period and WW2, until today. 

This history is not complete yet. The archive is an institution which has continued, 
without a break, to operate until the present day. The continuing enhancement of the 
infrastructure and equipment ensure that the preserved fonds will be given professional 
care, thus providing access opportunities to increasing numbers of citizens. The paper 
also discusses the role which individual employees played in the history of the Archive. 
The Archive is not only a facility with its infrastructure, but – primarily – the staff, whose 
know-how, effort and dedication have added substance to the structure. It is thanks to 
them that the history, preserved in the documents, has been brought alive to contempo-
rary citizens.



AnnA Smorąg 
Archiwum Państwowe w Kielcach

Działalność Archiwum Państwowego w Kielcach 
w zakresie kształtowania zasobu archiwalnego

Uwagi ogólne

Termin „kształtowanie zasobu archiwalnego”, jak wyjaśnia Robert Degen 
w artykule Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego w Polsce w latach 
1945–1989 1, używany był przez archiwistów przez wiele lat. Autor podkreśla jed-
nak, że termin ten nie był zdefiniowany w pierwszym Polskim słowniku archi-
walnym 2 i dlatego był różnie pojmowany. Degen wskazuje na przykład Jadwi-
gi Jankowskiej, która w 1964 roku pisząc o kształtowaniu państwowego zasobu 
archiwalnego w archiwach państwowych Polski Ludowej zajmowała się proble-
matyką przejmowania dokumentacji, akcji scalania zespołów archiwalnych i re-
windykacji 3. Mieczysław Motas natomiast pisząc w 1974 roku o kształtowaniu 
narastającego zasobu archiwalnego omawia problemy kancelaryjne, rolę registra-
tur, działalnoś� archiwów zakładowych i kwestie przejmowania dokumentacji 4. 
Na uwagę zasługuje tu również głos Andrzeja Tomczaka, który charakteryzując 
zadania stojące przed archiwami państwowymi wskazuje na przechowywanie za-
sobu zgromadzonego w archiwach oraz kształtowanie państwowego zasobu ar-
chiwalnego jako drugie naczelne zadanie państwowej służby archiwalnej 5. Dzia-
łania takie, uznawane często za czynności „administracyjne”, rozumie on jako 

1 R. Degen, Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego w Polsce w latach 1945–1989, 
w: Archiwa – Kancelarie – Zbiory, t. 2, red. W. Chorążyczewski, R. Degen, K. Syta, Toruń 
2008, s. 13.

2 Polski słownik archiwalny, oprac.: A. Bachulski, K. Konarski, A. Wolff, Warszawa 1952.
3 J. Jankowska, Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego w archiwach państwowych 

Polski Ludowej, „Archeion”, t. 41, 1964, s. 55–76.
4 M. Motas, Kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego, „Archeion”, t. 61, 1974, s. 53–66.
5 A. Tomczak, Rzut oka na dzieje archiwów polskich i na ich zadania, „Archeion”, t. 43, 

1966, s. 80.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2012, s. 35–64
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opiekę nad zasobem narastającym w archiwach zakładowych poprzez czynno-
ści: opiniowanie przepisów kancelaryjnych, wizytowanie archiwów zakładowych 
oraz kontrolowanie spisów akt przeznaczonych na makulaturę. Według niego: 

Nie należy jednak zapomina�, że to one w sumie decydują o tym, jaki materiał 
powiększy zasób archiwów państwowych, a więc i o tym, jakie źródła otrzyma 
przyszły historyk. Dzisiejsi archiwiści swymi czynnościami „administracyjnymi” 
kształtują przyszłą bazę źródłową polskiej nauki historycznej, a więc w pewnym 
stopniu wpływają na kierunki i możliwości rozwoju przyszłej historiografii 6.

W wydanym w 1974 roku Polskim słowniku archiwalnym pod. red. Wandy 
Maciejewskiej termin „kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego” zdefi-
niowano jako oddziaływanie władz archiwalnych na twórców zespołów poprzez 
instruktaż i nadzór w celu prawidłowego zabezpieczenia materiałów archiwal-
nych. Doprecyzowano, iż dotyczy to zarówno podejmowanych przez archiwa 
czynności szkoleniowych i konsultacyjnych w zakresie klasyfikacji, systematy-
zacji, kwalifikacji, brakowania, przechowywania i ewidencjonowania materiałów 
archiwalnych, jak również ogółu czynności kontrolnych w zakresie stosowania 
przez twórców zespołów właściwego sposobu klasyfikacji, systematyzacji, bra-
kowania, przechowywania i ewidencjonowania materiałów archiwalnych, wyko-
nywanych przez władze archiwalne w oparciu o przysługujące im uprawnienia 
w stosunku do twórców zespołów 7.

Definicja zamieszczona w podręczniku archiwistyki z 1989 roku 8, pre-
cyzując współczesne metody kształtowania zasobu archiwalnego, wskazuje na 
selekcję i nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym. Selekcję, rozumia-
ną jako wyselekcjonowanie spośród wszystkich działających urzędów instytucji 
i przedsiębiorstw państwowych i uspołecznionych pewnej niewielkiej stosun-
kowo liczby najważniejszych i najbardziej reprezentatywnych, których doku-
mentacja, jako źródła historyczne, będzie przejęta i wieczyście przechowywana 
przez archiwa państwowe. A nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym, 
przybierający formy archiwalnej kontroli biurowości, nadzoru nad archiwami 
zakładowymi i archiwalnej kontroli selekcji dokumentacji.

Inaczej scharakteryzowano działania składające się na kształtowanie zaso-
bu archiwalnego w podręczniku Metodyka pracy archiwalnej z 1995 roku 9. Wy-
mieniono tu kontrole archiwów zakładowych, brakowanie akt, przekazywanie 
akt do archiwum państwowego, zakup archiwaliów i dary obok kwestii rozmiesz-
czenia zasobu archiwalnego oraz rewindykacji archiwaliów.

6 Tamże.
7 Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974, s. 37, 47, 55.
8 H. Robótka, B. Ryszewski, A Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 33, 34.
9 Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki, S. Sierpowski, Poznań 1995, s. 17–57.
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Nie zajmując się poszukiwaniem najwłaściwszej definicji „kształtowania 
zasobu archiwalnego”, zamiarem autorki jest przedstawienie zarysu działań Ar-
chiwum Państwowego w Kielcach w realizacji celu, jakim jest możliwie najpeł-
niejsze zabezpieczenie akt o wartości źródeł historycznych powstających w związ-
ku z działalnością różnych instytucji z terenu jego kompetencji poprzez: selekcję 
instytucji, których dokumentacja będzie przejmowana do archiwum, przepro-
wadzane kontrole archiwów zakładowych, wydawanie zezwoleń na brakowanie 
dokumentacji, opiniowanie i uzgadnianie normatywów kancelaryjno-archiwal-
nych. W trakcie rozważań zasygnalizowano także aktualny stan nadzorowanych 
archiwów zakładowych.

Podkreśli� należy, że działania Archiwum Państwowego w Kielcach były 
i są wykonywane w oparciu o obowiązujące akty prawne, jak również normatywy 
wydawane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, regulujące po-
szczególne zadania nadzorcze 10.

Selekcja instytucji tworzących zasób archiwalny

Podstawą działań archiwów państwowych w tym zakresie był dekret z dnia 
29 marca 1951 roku o archiwach państwowych 11, który po raz pierwszy w formie 
prawnej powierzył archiwom państwowym nadzór nad składnicami akt. Przeka-
zany archiwom państwowym nadzór nad działającymi urzędami, instytucjami 
i zakładami pracy realizował wysuwane już od dłuższego czasu postulaty archi-
wów, zapewniając im 

prawo do nadzoru i kontroli nad całym zasobem archiwalnym, jego ewidencją, 
wizytowanie składnic akt oraz decydowanie o materiałach, które mają podlega� 
brakowaniu w zakładach pracy 12.

Doprecyzowanie sprawowanego przez archiwa państwowe nadzoru za-
warto w rozporządzeniu Rady Ministrów, które ukazało się 19 lutego 1957 roku 
w sprawie państwowego zasobu archiwalnego 13, co potwierdziło, że nadzorowi 
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych podlegały materiały archiwalne 

10 Całościowo zagadnienie regulacji prawnych dotyczących kształtowania narastającego za-
sobu archiwalnego zawiera artykuł A. Barszcz, Przepisy regulujące nadzór nad narastają-
cym zasobem archiwalnym w Polsce w latach 1951–2002, „Archiwista Polski” (dalej: AP), 
R. VI, 2001, nr 2, s. 27–48.

11 Dz.u. 1951 r., nr 19, poz. 149.
12 C. Biernat, Narastający zasób archiwalny w dwudziestoleciu Polski Ludowej, „Archeion”, 

t. 41, 1964, s. 94.
13 Dz.u. 1957 r., nr 12, poz. 660.
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wchodzące w skład państwowego zasobu archiwalnego przechowywane wieczy-
ście w centralnych wojewódzkich i powiatowych archiwach państwowych oraz 
czasowo w składnicach akt urzędów, instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, 
z wyjątkiem trzech wydzielonych ministerstw: MON, MSZ i MSW. Nadzór nad 
sposobem przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych oraz ich 
prawidłowym brakowaniem, porządkowaniem i przekazywaniem do archiwów 
państwowych znalazł się w gestii sieci archiwów państwowych. Naczelna Dyrek-
cja Archiwów Państwowych ustalała także zasady przekazywania materiałów ar-
chiwalnych do właściwych archiwów państwowych.

Wojewódzkie Archiwum Państwowe (WAP) w Kielcach już w 1951 roku 
rozpoczęło prowadzenie ewidencji zakładów pracy i systematyczne wizytowanie 
składnic akt 14. Typowane do nadzorowania w tym czasie instytucje i zakłady do-
bierane były doś� przypadkowo i często wśród nich znajdowały się takie, które nie 
wytwarzały akt o znaczeniu historycznym 15. Ewidencje nadzorowanych zakładów 
pracy na terenie województwa kieleckiego prowadziło WAP w Kielcach, Oddział 
Terenowy w Radomiu i nowo utworzone archiwa: Oddział Terenowy w Sando-
mierzu, archiwa powiatowe w: Końskich, Pińczowie, Starachowicach, Jędrzejowie, 
Opocznie 16. Sporządzony w 1952 roku przez WAP w Kielcach wykaz zakładów nad-
zorowanych obejmował 255 jednostek z terenu Kielc i 74 jednostki z terenu powia-
tu kieleckiego 17.

Już wówczas pojawił się problem wzmożenia selekcji twórców materia-
łów archiwalnych i zmiany kryteriów oceny; sprawowanie bowiem opieki nad 
wszystkimi zakładami pracy przez archiwum państwowe okazało się niemożli-
we. Powodem takiego stanu rzeczy było to, że produkcja aktowa urzędów i in-
stytucji wzrastała w szybkim tempie, co przekładało się także na rozproszenie 
informacji o znaczeniu historycznym i łączyło z powtarzalnością informacji na 
poszczególnych szczeblach zarządzania. Dążono więc do wyłączenia z państwo-
wego zasobu akt jednostek niższych szczebli, których działalnoś� znajdowała 
dostateczne odzwierciedlenie w aktach jednostek nadrzędnych 18. Kwestie te zo-
stały formalnie uregulowane pismem okólnym nr 11 Naczelnego Dyrektora Ar-
chiwów Państwowych z dnia 11 września 1955 roku w sprawie typowych zespołów  

14 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Archiwum Państwowe w Kielcach 1922–
2002 (dalej: APwK), sygn. 235, Sprawozdanie za 1951 r., nlb.

15 K. Nobis, Problemy narastającego zasobu archiwalnego na terenie województwa kieleckiego 
(mps w zbiorze referatów Archiwum Państwowego w Kielcach), s. 3.

16 I. Bałabuch, Działalność Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w zakresie nadzoru nad 
narastającym zasobem archiwalnym (mps w zbiorze referatów Archiwum Państwowego 
w Kielcach), s. 5.

17 APK, APwK, sygn. 528, Wykazy zakładów objętych szczególnym nadzorem państwowej 
służby archiwalnej, 1952–1965, nlb.

18 I. Bałabuch, Działalność Wojewódzkiego Archiwum, s. 5.
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w narastającym zasobie archiwalnym 19. Wspomniane pismo po raz pierwszy usta-
liło zasady selekcji instytucji pozostających – jak wtedy nazywano – pod „specjal-
ną opieką archiwów państwowych”. ustalono w nim również 23 grupy instytucji, 
które należało wyeliminowa� spod kontroli państwowej służby archiwalnej. Na 
liście podmiotów znalazły się między innymi: masowe organizacje społeczne 
poniżej szczebla wojewódzkiego, przedsiębiorstwa spożywcze zatrudniające do 
300 pracowników, przedsiębiorstwa i administracja kolejowa podległa dyrek-
cjom okręgowym kolei państwowych, przychodnie i gabinety lekarskie, gabine-
ty dentystyczne i kosmetyczne, apteki i składnice leków, kluby i koła sportowe, 
żłobki i przedszkola, szkoły ogólnokształcące i zawodowe stopnia podstawowego, 
czytelnie i wypożyczalnie książek, powiatowe, miejskie i gromadzkie biblioteki 
publiczne, świetlice, punkty skupu produktów rolnych i punkty skupu przemy-
słowych surowców wtórnych.

Zweryfikowany na podstawie przepisu wykaz nadzorowanych przez WAP 
w Kielcach zakładów pracy obejmował w 1959 roku 82 jednostki z terenu Kielc 
i 12 jednostek z terenu powiatu kieleckiego. Wykaz sporządzony w 1962 roku 
wskazywał na objęcie „opieką” 100 jednostek 20. Odrębne wykazy prowadziły na 
swoim terenie archiwa powiatowe i Oddział Terenowy w Radomiu.

Dalsza selekcja instytucji podlegających „szczególnej opiece archiwum 
państwowego” dokonana została na podstawie Zarządzenia nr 5 Naczelnego Dy-
rektora Archiwów Państwowych z dnia 28 grudnia 1964 roku w sprawie ustalenia 
wykazów urzędów, instytucji i przedsiębiorstw, których akta będą przejmowane 
na wieczyste przechowywanie przez archiwa państwowe 21. Zarządzenie powyższe 
miało na celu bardziej planowe zabezpieczenie materiałów o wartości trwałej. 
Normowało zasady sporządzania wykazów zakładów pracy; w toku ich działania 
powstawały akta o wartości historycznej. Szczególnym nadzorem państwowej 
służby archiwalnej objęte zostały zakłady pracy wytwarzające akta o znaczeniu 
historycznym i częś� zakładów wybranych przykładowo 22.

W sporządzonych w 1965 roku wykazach zakładów objętych opieką wy-
mieniono dla: WAP w Kielcach – 135 jednostek, Oddział Terenowy (OT) w Ra-
domiu – 155 jednostek, PAP w Końskich – 97 jednostek, Powiatowe Archiwum 
Państwowe (PAP) w Jędrzejowie – 87 jednostek 23. W roku 1971 i 1977 Naczel-
ny Dyrektor Archiwów Państwowych wydał zarządzenia w sprawie nadzoru  

19 Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwo-
wych w latach 1952–2000 (dalej: ZPA), wyb. i oprac.: M. Tarakanowska, E. Rosowska, War-
szawa 2001, s. 33–35.

20 APK, APwK, sygn. 528.
21 ZPA, s. 98–100.
22 K. Nobis, Problemy narastającego zasobu, s. 6.
23 APK, APwK, sygn. 528.
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archiwów państwowych nad materiałami archiwalnymi jednostek organizacyj-
nych. Ich podstawowym celem było sporządzenie wykazu jednostek, których 
materiały archiwalne powinny stanowi� państwowy zasób archiwalny 24. Zarzą-
dzenie z 1971 roku zalecało sporządzenie nowego wykazu zakładów pracy pod 
nadzorem archiwów państwowych, obejmującego 13 grup rzeczowych. Mieściły 
się w nich wszystkie ważne historycznie urzędy, przedsiębiorstwa i organizacje 
społeczne. Wykaz opracowany przez WAP w Kielcach obejmował 812 jednostek 
gospodarki narodowej z terenu województwa, wytwarzających materiały archi-
walne, takie jak: terenowa administracja publiczna, instytucje wymiaru spra-
wiedliwości, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, jednostki szkolnictwa, 
instytuty naukowo-badawcze, jednostki kultury i sztuki, jednostki państwowej 
administracji gospodarczej, administracji gospodarczej instytucji spółdzielczych, 
organizacji społecznych i zrzeszeń, przedsiębiorstwa przemysłowe, budowlane, 
rolnicze, instytucje ochrony zdrowia i kultury fizycznej, organizacje społeczne, 
stowarzyszenia i związki. W 1975 roku liczba ta zmniejszyła się w związku z no-
wym podziałem administracyjnym państwa 25.

Opracowany przez archiwum w 1977 roku na podstawie wytycznych nowy 
wykaz jednostek organizacyjnych objętych szczególnym nadzorem obejmował 
300 zakładów pracy 26.

Kolejne regulacje pojawiły się po wejściu w życie ustawy z dnia 14 lipca 
1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 27. ustawa wprowadzi-
ła podział na państwowy i niepaństwowy zasób archiwalny. Określiła również 
na nowo zadania państwowej służby archiwalnej w odniesieniu do obu zasobów. 
Objęte Zarządzeniem nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 
30 kwietnia 1985 roku zasady ustalania odnosiły się już tylko do jednostek pań-
stwowych 28. Wówczas też sporządzono nowy wykaz nadzorowanych jednostek 

24 Zarządzenie nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 grudnia 
1971 roku w sprawie nadzoru archiwów państwowych nad materiałami archiwalnymi za-
kładów pracy; Zarządzenie nr 21 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 
9 listopada 1977 roku w sprawie nadzoru archiwów państwowych nad materiałami archi-
walnymi jednostek organizacyjnych, ZPA, s. 125–128, 144–148.

25 I. Bałabuch, Działalność Wojewódzkiego Archiwum, s. 5.
26 Tamże, s. 6; wytyczne w sprawie ustalania jednostek organizacyjnych, które wytwarzają 

i przechowują materiały archiwalne, stanowiące państwowy zasób archiwalny, zawierały po-
dobnie jak zarządzenie z 1971 roku 13 grup jednostek, załącznik nr 2 do zarządzenia nr 21 
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 9 listopada 1977 roku, por. przyp. 24.

27 Dz.u. z 2011 r., nr 123, poz. 698, z późniejszymi zmianami.
28 Zarządzenie nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 kwietnia 1985 

roku w sprawie zasad i trybu ustalania państwowych jednostek organizacyjnych, w któ-
rych tworzy się archiwa zakładowe, AP Kielce, Registratura, ustalanie jednostek organiza-
cyjnych pod specjalnym nadzorem archiwalnym, 1977–1987, sygn. 6/2, s. 22.
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organizacyjnych obejmujący w 1985 roku 444 jednostki. Wykaz ten w okresie 
późniejszym był systematycznie weryfikowany, a obejmował: w roku 1989 – 469 
jednostek, w roku 1992 – 204 jednostki, w roku 1996 – 331 jednostek, w roku 
1999 – 460 jednostek, w roku 2002 – 437 jednostek, w roku 2006 – 442 jednostki 
archiwalne 29. Do wszystkich jednostek ustalonych jako wytwórca materiałów ar-
chiwalnych przesyłano „akty ustalenia”, zobowiązując je do utworzenia archiwów 
zakładowych. Poważne zmniejszenie ilości nadzorowanych jednostek na począt-
ku lat dziewię�dziesiątych XX wieku wynikało ze zmiany statusu prawno-orga-
nizacyjnego urzędów gmin, które z urzędów terenowych organów administracji 
państwowej stały się urzędami obsługującymi organy samorządu terytorialnego. 
urzędy te ponownie zostały objęte nadzorem archiwów państwowych w 1999 
roku w związku z dokonaną nowelizacją ustawy o narodowym zasobie archiwal-
nym i archiwach. Systematycznie weryfikowano również wykaz powołując archi-
wa zakładowe (w nowo powstałych jednostkach, a także jednostkach dotychczas 
nienadzorowanych) oraz wykreślając z wykazu jednostki prywatyzowane i likwi-
dowane. W roku 2010 pod nadzorem APK znajdowało się 446 jednostek przecho-
wujących w swoich zasobach ponad 15 kilometrów materiałów archiwalnych 30.

Od 2002 roku działania Archiwum Państwowego w Kielcach realizowane 
są zgodnie z wytycznymi określonymi Decyzją nr 1 Naczelnego Dyrektora Archi-
wów Państwowych z dnia 27 maja 2002 roku w sprawie zasad i sposobu ustalania 
przez archiwa państwowe państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek 
samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, w któ-
rych tworzy się archiwa zakładowe 31. Prowadzone czynności poprzedzane są roz-
poznaniem statusu prawno-organizacyjnego danej jednostki, charakteru wyko-
nywanych przez nią zadań i rodzajów tworzonej dokumentacji.

Kontrole archiwów zakładowych

Podejmując zagadnienie kontroli składnic akt czy – jak wcześniej je nazy-
wano – „wizytacji”, należy zaznaczy�, że zostało ono doprecyzowane w okólniku 
nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1951 roku w sprawie wizytowania  

29 APK, APwK i Registratura, Sprawozdania z działalności Archiwum Państwowego w Kiel-
cach za rok 1985, 1989, 1992, 1996, 1999, 2002, 2006, sygn. 301, 1512, 1518, 1525, 1528.

30 APK, Registratura, Sprawozdania z działalności Archiwum Państwowego w Kielcach za 
rok 2010.

31 Tamże, ustalanie jednostek organizacyjnych pod specjalnym nadzorem archiwalnym, 
2002, sygn. 11/12, nlb.
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składnic akt 32. Wizytacja powinna odbywa� się w obecności uprawnionego 
przedstawiciela wizytowanego urzędu i winna dotyczy� wyłącznie spraw związa-
nych ze sposobem, warunkami przechowywania zasobu w składnicach i metodą 
ich porządkowania. Nie obejmowała natomiast wglądu w treś� (zawartoś�) akt. 
Wizytacja kończyła się protokołem potwierdzającym jej przebieg, zawierającym 
uwagi, wskazówki i zalecenia wizytującego.

Jak wspomniano wyżej, pierwsze wizytacje pracownicy kieleckiego archi-
wum przeprowadzili już w 1951 roku, między innymi w: Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Kielcach, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kiel-
cach i Oddziale Obwodowym Zakładu ubezpieczeń Społecznych w Kielcach. Ze 
sporządzonych protokołów wyłania się doś� zróżnicowany stan wizytowanych 
składnic.

Przeprowadzona w dniu 30 lipca 1951 roku wizytacja składnicy PWRN 
w Kielcach wykazała usytuowanie składnicy akt w dużym pokoju na parterze 
głównego gmachu. Stwierdzono wówczas, że lokal nie ma specjalnego zabezpie-
czenia drzwi, a w oknach nie ma krat. W krótki sposób opisano zasób składni-
cy, wymieniając poszczególne zespoły i ich chronologię: uWK z lat 1945–1958, 
WRN z lat 1945–1950, Fundusz Aprowizacyjny w Kielcach z lat 1946–1949, Hufce 
Budowlane „świt” w Kielcach z 1945 roku, Rejonową Centralę Aprowizacyjną 
w Kielcach z lat 1946–1949. Pozytywnie oceniono pracę kierownika składnicy akt 
stwierdzając, iż składnica prowadzona jest dobrze, a wyszukiwanie akt nie spra-
wia trudności. Zalecenia dotyczyły konieczności rozpakowania skrzyń z aktami, 
zamontowania krat w oknach oraz dobrych zamków w drzwiach. Jak pisze Kazi-
mierz Nobis, protokół był bardzo przejrzysty i jak na tamte czasy dokładny 33.

Dokonana w tym samym roku wizytacja w PMRN w Kielcach wykazała 
brak lokalu składnicy akt i brak osoby wyznaczonej do jej prowadzenia. Wizy-
tujący stwierdził, że nie można było ustali�, jakie akta są w urzędzie przecho-
wywane. Wydane zalecenia dotyczyły jak najszybszego zorganizowania składni-
cy 34. W trakcie wizytacji w Oddziale Obwodowym ZuS w Kielcach pracownik 
WAP w Kielcach stwierdził zawilgocenie i zagrzybienie mieszczącej się w piw-
nicy składnicy akt oraz brak osoby za nią odpowiedzialnej. Potwierdził też 
brak jakichkolwiek wykazów przechowywanych akt, będących spuścizną po 
ubezpieczalni Społecznej w Kielcach z lat 1945–1950. Ze względu na wadliwe 
rozmieszczenie dokumentów niemożliwe było przeprowadzenie pomiaru ilości 
akt. Zalecenia powizytacyjne dotyczyły: wyznaczenia na składnicę stosownego 

32 ZPA, s. 668.
33 K. Nobis, Kontrole archiwów zakładowych – wczoraj i dziś, R. IV, 1999, AP, nr 1, s. 42.
34 APK, Registratura, sygn. 16/1, urząd Miejski w Kielcach [protokoły z kontroli, ekspertyzy 

archiwalne, zezwolenia na brakowanie], [1951] 1973–1080, s. 1.
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suchego pomieszczenia, mianowania kierownika składnicy oraz „niezwłocznego 
przystąpienia do sporządzania niezbędnego wykazu wszystkich materiałów i do-
prowadzenia ich do należytego porządku” 35.

W 1951 roku przeprowadzono 396 wizytacji. Jak podkreślono w sprawoz-
daniu przesłanym do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, największe 
trudności napotykano w składnicach miejskich rad narodowych i w spółdziel-
niach samopomocy chłopskiej. Z reguły wykazywały one brak zrozumienia dla 
wartości dokumentu, a zalecenia wykonywane były opornie lub niedbale. WAP 
w Kielcach w niektórych przypadkach zmuszone było odwoływa� się do władz 
nadrzędnych 36.

W 1952 roku na ogólną iloś� 793 wizytacji: WAP w Kielcach przeprowa-
dziło ich 147, Oddział Terenowy w Radomiu – 174, PAP w Końskich – 135, PAP 
w Pińczowie – 136, PAP w Sandomierzu – 63 i PAP w Starachowicach – 138 37. 
Podsumowując ich wyniki za ten rok stwierdzono, że na terenie miasta Kielc 50% 
instytucji nie posiada osobnych pomieszczeń na składnice akt, natomiast w po-
zostałych akta są nieuporządkowane, bez podziału na kategorie A i B. W składni-
cach brak jest stałego personelu, brak wykazów akt, brak zabezpieczeń przeciw-
pożarowych i przed włamaniem; na tym tle wyróżnia się wzorowo prowadzona 
składnica akt Banku Rolnego w Kielcach.

Znacznie lepiej przedstawiała się natomiast sytuacja w powiecie jędrzejow-
skim, kieleckim i włoszczowskim. Większoś� zakładów z tego terenu miała osob-
ne pomieszczenia na przechowywaną dokumentację, chociaż same akta w nich 
zgromadzone na ogół nie były uporządkowane. Stosunek urzędów i instytucji 
do zagadnienia składnic akt oceniano jako bierny. Największymi przeszkodami 
w prawidłowym funkcjonowaniu składnic akt były bezsprzecznie: brak etatów na 
stanowiska kierowników składnic akt i ciasnota lokali 38. Podobna sytuacja miała 
miejsce na terenie działania PAP w Końskich, PAP w Pińczowie, PAP w Sando-
mierzu i PAP w Starachowicach. Prezydia powiatowych rad narodowych nie po-
siadały składnic akt, a jeżeli je miały, to akta przechowywane w nich znajdowały 
się w nieładzie, często na strychach, a w najlepszych przypadkach w szafach. Brak 
lokali i przechowywanie archiwaliów w szafach potwierdzono również w odnie-
sieniu do: jednostek podległych PZgS, nadleśnictw, jednostek pocztowych czy 
szkół. Według oceny ogólnej, stosunkowo najlepiej zorganizowane zostały skład-
nice w bankach, sądach, urzędach stanu cywilnego, hipotekach i przemyśle 39.

35 APK, APwK, sygn. 632, Protokoły z wizytacji składnic akt przeprowadzonych przez Ar-
chiwum Miejskie w Kielcach, 1951, nlb.

36 Tamże, sygn. 235, Sprawozdanie za 1951 r., nlb.
37 Tamże, sygn. 237, Sprawozdanie z działalności WAP w Kielcach za 1952 r., s. 2.
38 Tamże, s. 3.
39 Tamże, s. 4.
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Największe nasilenie wizytacji nastąpiło w 1953 roku, kiedy to pracownicy 
WAP w Kielcach dokonali ich 240, natomiast razem z placówkami terenowymi 
wykonano 1160 wizytacji 40. Tak duża iloś� wizytacji, przy niewielkiej obsadzie 
personalnej WAP i PAP-ów oraz przy problemach komunikacyjnych, wpłynęła 
na jakoś� informacji zawartych w protokołach i ich często ogólnikowe ustale-
nia. Wida� to wyraźnie przy analizie dokumentacji pokontrolnej 41. Przyczyn tak 
dużej ilości wizytacji w początkowych latach można upatrywa� w dążeniu WAP 
w Kielcach do rozpoznania zasobów składnic akt wszystkich działających na jego 
terenie instytucji, w tym szczególnie dokumentacji wytworzonej przed wojną 
i w czasie okupacji. Tendencję tę wida� w wydanych w niedługim czasie wytycz-
nych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Już w połowie 1953 roku 
ukazał się okólnik nr 23 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, który 
stanowił próbę pewnego uporządkowania planowania wizytacji 42. Odnosił się on 
przede wszystkim do ustalania kolejności przeprowadzania wizytacji, uzależnia-
jąc je od znaczenia instytucji, która miała by� wizytowana, oraz zasad wydawania 
zaleceń powizytacyjnych.

W dniu 26 września 1955 roku ukazały się wskazania praktyczne dla wi-
zytujących składnice akt ustalone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Pań-
stwowych 43. Był to pierwszy przepis regulujący całościowo sprawy kontroli zakła-
dów pracy przez archiwa państwowe. Określał: cele przeprowadzanych wizytacji, 
zasady ich planowania i przygotowania, przebieg wizytacji, zalecenia powizyta-
cyjne, kontrole zaleceń powizytacyjnych, interwencje i prowadzenie ewidencji 
nadzoru nad składnicami. Wprowadzono także na jego podstawie wzór formu-
larza protokołu z wizytacji składnicy akt. głównym zadaniem wizytacji miało 
by� „spowodowanie w pełni operatywnego działania składnicy”. Pod pojęciem 
tym rozumiano: terminowe przyjmowanie akt z poszczególnych komórek orga-
nizacyjnych, właściwe uporządkowanie zasobu i udostępnianie go, należyte bra-
kowanie i terminowe przekazywanie akt kategorii A do archiwum państwowego. 
W trakcie wizytacji należało też bezwarunkowo zorientowa� się, czy w zakładzie 
pracy nie przechowuje się akt obcych kancelarii lub też akt zlikwidowanej in-
stytucji, które powinny znaleź� się w archiwum państwowym. Szczególnie doty-
czyło to akt sprzed 1945 roku. Zalecenia powizytacyjne miały by� umieszczane 
w protokole bezpośrednio po rozmowach z kierownikiem zakładu. W przypadku 

40 A. Makowska, B. Ryszewski, Zarys dziejów Archiwum Państwowego w Kielcach, „Arche-
ion”, t. 39, 1963, s. 61.

41 Więcej o tym pisze K. Nobis, Kontrole archiwów, s. 39–49.
42 Pismo okólne nr 23 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie wytycz-

nych w zakresie wizytacji składnic akt, ZPA, s. 26.
43 ZPA, s. 35–40.
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uporczywego niedopełniania zaleceń wskazywano na koniecznoś� interwenio-
wania w instancjach nadrzędnych 44.

Działania w tym ostatnim zakresie WAP w Kielcach podjęło już w 1954 
roku, kiedy to sporządzono „wykaz instytucji nieposiadających uporządkowa-
nych składnic akt” z terenu miasta Kielce. Wystąpiono wówczas do Wojewódzkiej 
Komisji Planowania gospodarczego, aby ze swojej strony wpłynęła na szybsze 
uporządkowanie akt. Wykaz obejmował 49 jednostek, w tym min. takie instytu-
cje, jak: Prokuratura Powiatowa, Prokuratura Wojewódzka, Zarząd Wojewódzki 
Związku „Samopomocy Chłopskiej”, PKO, PCK, TPPR, PKS, Kielecka Fabryka 
Kwasu Siarkowego, Zakłady „Kadzielnia” 45.

Kontrolowane w latach pię�dziesiątych XX wieku lokale składnic akt pod 
względem wielkości przeważnie nie odpowiadały potrzebom instytucji, gdyż po-
mieści� mogły „produkcję” aktową z zaledwie kilku lat. Wiele instytucji nie mia-
ło nadal zorganizowanych składnic akt pomimo wytwarzania akt w dużej ilości. 
Zasób mieścił się głównie w szafach, pokojach biurowych, na strychach, w piw-
nicach lub komórkach 46. Przykładem może by� cho�by I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Żeromskiego w Kielcach, które ani w 1953 i 1958 roku, ani też w latach 
kolejnych nie posiadało specjalnego lokalu składnicy akt, a akta przechowywano 
w szafach w kancelarii. Dopiero w trakcie wizytacji przeprowadzonej w 1983 roku 
potwierdzono odrębny lokal archiwum szkolnego usytuowany na parterze 47.

Niewiele lepiej przedstawiał się stan składnicy aktowej Prokuratury Powia-
towej w Kielcach. W 1953 roku rolę składnicy spełniała wnęka korytarza o po-
wierzchni 2 m kwadratowych. Ze względu na brak półek akta były ułożone na 
podłodze w ogólnej ilości ok. 5 mb. Były one nieuporządkowane i niepodzielone 
na kategorie. Opiekujący się aktami kierownik sekretariatu nie przeszedł prze-
szkolenia archiwalnego. Kolejna wizytacja, przeprowadzona w 1955 roku, wyka-
zała wspólne prowadzenie składnicy dla prokuratury wojewódzkiej i powiatowej 
w Kielcach. Składnica mieściła się w suchej piwnicy, ale stwierdzono brak w niej 
regałów i akta nadal pozostawały na podłodze, ułożone jedynie w obrębie lat i bez 
podziału na kategorie. W 1959 roku z kolei w sporządzonym protokole wizytacji 
potwierdzono, że akta były już w 75% uporządkowane i podzielone na kategorie. 
Można było także ustali�, iż dokumenty pochodziły z lat 1925–1958 i nie były do 
tego czasu brakowane. Do prowadzenia składnicy akt był wyznaczony pracownik.  

44 Tamże.
45 APK, APwK, sygn. 478, Opieka nad składnicami akt, kursy dla kierowników składnic, 

1954 r., s. 2.
46 K. Nobis, Problemy narastającego zasobu, s. 4.
47 APK, Registratura, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, 1953–

2010 [protokoły z kontroli, ekspertyzy archiwalne, zezwolenia na brakowanie], s. 1–6.
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Lokal posiadał dobre zabezpieczenie pod każdym względem. Z pozoru skład-
nica funkcjonowała dobrze, ale wizytujący zwrócił uwagę na źle wykonane re-
gały drewniane, które w każdej chwili groziły rozpadnięciem się pod ciężarem 
zgromadzonego zasobu. Konsekwencją były wydane zalecenia, dotyczące przede 
wszystkim wymiany regałów oraz oczywiście kontynuacji prac porządkowych 48.

Należy zaznaczy�, że w tym okresie materiały archiwalne przekazywane 
były do składnic akt w stanie nieuporządkowanym, najczęściej bez spisów zdaw-
czo-odbiorczych. Przyczynę takiego stanu rzeczy archiwum postrzegało w braku 
zarządzeń odgórnych oraz braku zainteresowania ze strony kierownictw zakła-
dów. Nie było również wyszkolonego personelu składnic aktowych. Prowadze-
nie ich powierzano często woźnym lub pracownikom nienadającym się do pracy 
w innych działach 49. Z tego też względu opieka nad narastającym zasobem miała 
charakter nie tylko kontrolny, ale także szkoleniowo-instruktażowy. Już w 1954 
roku zorganizowano pierwsze konferencje dla prowadzących składnice akt 
w Kielcach (w siedzibie PWRN), Jędrzejowie, Radomiu, Pińczowie, Odrzywo-
le (PAP w Końskich) 50. Spotkania te organizowano cyklicznie co roku tak przez 
WAP, jak i archiwa podległe. Obrazują je szczegółowo roczne sprawozdania z ich 
działalności.

Z chwilą ogłoszenia okólnika nr 11 z 1955 roku liczba wizytacji została 
w znacznym stopniu ograniczona. W latach 1961–1966 wizytowano przeciętnie 
ok. 229 zakładów pracy rocznie z terenu województwa kieleckiego 51. Liczba ta 
w latach kolejnych kształtowała się na podobnym poziomie, tj. ok. 256 rocznie 
w latach 1971–1975 52. Wielkości te uległy zmniejszeniu po zmianach admini-
stracyjnych i zmianie struktury organizacyjnej WAP w Kielcach. Przykładowo, 
w 1980 roku dokonano 112 wizytacji 53, w 1983 roku – 100 54, a przeprowadzano je 
głównie w zakładach objętych specjalną opieką, w pozostałych jednostkach tylko 
w razie zaistniałej potrzeby.

Zmieniony po wejściu w życie wytycznych charakter wizytacji składnic akt 
wpłynął zasadniczo na skoncentrowanie wysiłku archiwistów na kontrolowaniu 
doskonalenia metod porządkowania akt znajdujących się w składnicach oraz  

48 Tamże, Prokuratura Wojewódzka w Kielcach [protokoły z kontroli, ekspertyzy archiwal-
ne, zezwolenia na brakowanie] 1953–1975, nlb.

49 K. Nobis, Problemy narastającego zasobu, s. 5.
50 APK, APwK, sygn. 478, s. nlb.
51 Tamże.
52 Tamże, sygn. 216, Sprawozdanie z wykonania planu 5-letniego 1971–1975 w WAP w Kiel-

cach i podległych placówkach, s. 4.
53 Tamże, sygn. 291, Sprawozdanie z działalności WAP w Kielcach za rok 1980, s. 2.
54 Tamże, sygn. 1504, Sprawozdanie z działalności WAP w Kielcach za rok 1983, s. 2 i n.; 

K. Nobis, Problemy narastającego zasobu, s. 5.
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na ulepszenie form ewidencjonowana materiałów archiwalnych o charakterze 
wieczystym 55. W trakcie kontroli zwracano uwagę na prace kancelarii i wszystkich 
komórek organizacyjnych, jak również na stosowanie obowiązujących przepisów 
kancelaryjnych i wykazów akt. Przy sporządzaniu protokołów wykorzystywano 
wzór protokołu z wizytacji wprowadzony okólnikiem, uwzględniający: datę po-
wstania podmiotu, nazwę jednostki nadrzędnej, stosowany system kancelaryjny 
i posiadane przepisy kancelaryjne i archiwalne. W protokołach wymieniano pro-
wadzone oddzielnie składnice dokumentacji technicznej, charakteryzowano stan 
zasobu z podziałem na akta obce, odziedziczone i własne, wymieniano prowa-
dzoną ewidencję, personel składnicy i jego wykształcenie, opisywano lokal skład-
nicy i jego zabezpieczenie. Zamieszczano też datę poprzedniej wizytacji i uwagi 
o wykonaniu zaleceń.

Na uwagę zasługuje fakt pojawienia się w 1961 roku wśród archiwistów 
w Polsce postulatów podniesienia rangi składnic akt poprzez zmianę ich nazwy 
na – archiwa zakładowe. Wkrótce też w formularzu protokołu z wizytacji pojawi-
ło się określenie „archiwum zakładowe” 56.

Oceniając w 1971 roku ogólny stan archiwów zakładowych podkreślono, 
że znacznie się poprawił. Pracownicy archiwów zakładowych coraz częściej mieli 
średnie wykształcenie i przeszkolenie archiwalne. Zwracano uwagę na poprawę 
warunków lokalowych archiwów, w tym nowe siedziby PPRN w Kielcach i Wo-
jewódzkiego Zarządu Inwestycji Miejskich. Podkreślano także coraz większą 
uwagę instytucji kierowaną na kwestie opracowania własnych wykazów akt oraz 
zainteresowanie indywidualnymi konsultacjami 57.

Przy planowaniu wizytacji szczególną uwagę zwracano na archiwa jedno-
stek organizacyjnych ulegających likwidacji, ale również archiwa tych resortów, 
dla których były organizowane konferencje resortowe. W związku z tymi kon-
ferencjami opracowano w latach 1971–1975 informacje o stanie archiwów zakła-
dowych resortu przemysłu ciężkiego, maszynowego, budownictwa i przemysłu 
materiałów budowlanych oraz górnictwa i energetyki 58. Działania takie znajdują 
także odbicie w sprawozdaniu za lata 1976–1980. Czynności nadzorcze ukierun-
kowano w tym okresie kolejno na: archiwa urzędów terenowych organów admi-
nistracji państwowej, archiwa zakładów przemysłowych, archiwa przechowujące 
dokumentację kartograficzno-geodezyjną, archiwa sądów i biur notarialnych, 
archiwa szkół wyższych i organizacji społecznych 59. Efektem tych działań było 

55 Tamże.
56 A. Barszcz, Przepisy regulujące nadzór, s. 32.
57 APK, APwK, sygn. 263, Sprawozdanie WAP Kielce za 1971 r., s. 30.
58 Tamże, sygn. 216, Sprawozdanie z wykonania planu 5-letniego 1971–1975, nlb.
59 Tamże, sygn. 1480, Sprawozdanie z wykonania planu 5-letniego 1976–1980.
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opracowanie przez Irenę Bałabuch i Kazimierza Nobisa Informatora o dokumen-
tacji kategorii A przechowywanej w archiwach zakładowych województwa kielec-
kiego 60, a także kilku analiz, m.in. analizę funkcjonowania archiwów zakłado-
wych jednostek podlegających ministerstwu sprawiedliwości 61. Nie przytaczając 
szczegółowych ustaleń analizy warto wspomnie� o jej wnioskach. Postulowano 
w nich o zatrudnianie w sądach, państwowych biurach notarialnych i prokuratu-
rach osób na etacie archiwisty oraz o ich przeszkolenie na kursach archiwalnych, 
a także przeprowadzanie kontroli archiwów zakładowych także przez jednostkę 
nadrzędną. W sądach i państwowych biurach notarialnych wskazywano ponad-
to na koniecznoś� zwrócenia większej uwagi na dokumentację administracyjną, 
jak również koniecznoś� poprawy warunków lokalowych archiwów. Postulaty te 
z biegiem lat zostały częściowo zrealizowane. Wprawdzie tylko częś� sądów re-
jonowych zatrudnia obecnie etatowych archiwistów, ale zatrudnione osoby uzu-
pełniają wykształcenie nie tylko na kursach archiwalnych, ale także na studiach 
podyplomowych z zakresu archiwistyki.

Kwestia braku etatowej obsady personalnej w archiwach zakładowych była 
sygnalizowana w sprawozdaniu za 1985 rok. W ocenie stanu tych archiwów zwra-
cano uwagę na ujemny wpływ braku etatowego archiwisty na właściwe funkcjo-
nowanie archiwum zakładowego. Na pełnych etatach w tym czasie zatrudnieni 
byli archiwiści tylko w dużych zakładach przemysłowych, biurach projektowych, 
urzędach wojewódzkich i miejskich, wyższych uczelniach i sądach wojewódzkich. 
W pozostałych instytucjach archiwiści wykonywali swoje obowiązki w ramach in-
nych czynności służbowych, mając znikome ilości czasu na pracę w archiwum 62.

Powołanie formalne archiwów zakładowych w 1985 roku wpłynęło pozy-
tywnie na ich organizację i podniosło ich rangę w strukturze jednostek organi-
zacyjnych. W odniesieniu do nich w 1985 roku przeprowadzono 150 kontroli, 
a w 1986 roku – 159 kontroli 63. Czynnościom kontrolnym towarzyszyły jak co 
roku działania szkoleniowe. Przykładowo, w 1985 roku zorganizowano szkolenie 
w uW w Kielcach dla 30 aplikantów, a w WDK w Kielcach dla 25 pracowników. 
Ponadto prowadzono szkolenie archiwistów zakładowych w ramach 6 kursów 
zorganizowanych przez ZDZ w Poznaniu.

W 1989 roku przeprowadzono 166 kontroli i 17 lustracji, w 1992 – 61 kon-
troli i 7 lustracji, w 1996 – 103 kontrole i 45 lustracji 64. Wykazane na przestrzeni lat 

60 Informator o dokumentacji kategorii A przechowywanych w archiwach zakładowych woje-
wództwa kieleckiego, Kielce 1980.

61 APK, APwK, sygn. 631.
62 Tamże, sygn. 223, Sprawozdanie z działalności w latach 1981–1985, nlb.
63 Tamże, sygn. 301, 1506, Sprawozdania z działalności za 1985 i 1986 rok.
64 Tamże, sygn. 1512, 1518, 1525, Sprawozdania z działalności Archiwum Państwowego w Kiel-

cach za rok 1989, 1992, 1996.
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dziewię�dziesiątych lustracje były przeprowadzane w archiwach samorządowych 
w zakresie zabezpieczenia i uporządkowania akt po byłych urzędach terenowych 
organów administracji państwowej.

W 1999 roku w nadzorowanych archiwach zakładowych przechowujących 
prawie 10 200 mb materiałów archiwalnych przeprowadzono 131 kontroli oraz 
36 lustracji 65. W 2002 roku przeprowadzono 152 kontrole i 32 lustracje, w 2004 
– 135 kontroli i 25 lustracji, a w 2006 – 135 kontroli i 6 lustracji 66. Aktualnie nad-
zorowane 446 archiwa zakładowe przechowują ok. 15 000 mb materiałów archi-
walnych. W stosunku do nich w 2010 roku przeprowadzono 153 kontrole ogólne 
i problemowe oraz 17 lustracji 67.

Od 2000 roku działalnoś� kontrolna Archiwum Państwowego w Kielcach 
prowadzona jest według zasad określonych w nowym normatywie regulującym 
przeprowadzanie kontroli archiwów zakładowych, który ukazał się 15 czerwca 
2000 roku 68. „Kontrola archiwalna” ma na celu rzetelne i obiektywne sprawdzenie 
realizacji przez jednostki organizacyjne wytwarzające państwowy zasób archi-
walny obowiązków wynikających z ustawy archiwalnej oraz wskazanie sposobów 
i środków usunięcia stwierdzonych uchybień. Dodatkowym celem kontroli jest 
wzbogacenie informacji o zasobie kontrolowanego podmiotu. Przedmiotem kon-
troli jest działalnoś� archiwalna, czyli gromadzenie, opracowanie, zabezpieczanie 
i udostępnianie materiałów archiwalnych, przekazywanie ich do właściwych ar-
chiwów państwowych oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Kontroli 
podlegają przede wszystkim archiwa zakładowe, ale w przypadku stwierdzenia 
niekompletności materiałów archiwalnych kontrola może by� poszerzona na 
inne komórki organizacyjne. Wprowadzono podział na kontrole ogólne, kontro-
le problemowe i kontrole sprawdzające (lustracje wykonania zaleceń), przy czym 
jednostki nadzorowane powinny by� poddawane kontroli nie rzadziej niż raz na 
2–3 lata, a archiwa działające prawidłowo mogą i są poddawane kontrolom ogól-
nym nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Sprawdzeniu podlega przestrzeganie przepisów kancelaryjnych i archiwal-
nych, klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji, a szczególnie materiałów archiwal-
nych, rozmiar zasobu archiwum, stan fizyczny akt i stopień ich opracowania, po-
prawnoś� środków ewidencyjnych, udostępnianie akt, brakowanie dokumentacji,  

65 Tamże, sygn. 1528, Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Kielcach za 
rok 1999.

66 APK, Registratura, Sprawozdania z działalności Archiwum Państwowego w Kielcach za 
rok 2002, 2004 i 2006.

67 Tamże, Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Kielcach za rok 2010.
68 Zarządzenie nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie przeprowa-

dzania kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego 
zasobu archiwalnego, APK, Registratura.
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kwalifikacje zawodowe personelu archiwum, stan i wyposażenie lokalu archi-
wum, terminowoś� i poprawnoś� przekazywania materiałów archiwalnych do 
archiwów państwowych. Wprowadzono nowy formularz protokołu z kontroli, 
znacznie bardziej rozbudowany od stosowanego wcześniej. Od tegoż roku wpro-
wadzono też w archiwach bazę danych „Nadzór”, w której odnotowywane są dane 
z protokołów kontroli i która pozwala na dokonywanie zestawień statystycznych. 
Do kierownika kontrolowanego podmiotu kierowane jest pismo pokontrolne za-
wierające ocenę działalności archiwum oraz zalecenia pokontrolne.

Podsumowując zagadnienie należy podkreśli�, że w wyniku prowadzonej 
działalności kontrolnej oraz jednocześnie poradnictwa konsultacyjnego, przed-
sięwzię� szkoleniowo-instruktażowych znacząco poprawił się stan lokalowy ar-
chiwów zakładowych wraz z ich wyposażeniem. Poprawił się także stan uporząd-
kowania materiałów archiwalnych. Instytucje zwracają też coraz większą uwagę 
na sprawy dotyczące prowadzenia swoich archiwów, porządkowania akt, jak rów-
nież stosowania przepisów normujących tok pracy kancelaryjnej.

Brakowanie

Dekret z 1951 roku zakazywał niszczenia i brakowania materiałów archi-
walnych „bez zezwolenia właściwej władzy archiwalnej”. Dotyczył tego także 
Okólnik nr 153 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1951 roku w sprawie 
brakowania i niszczenia akt w urzędach i instytucjach podległych 69, podkreśla-
jąc, by brakowanie i niszczenie akt odbywało się po otrzymaniu pisemnej zgody 
władzy archiwalnej.

W dniu 18 lutego 1952 roku Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych 
wydał okólnik nr 1 dotyczący wytycznych w sprawie trybu postępowania przy 
przekazywaniu akt na makulaturę. Wytyczne te zawierały zasady podziału akt 
na kategorie A i B, określały tryb brakowania i przedstawiania wniosków, a także 
zawierały wzory spisów akt wybrakowanych 70.

Akta kategorii B podzielono na 3 grupy, w zależności od czasu ich prze-
chowywania. Pierwsza grupa obejmowała akta komórek usługowych o charakte-
rze manipulacyjnym przechowywane przez 2 lata, druga grupa – akta dotyczące 
czynności administracyjnych, finansowych i handlowych przechowywane przez 
lat 6 i trzecia grupa – akta, których okres przechowywania normowały szcze-
gólne przepisy prawne, oraz akta osobowe przechowywane nie mniej niż 10 lat.  

69 ZPA, s. 669.
70 Tamże, s. 15–17.
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Dokumenty osobiste obywateli złożone w aktach spraw należało przechowywa� 
nie krócej niż 50 lat. Podkreślono zasadę dołączania do akt brakowanych krótkiej 
historii i zwięzłej charakterystyki funkcji urzędu. W roku tym ukazały się również 
2 okólniki normujące kwestie nadzoru nad pozaarchiwalnym brakowaniem akt 71.

Jak wynika ze sporządzonego za 1951 rok sprawozdania, do WAP w Kiel-
cach wpłynęło w roku tym 16 wniosków o zakwalifikowaniu akt na makulatu-
rę. Tylko 6 z tych wniosków załatwiono pozytywnie, zatwierdzając brakowanie 
i przekazanie na zniszczenie ok. 2425 kg akt. W dwóch przypadkach akta przejęto 
do archiwum, w pozostałych zaś zalecono przedłużenie okresu przechowania. 
W ramach nadzoru nad brakowaniem przeprowadzano także kontrole zbiornic 
i podzbiornic makulatury, sprawdzając jednocześnie stan magazynów oraz kwe-
stionując brakowanie części akt (zbiornica w Sandomierzu i Opatowie). W kilku 
przypadkach stwierdzono fakty przejmowania akt przez zbiornice bez stosow-
nych zaświadczeń 72.

W 1952 roku w WAP w Kielcach powołano pierwszy skład Wojewódzkiej 
Komisji Brakowania Akt (WKBA), działającej później jako Wojewódzka Komisja 
Brakowania Materiałów Archiwalnych. Komisja ta załatwiała wszystkie wnio-
ski na brakowanie w ramach organizowanych cyklicznie posiedzeń 73. W roku 
tym wydano 87 zezwoleń na przemiał akt wybrakowanych oraz przeprowadza-
no periodycznie kontrole zbiornic i podzbiornic makulatury, dokonując łącznie 
112 kontroli. Podzbiornice w Kielcach i Sandomierzu były kontrolowane 17 razy, 
podzbiornice na terenie Radomia i Kozienic – 12 razy 74.

W 1953 roku WKBA odbyła 50 posiedzeń, a jej członkowie przeprowa-
dzili 124 ekspertyzy akt wydzielonych do brakowania. Wydano 121 zezwoleń na 
przemiał dokumentacji aktowej wybrakowanej o objętości 142,48 m sześcien-
nych. Przeprowadzono też 288 kontroli zbiornic i podzbiornic makulatury, nie 
stwierdzając faktów przekazywania makulatury bez stosowanego zezwolenia 75. 
W tym miejscu należy zwróci� uwagę na wydany 18 kwietnia 1953 roku okólnik 
nr 16 NDAP „w sprawie trybu postępowania w przypadkach stwierdzenia przez  

71 Chodzi tu o pismo okólne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 3 marca 
1952 roku w sprawie kontroli podzbiornic Centrali Odpadków użytkowych przez powia-
towe archiwa państwowe i okólnik nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 
z 7 czerwca 1952 roku w sprawie postępowania w przypadku stwierdzenia przekroczenia 
przepisów o trybie przekazywania akt na makulaturę, ZPA, s. 22, 23.

72 APK, APwK, sygn. 235, Sprawozdanie z 1951 r., s. nlb.
73 Powołana na podstawie zarządzenia nr 2 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 

z dnia 2 maja 1950 r. APK, APwK, sygn. 163, Komisja Brakowania Materiałów Archiwal-
nych, 1952–1953, 1965–1966.

74 APK, APwK, sygn. 237, Sprawozdanie z 1952 r., s. 4.
75 Tamże, sygn. 241, Sprawozdanie z 1953 r., s. 5.
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pracowników służby archiwalnej naruszenia przepisów archiwalnych”. Okólni-
kiem tym pracownicy archiwum zobowiązani zostali do przesyłania meldunków 
do WAP w Kielcach m.in. w przypadkach stwierdzenia faktu zniszczenia lub prze-
kazania na makulaturę przez urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa materiałów ar-
chiwalnych bez uzyskania zezwolenia archiwum państwowego oraz stwierdzenia 
przyjmowania do przerobu materiałów archiwalnych, na których wybrakowanie 
lub zniszczenie nie uzyskano zezwolenia właściwego archiwum. W sprawach 
mniejszej wagi dyrektor WAP miał obowiązek „interweniowa� u władzy, której 
sprawca bezpośrednio podlega”, a w sprawach większej wagi – zawiadomi� Na-
czelną Dyrekcję Archiwów Państwowych 76.

W 1954 roku odnotowano 48 posiedzeń WKBA i 115 ekspertyz akt wy-
dzielonych do brakowania. Wydano 160 zezwoleń na przemiał akt o objętości 
137,9 m sześciennych 77. W 1958 roku WKBA zbierała się 45 razy, przeprowadzono 
204 ekspertyzy archiwalne i wydano 343 zezwolenia na przemiał akt o objętości 
614 m sześciennych. Przeprowadzono także 37 kontroli zbiornic makulatury 78.

Jeszcze w 1956 roku Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wydał 
zarządzenie w sprawie brakowania akt najnowszych 79. Załączona do zarządze-
nia instrukcja regulowała postępowanie Komisji Brakowania Akt w WAP przy 
zatwierdzaniu wniosków na brakowanie. Działając w myśl normatywu WKBA 
przy Wojewódzkim Archiwum w Kielcach bardzo ostrożnie wyrażała zgodę na 
brakowanie akt wytworzonych bezpośrednio po wojnie. W przypadku zdekom-
pletowania akt wieczystych zachowywano materiały zastępcze, nie wyrażano 
natomiast zgody na brakowanie akt nieuporządkowanych. gdy przesłana do-
kumentacja brakowana budziła wątpliwości albo zawierała materiały trudne do 
oceny, członkowie Komisji przeprowadzali ekspertyzy archiwalne. Potwierdza to 
już sama iloś� ekspertyz archiwalnych stanowiąca w początkowym okresie prawie 
2/3 zatwierdzonych wniosków. Ekspertyzy przeprowadzano zarówno pod kątem 
interesów politycznych i gospodarczych państwa, potrzeb nauki, ale także jako 
studium materiału archiwalnego prowadzące do ustalenia kryteriów selekcji.  

76 A. Barszcz, Przepisy regulujące nadzór, s. 35.
77 APK, APwK, sygn. 242, Sprawozdanie z 1954 r., s. 55.
78 Tamże, sygn. 246, Sprawozdanie z 1958 r., s. 8.
79 Zarządzenie nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 26 lipca 1965 roku 

w sprawie brakowania akt najnowszych, ZPA, s. 48–51. W 1956 roku NDAP opracowała też 
wskazówki dla zakładów pracy obowiązujące przy czynnościach związanych z brakowaniem 
akt, ZPA, s. 47, 48. uzupełnienie niniejszych przepisów stanowiło zarządzenie nr 14 NDAP 
z 31 sierpnia 1959 roku w sprawie akt kategorii C. Określało ono, że za akta kategorii C uważa 
się te manipulacyjne, które tracą swoje znaczenie praktyczne najdalej w ciągu 2 lat od po-
wstania i nie posiadają żadnego znaczenia historycznego. Akta te nie podlegały przekazaniu 
do składnicy akt i mogły by� brakowane przez registratury, ZPA, s. 56.
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Przy brakowaniu akt zwracano uwagę na koniecznoś� sprawdzenia nie tylko 
kompletności akt kategorii A z brakowanego okresu, ale także kompletności ca-
łości materiałów archiwalnych.

Między innymi w 1960 roku w trakcie ekspertyzy przeprowadzonej (w od-
niesieniu do akt brakowanych) przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Kielcach wyłączono z brakowania akta z zakresu opieki społecznej (b. MKOS-u),  
zalecając ich ponowną ocenę i przekazanie do WAP w Kielcach materiałów obra-
zujących działalnoś� tej jednostki. W trakcie dokonanych czynności potwierdzo-
no zgodnoś� wykazów ze stanem faktycznym oraz fakt, iż pozostałe wybrakowa-
ne akta nie posiadają wartości naukowej 80. W trakcie przeprowadzanego po raz 
pierwszy w owym roku brakowania akt w Prokuraturze Wojewódzkiej w Kielcach 
wydzielono z brakowania akta spraw typowych „jako należące do kategorii archi-
walnej A”. Brakowaniu wówczas poddano akta podręczne i akta główne o drob-
ne przestępstwa i występki. W trakcie przeprowadzonej oceny potwierdzono,  
że „we wszystkich aktach nie było takich, które miałyby znaczenie historyczne, 
gospodarcze lub społeczno-polityczne” 81. Łącznie w 1960 roku przeprowadzono 
38 ekspertyz akt brakowanych, wydano 246 zezwoleń na przemiał akt o objętości 
484 m sześciennych. Komisja Brakowania Akt odbyła 39 posiedzeń 82. W roku na-
stępnym pracownicy WAP w Kielcach prowadzili 52 ekspertyzy akt brakowanych. 
Wydano 375 zezwoleń na przemiał akt o objętości 770 m sześciennych 83. Liczba ta 
w latach kolejnych kształtowała się na podobnym poziomie. W latach 1966–1970 
Wojewódzka Komisja Oceny Materiałów Archiwalnych (KOMA) odbyła łącznie 
147 posiedzeń, na których oceniano nadesłane z zakładów pracy wnioski na bra-
kowanie, wydając 1555 zezwoleń na oddanie na przemiał 1 880 916 mb makulatu-
ry. Przeprowadzono ponadto 131 ekspertyz archiwalnych 84.

Kolejnym przepisem normującym nadzór WAP w Kielcach nad brako-
waniem akt w instytucjach było wydane jeszcze w 1969 roku Zarządzenie nr 1 
NDAP w sprawie wydawania zezwoleń na brakowanie materiałów archiwal-
nych w zakładach pracy 85. Określało ono warunki uzyskania zezwoleń stałych 

80 APK, Registratura, urząd Miejski w Kielcach [protokoły z kontroli, ekspertyzy archiwal-
ne, zezwolenia na brakowanie], t. 1 [1951] 1973–1980, s. 48–62.

81 Wydano zezwolenie nr 87/60 z 16 maja 1960 roku APK, Registratura, Prokuratura Woje-
wódzka w Kielcach [protokoły z kontroli, ekspertyzy archiwalne, zezwolenia na brakowa-
nie] 1953–1975, nlb.

82 APK, APwK, sygn. 247, Sprawozdanie za 1960 r., s. 80.
83 Tamże, sygn. 250, Sprawozdanie z 1961 r., s. nlb.
84 Tamże, sygn. 215, Sprawozdanie z wykonania planu 5-letniego 1966–1970 w WAP w Kiel-

cach, s. 3.
85 Zarządzenie nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 26 lutego 1969 roku 

w sprawie wydawania zezwoleń na brakowanie materiałów archiwalnych w zakładach  
pracy, ZPA, s. 119, 120.
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na brakowanie dokumentacji Bc oraz innych materiałów archiwalnych powsta-
jących w zakładach pracy, niepodlegających specjalnemu nadzorowi państwo-
wej służby archiwalnej, jak również zasady wydawania zezwoleń jednorazowych. 
W zarządzeniu znalazł się też zapis, iż za zachowanie materiałów archiwalnych 
przydatnych do prac bieżących, do celów kontrolnych lub dowodowych w spra-
wach będących w toku postępowania sądowego, arbitrażowego lub dyscyplinar-
nego ponoszą odpowiedzialnoś� kierownicy zakładów pracy. Przepis zmieniono 
Zarządzeniem nr 2 NDAP z 5 marca 1975 roku, wskazując, że stałe zezwolenie 
na brakowanie materiałów archiwalnych może by� udzielone także jednostce 
podlegającej szczególnemu nadzorowi archiwów państwowych. Jednostka taka, 
aby ubiega� się o stałe zezwolenie, musiała stosowa� w praktyce uzgodnione 
z państwową służbą archiwalną przepisy kancelaryjno-archiwalne (instrukcję 
kancelaryjną, wykaz akt, instrukcję o organizacji i zakresie działania archiwum 
zakładowego i inne przepisy dotyczące archiwalizacji materiałów archiwalnych). 
Powinna posiada� należycie zorganizowane archiwum zakładowe i zatrudnia� 
kierownika archiwum o odpowiednich kwalifikacjach oraz określi� zbiornicę su-
rowców wtórnych, do której będzie przekazywa� wybrakowaną dokumentację. 
Przy wniosku o wydanie stałego zezwolenia brakowania akt kategorii B o ozna-
czonym czasookresie przechowania należało nadesła� także spisy uporządkowa-
nych akt kategorii A i zobowiąza� się do systematycznego nadsyłania tych spisów 
w przyszłości.

Według powyższych przepisów WAP w Kielcach realizowało zadanie 
nadzoru nad brakowaniem dokumentacji w podmiotach do połowy lat osiem-
dziesiątych XX wieku. Zwracano uwagę na zachowanie akt odzwierciedlających 
przemiany społeczno-ekonomiczne w kraju, akta obrazujące podstawowe wa-
runki pracy i bytu robotników, akta posiadające znaczenie dla historii regionu 
lub zakładu pracy, który dokumentację wytworzył. W latach 1971–1975 wydano 
3794 zezwoleń na oddanie na przemiał 16 894,20 m sześciennych makulatury, 
przeprowadzono 262 ekspertyzy archiwalne. Na posiedzeniach KOMA oma-
wiane były zagadnienia zabezpieczenia akt likwidowanych prezydiów gromadz-
kich rad narodowych, problemy oceny wartości archiwalnej dokumentacji skarg 
i wniosków 86. W latach 1976–1980 KOMA odbyła 186 posiedzeń koncentrując 
swoją działalnoś� na problemach związanych z oceną dokumentacji projektowo- 
-kosztorysowej, kartograficznej, akt bankowych oraz dokumentacji utoap. Anali-
zowano również problemy związane z opracowaniem i oceną wartości akt prze-
chowywanych w archiwach zakładowych resortu Ministerstwa Sprawiedliwości 

86 APK, APwK, sygn. 216, Sprawozdanie z wykonania planu 5-letniego 1971–1975 w WAP 
w Kielcach i podległych placówkach, s. 4, 5.
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i Prokuratury generalnej oraz zagadnienia ich właściwego brakowania. Wiele 
uwagi poświęcono ocenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej znajdującej 
się w archiwach zakładowych i państwowych 87. W latach 1981–1985 rozpatrzono 
łącznie 1810 wniosków na brakowanie akt, wydając zezwolenia na przekazanie na 
makulaturę 99 039 mb dokumentacji. Z tego 80 wniosków wymagało przeprowa-
dzenia ekspertyz 88. W ramach wykazanej wielkości w 1983 roku rozpatrzono 221 
wniosków na brakowanie, zaś w 1985 – 335 89.

Mimo zauważalnej systematycznej poprawy stanu funkcjonowania ar-
chiwów zakładowych nie odnotowano w omawianym okresie wydawania przez 
archiwum stałych zezwoleń na brakowanie akt. Było to zapewne skutkiem nie-
spełniania przez jednostki organizacyjne wszystkich warunków, które należało 
wypełni�, by otrzyma� takie zezwolenie.

Po wejściu w życie ustawy archiwalnej z 1983 roku koniecznoś� uzyskiwa-
nia przez jednostki państwowe zezwoleń na brakowanie zawarta była w rozporzą-
dzeniu Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 roku 
w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu 
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych 90. Warunki 
i tryb składania wniosków dotyczących brakowania dokumentacji niearchiwal-
nej określił Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w zarządzeniu z dnia 
20 maja 1988 roku 91. Zarządzeniem tym wprowadzono także do wykorzystania 
wzory stosowanych formularzy: protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej 
oraz spisów dokumentacji niearchiwalnej aktowej lub technicznej przeznaczonej 
do przekazania na makulaturę lub zniszczenie. Obowiązujące normatywy uzu-
pełniło Zarządzenie nr 12 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 
18 października 1989 roku w sprawie trybu i warunków udzielania zezwoleń na 
brakowanie dokumentacji niearchiwalnej 92. Do wspomnianego zarządzenia do-
łączono wzory zezwoleń i wytyczne regulujące sposób rozpatrywania wniosków 
na brakowanie przez archiwa państwowe. W celu uproszczenia procedury zale-
cano, aby komisje archiwalnej oceny dokumentacji opiniowały jedynie wnioski 
budzące wątpliwości co do ich zasadności bądź obejmujące sprawy o charakterze  

87 Tamże, sygn. 1480, Sprawozdanie z działalności WAP w Kielcach w latach 1976–1980, 
s. 4–7.

88 Tamże, sygn. 223, Sprawozdanie z działalności WAP w Kielcach w latach 1981–1985, nlb.
89 APK, APwK, sygn. 1504, Sprawozdania z działalności WAP w Kielcach za rok 1983 i 1985, 

s. 301.  K. Nobis, Problemy narastającego zasobu, s. 5.
90 Dz.u., nr 41, poz. 216.
91 Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie warunków i try-

bu składania wniosków dotyczących brakowania dokumentacji niearchiwalnej, „Monitor 
Polski” (dalej: MP), nr 17, poz. 145.

92 ZPA, s. 166–170.
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problemowym. Podobnie jak wcześniejsze przepisy zarządzenie normowało kwe-
stie wydawania zezwoleń jednorazowych i generalnych 93.

Opierając się na powyższych normatywach archiwum w Kielcach rozpa-
trywało wnioski na brakowanie w drugiej połowie lat osiemdziesiątych i latach 
dziewię�dziesiątych XX wieku. Przykładowo, w 1989 roku wydano 288 zezwoleń 
na brakowanie 3700 mb akt, przeprowadzono 9 ekspertyz archiwalnych, zaopinio-
wano 51 wniosków na brakowanie z niepaństwowych jednostek organizacyjnych 
oraz przeprowadzono 6 kontroli składnic odpadków wtórnych 94. W 1992 roku 
wydano 212 zezwoleń na brakowanie 7738 mb akt, przeprowadzono 12 ekspertyz 
archiwalnych i skontrolowano 4 zbiornice odpadków wtórnych. Na posiedzeniu 
Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji (KAOD) dyskutowano kwestie oce-
ny wartości akt personalnych przechowywanych w Zakładach Starachowickich 
„Star”, jedynego zbioru tak dobrze zachowanych akt osobowych zakładu przemy-
słowego z terenu województwa kieleckiego 95. Problem ten ponownie omówiono 
na posiedzeniu KAOD w 2002 roku. Zgłaszane propozycje zmierzały w kierunku 
uznania całości zachowanych akt personalnych Zakładów Starachowickich z lat 
1918–1945 za materiały archiwalne i przejęcia do zasobu kieleckiego archiwum 96.

W 1996 roku wydano 220 zezwoleń na 7286 mb, przeprowadzono 9 eks-
pertyz archiwalnych oraz zaopiniowano 10 wniosków na brakowanie nadesłanych 
przez niepaństwowe jednostki organizacyjne. W 1999 roku wydano natomiast 
369 zezwoleń na 7855 mb i przeprowadzono 27 ekspertyz 97.

Dokonywane corocznie oceny prawidłowości brakowania dokumentacji 
niearchiwalnej wskazują, że pomimo stopniowej poprawy wiele nadsyłanych 
wniosków nadal zawierało uchybienia formalne i doś� często konieczne były 
ingerencje archiwum w związku z niewłaściwą oceną wartości dokumentacji. 
W takich przypadkach do jednostek kierowano pisma z zastrzeżeniami i wnioski 
wyłączenia z brakowania dokumentacji budzącej wątpliwości. Ekspertyzy archi-
walne brakowanej dokumentacji przeprowadzane były tylko w jednostkach wy-
twarzających materiały archiwalne. Jednocześnie podkreśli� należy, że przy roz-
patrywaniu wniosków z tych podmiotów konfrontowano także stan zachowania 
materiałów archiwalnych na podstawie posiadanej lub nadesłanej ewidencji. 
W omawianym okresie nie odnotowano wydawania przez archiwum zezwoleń 
generalnych na brakowanie akt.

93 Tamże.
94 APK, APwK, sygn. 1512, Sprawozdanie z działalności WAP w Kielcach za rok 1989.
95 Tamże, sygn. 1518, Sprawozdanie z działalności WAP w Kielcach za rok 1992.
96 APK, Registratura, Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji, 2002 r.
97 APK, APwK, sygn. 1525, 1528, Sprawozdanie z działalności WAP w Kielcach za rok 1996 

i 1999.
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Aktualnie obowiązującym przepisem określającym warunki i tryb brako-
wania dokumentacji przez państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne 
jest Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie 
postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz za-
sad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych 98. 
Na podobnych zasadach jak przepisy wcześniejsze reguluje ono tryb uzyskiwania 
zgody jednorazowej na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, pozostawiając 
jednocześnie wydawanie zgód generalnych w kompetencjach Naczelnego Dyrek-
tora Archiwów Państwowych.

Kierując się wskazanym wyżej normatywem Archiwum Państwowe 
w Kielcach w 2002 roku wydało 380 zgód na wybrakowanie 9580 mb dokumen-
tacji, przeprowadziło 14 ekspertyz archiwalnych. Komisja Archiwalnej Oceny 
Dokumentacji opiniowała m.in. wniosek urzędu gminy w Krasocinie w zakre-
sie zasadności brakowania źródłowej dokumentacji kółek rolniczych z terenu tej 
gminy. Wnioskowano o zakwalifikowanie akt do kategorii A i przekazanie do 
właściwego terytorialnie oddziału w Jędrzejowie. Opiniowano również wnio-
sek syndyka PSS „Społem” w Starachowicach w zakresie przejęcia podstawowej 
dokumentacji organów kolegialnych, planowania i statystyki spółdzielni do od-
działu archiwum w Starachowicach, jako uzupełnienie przechowywanych już 
w zasobie akt. Komisja odniosła się również do ustaleń ekspertyzy dokumentacji 
przechowywanej w Zakładach urządzeń Kotłowych w Stąporkowie, akceptując 
przejęcie do zasobu archiwum akt Starachowickich Zakładów górniczych w Sta-
rachowicach i Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń w Stąporkowie 99.

W 2004 roku wydano 282 zgody na wybrakowanie 75 445 mb akt oraz 
25 opinii dla podmiotów niepaństwowych, przeprowadzono 14 ekspertyz archi-
walnych. W odniesieniu do 76 wniosków przygotowano także pisemne opinie 
w zakresie wyłączeń z brakowania 100. W 2006 roku wydano 274 zgody na wy-
brakowanie 8851,7 mb akt oraz 21 opinii dotyczących brakowania dokumenta-
cji podmiotów niepaństwowych, przeprowadzono 14 ekspertyz archiwalnych 
brakowanej dokumentacji. W odniesieniu do 69 wniosków przygotowano także 
pisemne opinie w zakresie wyłączeń z brakowania. Ekspertyzy przeprowadzone 
w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej oraz Prokuraturze Okręgo-
wej w Kielcach dotyczyły brakowania akt osobowych do 1955 roku. Przeprowa-
dzono również ekspertyzę w zakresie oceny wartości dokumentacji likwidowane-
go Banku Spółdzielczego w Opatowcu 101.

 98 Dz.u., nr 167, poz. 1375.
 99 APK, Registratura, Sprawozdanie z działalności WAP w Kielcach za rok 2002.
100 Tamże, Sprawozdanie z działalności WAP w Kielcach za rok 2004.
101 Tamże, Sprawozdanie z działalności WAP w Kielcach za rok 2006.
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W 2010 roku wydano 331 zgód na brakowanie na 8315 mb akt i 16 opinii 
dla niepaństwowych jednostek organizacyjnych. Przeprowadzono 24 ekspertyzy 
brakowanej dokumentacji. W odniesieniu do 64 wniosków przygotowano także 
opinie pisemne w zakresie wyłączeń z brakowania 102.

Jak wynika z przedstawionych danych liczbowych, iloś� wydawanych zgód 
na brakowanie utrzymuje się na porównywalnym poziomie, także w odniesie-
niu do ilości brakowanej dokumentacji. Analiza sprawozdań rocznych w zakresie 
oceny prawidłowości brakowania dokumentacji pozwala potwierdzi�, że czynno-
ści te w archiwach zakładowych i składnicach akt wykonywane są doś� skrupulat-
nie i stosunkowo niewiele wniosków budzi wątpliwości skutkujące koniecznością 
przeprowadzenia ekspertyz archiwalnych. Wymienione wyżej pisma z zastrzeże-
niami dotyczyły zazwyczaj jednostek, które rzadko przeprowadzają brakowanie 
dokumentacji niearchiwalnej i odnosiły się do zakłóconych kryteriów oceny 
wartości dokumentacji, wyłączenia dokumentacji do dalszego przechowania lub 
ekspertyzy archiwalnej, jak również uchybień formalnych (stosowanie niewłaści-
wych formularzy, brak podpisów członków komisji lub budzące wątpliwoś� znaki 
kancelaryjne pism).

Uzgadnianie przepisów kancelaryjnych

Możliwoś� wpływania przez archiwa państwowe na sposób wytwarzania 
i gromadzenia dokumentacji w zakładach pracy pojawiła się wraz z opiniowa-
niem przez państwową służbę archiwalną przepisów kancelaryjno-archiwalnych. 
Obowiązek uzgadniania wykazów akt wynikał z przepisów par. 8 i 9 Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z 19 lutego 1957 roku w sprawie państwowego zasobu 
archiwalnego 103.

Już w 1956 roku Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (NDAP) 
opracowała Zestawienie niektórych rodzajów akt według kategorii i terminów 
ich przechowania 104, Wspomnie� tu należy również opublikowaną w 1959 roku 
przez Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej przy Ministerstwie Finansów 
i uzgodnioną z NDAP ramową instrukcję kancelaryjną, zalecaną do stosowania 
przez urząd Rady Ministrów i archiwa państwowe 105. W dniu 18 stycznia 1960 
roku Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wydał okólnik nr 1 w sprawie 

102 Tamże, Sprawozdanie z działalności WAP w Kielcach za rok 2010.
103 Dz.u. 1957 r., nr 12, poz. 660.
104 ZPA, s. 40–47.
105 A. Barszcz, Przepisy regulujące nadzór, s. 39; zob. też ZPA, s. 671–690.
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zasad opracowywania wykazów akt 106. Miał on służy� archiwom państwowym 
jako pomoc przy konsultacjach z zakładami pracy oraz przy uzgadnianiu pro-
jektów wykazów akt. Do zasad opracowania wykazów akt odnosiły się również 
wydane w tym samym roku okólniki Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwo-
wych z 4 i 13 kwietnia 107. Ten ostatni przepis zalecał i obligował archiwa państwo-
we do domagania się w trakcie przeprowadzanych wizytacji opracowania przez 
instytucje instrukcji kancelaryjnej oraz wykazu akt (jednolitego bądź struktu- 
ralnego).

Wdrażając do stosowania wymienione przepisy, Wojewódzkie Archiwum 
w Kielcach w 1961 roku współpracowało z Oddziałem Terenowym w Radomiu 
przy opracowaniu wykazu akt dla Radomskiej Wytwórni Papierosów 108. Kolejną 
pomocą w opiniowaniu wykazów akt był opublikowany w 1963 roku przykłado-
wy wykaz akt typowych jako załącznik nr 2 do Zarządzenia Ministra Szkolnictwa 
Wyższego 109. Działająca w archiwum KOMA proponowała również w 1966 roku 
przeprowadzanie na szeroką skalę szkoleń w zakresie opracowywania i stoso-
wania w praktyce jednolitego rzeczowego wykazu akt, ponieważ obie kwestie 
sprawiały wielu instytucjom duże trudności. Te z kolei często opracowywały dla 
siebie wykazy akt strukturalne, pomimo przekazywania z jednostek nadrzędnych 
i archiwum jednolitych wykazów akt 110. Wydany dnia 14 marca 1967 roku okól-
nik nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie uzgadnia-
nia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych z państwową służbą archiwalną 111 
określił właściwoś� poszczególnych archiwów w tym zakresie. NDAP opiniowała 

106 ZPA, s. 57–64.
107 Pismo okólne nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 4 kwietnia 1960 roku 

w sprawie wykazu akt dla przedsiębiorstw przemysłowych, Pismo okólne nr 4 Naczelnego 
Dyrektora Archiwów Państwowych z 13 kwietnia 1960 roku w sprawie ogólnych przepisów 
kancelaryjnych, ZPA, s. 65–68.

108 APK, APwK, sygn. 250, Sprawozdanie z wykonania planu za rok 1961 WAP i archiwów 
podległych, nlb.

109 „podział materiałów archiwalnych na kategorie i ustalanie terminów ich przechowywa-
nia”, MP, nr 37, poz. 184.

110 APK, APwK, sygn. 163.
111 ZPA, s. 104, 105. Przepis był kolejno nowelizowany Zarządzeniem nr 22 Naczelnego Dy-

rektora Archiwów Państwowych z 5 czerwca 1970 roku w sprawie opiniowania przez pań-
stwową służbę archiwalną normatywów kancelaryjnych i archiwalnych, Zarządzeniem 
nr 19 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 7 września 1974 roku w sprawie 
uzgadniania z państwową służbą archiwalną projektów przepisów kancelaryjnych i ar-
chiwalnych uspołecznionych jednostek organizacyjnych, Zarządzeniem nr 6 Naczelnego 
Dyrektora Archiwów Państwowych z 26 stycznia 1979 roku w sprawie uzgadniania z pań-
stwową służbą archiwalną projektów przepisów kancelaryjnych i archiwalnych uspołecz-
nionych jednostek organizacyjnych, ZPA, s. 124, 149, 150.



ANNA SMORąg60

przepisy wydawane jako generalne lub przykładowe przez urzędy i instytucje dla 
jednostek im podległych. urzędy i instytucje opracowujące przepisy dla swojej 
jednostki uzgadniały je z archiwum centralnym lub archiwum wojewódzkim we-
dług właściwości sprawowanego nadzoru.

W oparciu o wyżej przywołane uregulowania w latach 1966–1970 WAP 
w Kielcach zaopiniowało pozytywnie 29 wykazów akt 112, a w latach 1971–1975 
– 28 wykazów akt 113. Z tej liczby w 1971 roku zatwierdzono 3 wykazy akt wraz 
z instrukcjami kancelaryjnymi dla: „CPN” w Kielcach, Szpitala w Morawicy, Za-
kładów urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej w Kielcach. Ponadto 
zatwierdzono instrukcję prowadzenia archiwum zakładowego dla Biura Projek-
towo-Badawczego Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” w Kielcach 114. W la-
tach 1976–1980 uzgodniono 21 normatywów kancelaryjno-archiwalnych, z któ-
rych 15 zostało wprowadzonych do stosowania 115. W samym 1980 roku oprócz 
uzgodnienia kompletu przepisów dla Filharmonii w Kielcach zorganizowano też 
dla jej pracowników spotkanie, na którym omawiano sprawy stosowania wykazu 
akt 116. W latach 1981–1985 archiwum uzgodniło przepisy kancelaryjne i archiwal-
ne dla 10 instytucji. Z tej liczby w odniesieniu do 5 jednostek potwierdzono także 
wprowadzenie przepisów do stosowania. Oceniając działalnoś� archiwum w tym 
zakresie stwierdzono, że przepisy kancelaryjne i archiwalne posiadają już prawie 
wszystkie nadzorowane jednostki organizacyjne z wyjątkiem niektórych zakła-
dów przemysłowych („FSC” w Starachowicach i Huta „Nowotki” w Ostrowcu 
świętokrzyskim) oraz instytucji kulturalnych (teatr i biblioteki). uzgodnienie 
i wprowadzenie w życie przepisów dla tych jednostek było przedmiotem szcze-
gólnej troski w następnych latach 117.

Na uwagę zasługuje opracowana w 1973 roku w Naczelnej Dyrekcji Archi-
wów Państwowych wzorcowa „instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działa-
nia składnic akt, zwanych archiwami zakładowymi” 118. Instrukcja była zalecana do 
stosowania przez urzędy i instytucje wytwarzające państwowy zasób archiwalny. 
Określała ona zadania, które powinny by� realizowane przez archiwa zakładowe 
oraz tryb i zasady ich realizacji 119. Stanowiła także pomoc przy opracowywaniu 

112 APK, APwK, sygn. 215, Sprawozdanie z wykonania planu 5-letniego w latach 1966–1970 
w WAP w Kielcach, nlb.

113 Tamże, sygn. 216, Sprawozdanie z wykonania planu 5-letniego w latach 1971–1975 w WAP 
w Kielcach.

114 Tamże, sygn. 263, Sprawozdanie za rok 1971 WAP w Kielcach, s. 30.
115 Tamże, sygn. 1480, Sprawozdanie z wykonania planu 5-letniego w latach 1976–1980 w WAP 

w Kielcach.
116 Tamże, sygn. 291, Sprawozdanie za rok 1980.
117 Tamże, sygn. 223, Sprawozdanie z działalności AP w Kielcach w latach 1981–1985.
118 ZPA, s. 134–137.
119 A. Barszcz, Przepisy regulujące nadzór, s. 41.
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przez jednostki organizacyjne własnych instrukcji archiwalnych, a także przy 
opiniowaniu przez Archiwum Państwowe w Kielcach tychże instrukcji.

Kolejnym normatywem regulującym sprawy zatwierdzania instrukcji kan-
celaryjnej i archiwalnej dla nadzorowanych jednostek była ustawa z dnia 14 lipca 
1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 120. Kwestie uzgadnia-
nia wykazów akt określało wydane na jej podstawie Rozporządzenie Ministra 
Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 roku w sprawie za-
sad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazy-
wania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Przepis określał za-
sady wprowadzania wykazów akt, a w załączniku nr 2 zamieszczał przykładowy 
wykaz akt typowych 121.

W oparciu o powyższe unormowania archiwum w 1986 roku uzgodniło 
2 przepisy dla Koneckich Zakładów Odlewniczych i Zakładów górniczo-Meta-
lowych „Zębiec”, a w 1989 roku – 4 wykazy akt: dla Sądu Wojewódzkiego w Kiel-
cach i Tarnobrzegu, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach i Zakładów 
Metalowych im. T. Dąbala w Nowej Dębie. Dla Zakładów Metalowych zatwier-
dzono ponadto instrukcję kancelaryjną 122.

W roku 1992 i 1996 kieleckie archiwum uzgodniło po 7 przepisów kance-
laryjnych i archiwalnych, natomiast w roku 1999 – 12. Skonsultowano rozbudo-
wy wykazów akt dla 5 jednostek 123. Wymieni� tu należy uzgodnione kompletne 
przepisy dla nadzorowanych jednostek: Zakładów Porcelany „ćmielów” (1996), 
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie (1996), Pedagogicznej Biblioteki Wo-
jewódzkiej w Kielcach (1996), Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „Skarżysko” 
(1996) oraz przepisy kancelaryjne dla nadzorowanych jednostek: ZEORK w Skar-
żysku (1999), Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Modliszewicach 
(1999), Politechniki świętokrzyskiej (1999) i Kieleckich Kopalni Surowców Mi-
neralnych w Kielcach (1999). W 1992 i 2002 roku archiwum uczestniczyło po-
nadto w opiniowaniu projektów przepisów kancelaryjnych i archiwalnych KRuS, 
w roku 1996 – projektów przepisów dla Najwyższej Izby Kontroli i Centralnej 
Stacji Hodowli Zwierząt, a w 2004 roku – projektów przepisów dla Państwowej 
Inspekcji Pracy.

W 2002 roku archiwum uzgodniło przepisy dla 16 jednostek, w tym m.in. 
komplet przepisów dla jednostek nadzorowanych, takich jak: Akademia święto-
krzyska, świętokrzyskie Centrum Onkologii, Stadnina Koni w Michałowie. Po-
nadto konsultowano przepisy dla 14 jednostek 124. Dwa lata później uzgodniono 

120 Dz.u. z 2011 r. nr 123, poz. 698, z późniejszymi zmianami.
121 Dz.u. z 1984 r., nr 41, poz. 216.
122 APK, APwK, sygn. 1512, Sprawozdanie z działalności za rok 1989.
123 Tamże, sygn. 1518, 1525, 1528, Sprawozdania z działalności za rok 1992, 1996, 1999.
124 APK, Registratura, Sprawozdanie z działalności za rok 2002.
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przepisy dla 29 jednostek, w tym m.in. komplet przepisów dla Buskiego Samo-
rządowego Centrum Kultury oraz zaopiniowano 18 nowelizacji wykazów akt 125. 
Jak wynika z przedstawionych danych, iloś� uzgadnianych i opiniowanych przez 
kieleckie archiwum przepisów kancelaryjnych systematycznie wzrasta. W 2008 
roku zatwierdzono lub zaopiniowano 108 nowych przepisów dla jednostek nad-
zorowanych i nienadzorowanych, w 2010 roku – 65 nowych przepisów, nie licząc 
opiniowanych i konsultowanych nowelizacji 126.

Obowiązujące aktualnie regulacje dotyczące zagadnienia uzgadniania 
przez archiwa państwowe przepisów kancelaryjnych i archiwalnych wprowadzo-
ne zostały z dniem 1 stycznia 2011 roku ustawą z 12 lutego 2010 roku o zmianie 
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
oraz niektórych innych ustaw 127 dokonano zmiany art. 6 ustawy o narodowym 
zasobie archiwalnym, wprowadzając obowiązek posiadania i uzgadniania z Na-
czelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych instrukcji kancelaryjnych i ar-
chiwalnych przez wszystkie państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne. 
Wspomnie� tu także należy Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 
2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania 
i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do 
archiwów państwowych 128, które jednak niewiele zmieniło w stosunku do wcze-
śniej obowiązującego rozporządzenia z 1984 roku.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że 99% jednostek organizacyjnych obję-
tych nadzorem archiwum posiada instrukcje kancelaryjne, rzeczowe wykazy akt 
oraz instrukcje archiwalne. Zdecydowana większoś� projektów nowych uregulo-
wań nadsyłanych przez te jednostki dotyczy nowelizacji przepisów, które często 
z perspektywy kilkunastu lat stosowania straciły aktualnoś�. Natomiast zdecy-
dowanie wzrosła iloś� nowych przepisów nadsyłanych przez jednostki, które nie 
posiadały dotychczas własnych przepisów kancelaryjnych i archiwalnych uzgod-
nionych z archiwum państwowym. Jednostki te w zdecydowanej większości nie 
wytwarzają materiałów archiwalnych.

* * *
Kształtowanie zasobu archiwalnego to jedno z podstawowych zadań sta-

tutowych archiwów państwowych. Obowiązujące zasady i normatywy regulujące 
poszczególne „czynności nadzorcze” ułatwiały w przeszłości archiwum realizację 
stojących przed nim zadań. Niezależnie od tego przy podejmowaniu poszczegól-
nych działań konieczna była i jest wnikliwa analiza całokształtu zagadnień.

125 Tamże, Sprawozdanie z działalności za rok 2004.
126 Tamże, Sprawozdania z działalności za rok 2008 i 2010.
127 Dz.u., nr 40, poz. 230.
128 Dz.u., nr 167, poz. 1375.
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Należy zgodzi� się z opinią Roberta Degena, że w działaniach archiwów 
państwowych konieczna jest stała weryfikacja instytucji wytwarzających mate-
riały archiwalne, która to weryfikacja powinna by� przeprowadzana w oparciu 
o rzetelną analizę funkcjonalną aktotwórców działających w nowych realiach 
ustrojowych 129.

Także w działaniach z zakresu nadzoru nad brakowaniem dokumentacji 
w instytucjach konieczne jest doskonalenie metod selekcji oraz uwzględnianie 
zgłaszanych potrzeb w zakresie badań naukowych. Na uwzględnienie zasługuje 
tu sugestia prof. Marcina Kuli, by przed podjęciem decyzji o losie materiału przez 
zaniechanie ochrony go, a tym bardziej przed podjęciem decyzji o ewentualnym 
wybrakowaniu, powtarza� sobie po cichu, jako ostrzeżenie, wszystkie dawniejsze 
decyzje, które okazały się nietrafne z perspektywy czasu 130.

W trakcie kontroli przeprowadzanych przez archiwa państwowe w nad-
zorowanych jednostkach, skupiając się nad stanem, kompletnością zachowania 
i stopniem opracowania materiałów archiwalnych nie można pomija� dokumen-
tacji niearchiwalnej, tym bardziej że posiadanie wiedzy o tej dokumentacji jest 
często oczekiwane przez obywateli.

Podkreśli� także należy, że dokonana w ostatnim czasie nowelizacja usta-
wy archiwalnej w najbliższym czasie będzie powodowała zwiększenie ilości nad-
syłanych do uzgodnienia do archiwów państwowych przepisów kancelaryjnych 
i archiwalnych.

Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie jak najbardziej różnorod-
nej bazy źródłowej do przyszłych badań naukowych.

Summary

Among major tasks of state archives is profiling the archive holdings in order to 
preserve, as fully as possible, files which carry historical value, originating from a variety 
of institutions. The published laws and standards issued by the Managing Director of 
State Archives, which regulated individual monitoring tasks, became the factor which 
gave archives the opportunity to implement this goal. 

The article discusses the tasks implemented by the State Archive in Kielce since 
1952. These included the selection of institutions whose documentation was to be taken 
over by the Archive; inspections conducted at manufacturing plant archives and their 
results; issuance of permits for documentation weeding; as well as reviewing and negoti-
ating office and archive normative standards. 

129 R. Degen, Kształtowanie państwowego zasobu, s. 38.
130 M. Kula, Coś trzeba czasem zmienić nawet w archiwach, http://jazon.hist.uj.edu.pl/zjazd/

materialy/kula2.pdf [dostęp: 18 IX 2012].
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In addition, the current condition of the monitored manufacturing plant archives 
as well as postulates for further research have been signalled. The latter include the on-
going verification of institutions which produce archival materials; perfecting selection 
methods as well as responding to submitted research-related needs in terms of supervi-
sion of document weeding in institutions; as well as inspection focus on completeness, 
preservation, status and extent of editing works on both archival material and non-archi-
val documentation.
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Archiwum Państwowe w Kielcach

Działalność naukowa i wydawnicza  
Archiwum Państwowego w Kielcach w latach 1984–2011 1

Archiwa Państwowe w Polsce cechuje swoisty pluralizm: zarówno kompe-
tencyjny, jak i funkcyjny. Ich zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie, za-
bezpieczanie, opracowanie i udostępnianie materiałów archiwalnych, które obok 
zbiorów bibliotecznych i muzealnych stanowią częś� dziedzictwa narodowego. 
Są więc archiwa wraz z bibliotekami i muzeami – placówkami kulturalnymi. Jak 
wynika z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 1983 roku, 
znajdujące się w archiwach państwowych materiały archiwalne to dokumentacja 
o znaczeniu historycznym, służąca polskiej nauce, zwłaszcza nauce historycznej. 
Oznacza to, że archiwa obecne są także w obszarze naukowym.

Archiwa pomimo funkcjonowania w wyżej wymienionych sferach, w od-
różnieniu od bibliotek i muzeów, są jednocześnie urzędami rządowej admini-
stracji specjalnej, a ich pracownicy to urzędnicy służby cywilnej. Nakłada to na 
archiwa szereg obowiązków związanych z prowadzeniem poszukiwań w ich za-
sobie, wydawania uwierzytelnionych kserokopii, zaświadczeń czy odpisów. Ro-
snące w ostatnich latach lawinowo liczby kwerend realizowanych przez archiwa, 
użytkowników w pracowniach naukowych, a co za tym idzie liczby udostępnia-
nych jednostek archiwalnych coraz bardziej absorbują czas i uwagę archiwistów. 
Coraz więcej powinności spada na archiwa w zakresie kształtowania zasobu ar-
chiwalnego, jego digitalizacji oraz spraw organizacyjnych, finansowych czy admi-
nistracyjnych. Zwiększenie liczby zadań i obowiązków stojących przez archiwami 
i archiwistami, brak lub presja czasu oraz wynikająca z ograniczonych możliwości 
budżetowych zbyt mała liczba personelu niekorzystnie wpływają na aktywnoś� 

1 Artykuł ten powstał na podstawie referatu: H. Mazur, Działalność edukacyjna i naukowa 
Archiwum Państwowego w Kielcach. Marzenia a rzeczywistość, wygłoszonego podczas sesji 
naukowej: „Z dziejów, zasobu i działalności Archiwum Państwowego w Kielcach”, która 
odbyła się 13 października 2011 roku.
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archiwów w dziedzinie naukowej i wydawniczej czy edukacyjnej. Obszary te zwy-
kle przegrywają w konfrontacji z innymi funkcjami archiwów państwowych 2. Jak 
obliczył Sławomir Radoń, czynności o charakterze administracyjnym stanowią 
90% czasu pracy w archiwach państwowych, podczas gdy na szeroko rozumianą 
działalnoś� kulturalną przeznacza się zaledwie 10% czasu. Są więc archiwa „przede 
wszystkim jednostkami organizacji administracji specjalnej, a tylko w niewielkim 
stopniu instytucjami o charakterze naukowym bądź kulturalnym” 3.

Rozwój archiwów państwowych w materii naukowej i edukacyjnej czy 
szerzej – kulturalnej, ograniczają także czynniki o charakterze mentalnym i psy-
chologicznym. Mowa tu o nie zawsze pozytywnym podejściu niektórych pracow-
ników archiwów państwowych do interesujących nas zagadnień. W środowisku 
archiwistów istnieje pewna grupa pragnąca widzie� w placówkach tych tylko i wy-
łącznie urząd miary publicznej. Przedsięwzięcia naukowe i edukacyjne są przez 
nich niedoceniane, marginalizowane, a ich zasadnoś� poddawana w wątpliwoś�. 
Z przykrością stwierdzi� należy, że zjawiskiem wcale nierzadkim jest deprecjono-
wanie archiwistów angażujących się w życie naukowe archiwów i dezawuowanie 
ich pracy i dorobku. Wrogoś� wobec intelektualnych inicjatyw i poczynań archi-
walnego personelu jest postawą niesprawiedliwą i wysoce krzywdzącą, zwłaszcza 
w konfrontacji z postulatem Władysława Stępniaka, którego zdaniem 

uwzględnia� należy realizację aspiracji naukowych archiwistów, którzy zazwyczaj 
bez wsparcia przygotowują tematy rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Wydają 
źródła i opracowują monografie […]. Ludziom pracującym tak ofiarnie – tematy 
te nie są realizowane w służbowym czasie pracy – archiwa polskie, polska nauka 
i kultura zawdzięczają bardzo wiele 4.

Biorąc pod uwagę wymienione wyżej czynniki nie może zaskakiwa� fakt, 
że przez całe dziesięciolecia „dobra kultury widziano w zasobie muzeów czy bi-
bliotek, ale już nie w papierach leżących w archiwach” 5. Niestety, po 1989 roku  

2 Por. A. Cieślak, Edukacyjne funkcje archiwów – trudna misja w trudnej rzeczywistości, 
w: Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwi-
stów Polskich, Olsztyn 6–8 września 2007 r., red. J. Poraziński, K. Stryjkowski, Warszawa 
2008, s. 107.

3 S. Radoń, Archiwa polskie – stare i nowe wyzwania, w: Archiwa w nowoczesnym, s. 10.
4 List otwarty Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych prof. Władysława Stępniaka 

do dyrektorów i pracowników archiwów państwowych, http://www.archiwa.gov.pl/ima-
ges/stories/Koncepcja%20dzia%C5%82ania%20na%20stanowisku%20Naczelnego%20
Dyrektora%20Archiw%C3%B3w%20Pa%C5%84stwowych%20oraz%20metody%20
jej%20realizacji.pdf [dostęp: 9 IX 2011].

5 A. Tomczak, Archiwistyka i zawód archiwisty. Kilka refleksji, w: Archiwa polskie wobec 
wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Toruń 2–4 
września 1997, t. 1, red. D. Nałęcz, Radom 1997, s. 24.
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archiwa uległy „marginalizacji w procesie budowy nowoczesnego państwa de-
mokratycznego. Archiwa, które świadczą usługi niezbędne władzy i niemal 
wszystkim grupom społecznym i zawodowym, są niewidoczne na zewnątrz” 6. 
W dodatku słowo „archiwum” „kojarzone jest w społeczeństwie z jedną tylko 
instytucją i jej niedostępnymi i nie do końca rozpoznanymi zbiorami”, co jest 
efektem „mylnie wykreowanego przez media obrazu” 7. Instytut Pamięci Naro-
dowej bez wątpienia „wygrywa na kontakcie z życiem publicznym”, podczas gdy 
przyczyną „niedobrej sytuacji archiwów [państwowych] jest ich skromne milcze-
nie, skutkujące ich izolacją” 8. Niedostrzeganie archiwów przez władze państwowe 
przekłada się na aspekt ekonomiczny. Nie ma bowiem wątpliwości, że nakłady 
finansowe na archiwa w ogóle, a w szczególności na rozwój naukowy i edukacyj-
ny są ciągle niewystarczające. Zaniedbanie przez rząd i niedofinansowanie archi-
wów jest przyczyną ich fatalnej sytuacji lokalowej. Brak rezerwy magazynowej, 
szczupłoś� pomieszczeń biurowych, a przede wszystkim zbyt mała przestrzeń 
publiczna nie sprzyja prowadzeniu działalności edukacyjnej i naukowej. W cia-
snych, zwykle jedynie adaptowanych na potrzeby archiwów budynkach brak jest 
często możliwości, aby organizowa� wystawy czy konferencje 9. Wciąż aktualny 
jest więc wygłoszony w innej, bo socjalistycznej rzeczywistości postulat Tadeusza 
Walichnowskiego: „trzeba zademonstrowa� swoją obecnoś� praktyczną użytecz-
nością dla potrzeb naszego społeczeństwa, […] gospodarki, trzeba wykaza� od-
powiednią aktywnoś� w realizacji codziennego trudu naszego narodu” 10.

Archiwa państwowe mimo wspomnianych ograniczeń i utrudnień po-
dejmowały i podejmują działania o charakterze edukacyjnym i naukowym 11. 

 6 S. Radoń, Archiwa polskie, s. 9.
 7 A. Cieślak, Edukacyjne funkcje, s. 105.
 8 M. Kula, Fantazyjne życzenia dla archiwisty, w: Archiwistyka oraz problemy historii Polski, 

Polonii i dyplomacji. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Kołodziejowi 
w 70. rocznicę urodzin, red. J. Łosowski, Lublin 2011, s. 188–190.

 9 g. Bandych-Ignaczak, S. Radoń, Projekt modernizacji infrastruktury archiwów państwo-
wych, „Archeion”, t. 110, 2007–2008, s. 9, 10.

10 T. Walichnowski, Głos w dyskusji, w: Działalność naukowa archiwów polskich. I Konferen-
cja Krajowa pracowników naukowo-badawczych archiwów państwowych, Poznań, 28 IV 
1977 r., red. T. Walichnowski, Warszawa–Łódź 1978, s. 62, 63.

11 Szerzej zob. J. Krochmal, Regionalistyka w działalności archiwów państwowych w latach 
1997–2006, w: Archiwa jako ośrodki badań regionalnych na przykładzie prac nad dzieja-
mi Mazowsza. Materiały z sesji naukowej, red. L. Franciszkiewicz, Płock 2008, s. 17–24; 
por. T. Walichnowski, Działalność naukowa archiwów państwowych w Polsce. (Stan obecny, 
perspektywy na najbliższe lata), w: Działalność naukowa, s. 5–19; B. Woszczyński, Zakres 
badań naukowych prowadzonych przez archiwistów, w: Pamiętnik I Powszechnego Zjazdu 
Archiwistów Polskich, Przemyśl 27–29 sierpnia 1986 roku. Referaty i dyskusja, cz. I, Warsza-
wa 1991, s. 134–144; Z. Konieczny, Rola archiwum w regionie, w: Pamiętnik I, s. 153–161.
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Wynika to przede wszystkim z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i ar-
chiwach z dnia 14 lipca 1983 roku, która jako jedno z zadań tych placówek wy-
mienia „prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwi-
styki i dziedzin pokrewnych” 12. Rozwój wymienionych wyżej funkcji archiwów 
jest także jednym z celów strategii Archiwów Państwowych na lata 2010–2020 13. 
Niezależnie od zaleceń ustawodawcy i tendencji odgórnych, płynących ze strony 
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, aktywnoś� naukowa archiwów jest 
najczęściej wynikiem oddolnych inicjatyw podejmowanych przez kierownictwo 
i personel poszczególnych placówek archiwalnych 14. Przyją� można, że realiza-
cja przedsięwzię� naukowych w poszczególnych archiwach państwowych zależy 
przede wszystkim od kompetencji, predyspozycji i osobistych zainteresowań pra-
cowników. Ważne jest także to, „na ile tego typu działalnoś� spotyka się z zielo-
nym światłem ze strony kierownictwa i na ile jest marginalizowana przez zadania 
o charakterze urzędniczym” 15.

Dzięki zaangażowaniu archiwistów i dyrekcji poszczególnych archiwów 
państwowych od wielu lat placówki te pełnią obok bibliotek, muzeów i lokal-
nych stowarzyszeń rolę ośrodków badań regionalnych. Szczególną pozycję 
placówki archiwalne mają w miastach pozbawionych uczelni wyższych. Zna-
czenie archiwów w materii badań regionalnych wynika z faktu podejmowania 
przez nie przedsięwzię� o charakterze edukacyjnym i naukowym. Ich celem 
jest kształtowanie historycznej świadomości regionalnej oraz budowanie ma-
łych ojczyzn, ich pielęgnowanie, wzbogacanie i umacnianie w relacji z dużą  

12 ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozdz. 3, 
art. 28. ust. 7.

13 Strategia archiwów państwowych na lata 2010–2020, red. B. Berska, Warszawa 2011, s. 19, 20.
14 Zob. m.in.: D. Magier, Oddział terenowy archiwum państwowego w środowisku lokalnym, 

„Archiwista Polski” (dalej: AP), R. VI, 2001, nr 2, s. 69; tenże, Regionalna rola archiwum 
państwowego w epoce poindustrialnej, w: Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 1: Archi-
wistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, 
Toruń 2009, s. 213–224; g. Welik, Działalność wydawnicza Archiwum Państwowego w Sie-
dlcach, w: Archiwa jako ośrodki, s. 25–39; M. Frankel, Działalność wydawnicza Archiwum 
Państwowego w Szczecinie, w: Mundus archii mundus memoriae. Archiwum Państwowe 
w Szczecinie 1945–2005, red. M. Frankel, Szczecin 2007, s. 131–135; W. Chlistowski, Ewi-
dencja, informacja i udostępnianie materiałów archiwalnych, w: Wojewódzkie Archiwum 
Państwowe w Koszalinie 1961–1981, red. J. górski, Koszalin 1981, s. 116–118; A. Kiełbicka, 
Archiwum Państwowe w Krakowie 1951–1980, Warszawa–Łódź 1989, s. 135–167; S. Kłys, 
Działalność naukowa Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Poznaniu, w: Działalność 
naukowa, s. 20–35; S. Nawrocki, Działalność naukowa Archiwum Państwowego w Poznaniu 
w latach 1869–1998, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny”, R. VI/VII, 1999/2000, 
s. 51–70.

15 A. Cieślak, Edukacyjne funkcje, s. 107.



DZIAŁALNOść NAuKOWA I WyDAWNICZA ARCHIWuM 69

ojczyzną 16. Tym samym archiwum „to jedno z ogniw wpływających na poziom 
lokalnego społeczeństwa, stymulujący jego potrzeby kulturalne, to także segment 
życia naukowego administracyjnego regionu” 17.

Przejawy aktywności naukowej i wydawniczej oraz edukacyjnej 18 obecne są 
także w działalności Archiwum Państwowego w Kielcach. Omawianie tej proble-
matyki każe zatrzyma� się nad trzema przynajmniej zagadnieniami. Są to: zakres 
i cele działalności naukowej i wydawniczej Archiwum Państwowego w Kielcach, 
praktyczna realizacja i wreszcie wysunięcie postulatów na przyszłoś�.

Szczegółowe cele działalności naukowej i wydawniczej Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach reguluje jego statut. Należą do nich:

•	 prowadzenie	badań	indywidualnych	i	zespołowych	z	zakresu	archiwisty-
ki i dziedzin pokrewnych oraz udział w komisjach i zespołach powołanych 
przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a także udział w re-
alizacji przedsięwzię� inicjowanych przezeń w tym zakresie;

•	 opracowywanie	ekspertyz	i	opinii	naukowych;
•	 organizowanie	zebrań,	konferencji	i	sesji	naukowych;
•	 współdziałanie	ze	szkołami	wyższymi,	a	także	z	innymi	instytucjami	na-

ukowymi i wydawniczymi;
•	 przygotowywanie	do	druku	wydawnictw	źródłowych	 i	pomocy	ewiden-

cyjno-informacyjnych oraz publikacji naukowych z zakresu teorii i prak-
tyki archiwalnej 19.
Rozwój działalności naukowo-badawczej Archiwum Państwowego w Kiel-

cach nastąpił w latach pię�dziesiątych XX wieku. Istotne znaczenie w tym za-
kresie miała poprawa jego sytuacji lokalowej – w 1955 roku kielecka placówka 
została przeniesiona do odbudowanego i adaptowanego na jego potrzeby gma-
chu byłej synagogi. Duży wpływ na funkcjonowanie archiwum w interesującej 
nas materii miał dekret o archiwach z 1951 roku, który stwierdzał, że do zadań 

16 K. Kozłowski, Archiwa państwowe a małe ojczyzny, w: Archiwa samorządowe w służbie 
mieszkańców i administracji publicznej. Referaty II Krajowego Sympozjum Archiwalnego 
28–29 września 1999, red. J. Poraziński, Z. Pustuła, Warszawa 1999, s. 39–53.

17 L. Franciszkiewicz, Otwarcie sesji, w: Archiwa jako ośrodki, s. 5.
18 Szerzej na ten temat zob. H. Mazur, Działalność edukacyjna archiwów państwowych na 

przykładzie Archiwum Państwowego w Kielcach (wybrane zagadnienia), AP, R. XVI, 2011, 
nr 2, s. 49–73; tenże, Lekcje w Archiwum Państwowym w Kielcach, „Inspiracje” 2011, nr 3 
(93), s. 22, 23, tenże, Rzecz o edukacyjnej funkcji Archiwum Państwowego w Kielcach, 
„świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 1, 2012, s. 97–117.

19 Statut Archiwum Państwowego w Kielcach wprowadzony decyzją nr 21 2009 Naczelnego 
Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 16 IX 2009, par. 6, pkt 7, lit. a–i; zmieniony 
decyzją nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 8 listopada 2011 r., 
par. 6, pkt 6, lit. a–e.
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archiwów państwowych należą „prace naukowo-badawcze i wydawnicze w za-
kresie archiwistyki i archiwoznawstwa” 20. Najważniejszym czynnikiem, który 
przyczynił się do rozwoju archiwum pod kątem naukowym i wydawniczym, był 
wzrost liczby pracowników, z których wielu posiadało predyspozycje do podej-
mowania prac badawczych. Pokłosiem tego były 134 publikacje wydane w latach 
1951–1983. Okres największej aktywności naukowo-wydawniczej Archiwum 
Państwowego w Kielcach przypadł na lata siedemdziesiąte. Istotną rolę w ma-
terii naukowej w omawianym okresie odgrywały zebrania naukowe, na których 
wygłoszono prawie 200 referatów. Najbardziej aktywnymi pracownikami archi-
wum w działalności naukowo-wydawniczej byli: Antoni Artymiak, Irena Bała-
buch, Jan Boniecki, Romana guldon, Helena Kisiel, Alicja Makowska, Stanisław 
Marcinkowski, Adam Massalski, Władysław Prawdzik, Bohdan Ryszewski, Elwi-
ra Szczepaniak, Jerzy Szczepański, Elżbieta Wirska. Publikacje dotyczyły przede 
wszystkim historii regionu, archiwoznawstwa i źródłoznawstwa, metodyki archi-
walnej (głównie w zakresie porządkowania i opracowania materiałów archiwal-
nych, ale także udostępniania, konserwacji i kształtowania zasobu). ukazywały 
się także edycje źródeł archiwalnych oraz informatory o zasobie archiwalnym. 
Na zebraniach omawiano wydawnictwa Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pań-
stwowych i branżową literaturę zagraniczną. Kieleckie archiwum współpraco-
wało z instytucjami naukowymi, oświatowymi i kulturalnymi: Wyższą Szkołą 
Nauczycielską w Kielcach, Muzeum świętokrzyskim, bibliotekami oraz Kielec-
kim Towarzystwem Naukowym i kieleckim oddziałem Polskiego Towarzystwa 
Historycznego. Efektem tej współpracy były liczne wystawy, zebrania i sesje  
naukowe 21.

Ponieważ zagadnienie działalności naukowej Archiwum Państwowego 
w Kielcach w latach 1951–1983 zostało szczegółowo omówione przez Elwirę Szcze-
paniak i Romanę guldon, więcej uwagi poświęci� należy okresowi 1984–2011.

Po stagnacji w działalności wydawniczej pracowników archiwum w latach 
osiemdziesiątych daje się zauważy� ożywienie w tym zakresie w ostatniej deka-
dzie XX i pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku 22. W latach 1984–2011 ukazało się 
135 publikacji naukowych pracowników archiwum. Nie licząc kilku samodziel-
nych wydawnictw książkowych były to przede wszystkim artykuły publikowane 

20 Dekret z dnia 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych, Dz.u. 1951, nr 19, poz. 149.
21 E. Derdowska-Szczepaniak, Działalność naukowo-badawcza pracowników archiwów wo-

jewództwa kieleckiego, Kielce 1973 [do użytku wewnętrznego]; R. guldon, Działalność 
naukowo-badawcza i informacyjna państwowej służby archiwalnej województwa kielec-
kiego (1974–1983) [maszynopis znajduje się w zbiorze referatów Archiwum Państwowego 
w Kielcach].

22 Zob. Wykres 1.
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w regionalnych czasopismach naukowych („Kieleckie Studia Historyczne”, „Al-
manach Historyczny”, „Między Wisłą a Pilicą”, „Studia Muzealno-Historyczne”), 
periodykach branżowych: „Archiwista Polski” i „Archeion” oraz zbiorowych 
wydawnictwach zwartych. Połowę z nich poświęcono tematyce archiwoznawczej 
i źródłoznawczej 23. Artykuły te stanowiły prezentację i omówienie materiałów 
archiwalnych dotyczących danego zagadnienia, problematyki, okresu historycz-
nego czy kategorii źródeł. Duża częś� artykułów autorstwa kieleckich archiwi-
stów traktuje o historii regionu, zwłaszcza o okresie przed- i porozbiorowym 
oraz dwudziestoleciu międzywojennym. Liczne są także biogramy archiwistów 
ogłoszone w Słowniku biograficznym archiwistów i czasopismach branżowych 
oraz biogramy osób związanych z regionem świętokrzyskim wydane w Święto-
krzyskim słowniku biograficznym. Niewiele prac ukazało się z zakresu metodyki 
archiwalnej; są to m.in. artykuły poświęcone kształtowaniu zasobu archiwalnego, 
opracowaniu materiałów archiwalnych oraz działalności edukacyjnej archiwum. 
Osobną grupę stanowią informatory i przewodniki po zasobie Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach. Bardzo słabo reprezentowane są natomiast recenzje i spra-
wozdania. Niezwykle ubogi jest plon działalności edytorskiej, który w okresie 
1984–2011 przyniósł zaledwie 6 wydawnictw źródłowych. Najwięcej publikacji 
w latach 1984–2011 wyszło spod pióra: Romany guldon (24), Huberta Mazu-
ra (19), Kazimierza Nobisa (14), Elwiry Szczepaniak (13), Łukasza guldona (11), 
Tadeusza Kręgla (10), Anny Opary-Rak (8), Piotra Pawłowskiego (6), Jacka Ka-
czora (4) i Aleksandra Kondrata (4) 24.

Wiele polskich archiwów prowadzi ożywioną działalnoś� wydawniczą pu-
blikując opracowania naukowe w zakresie archiwoznawstwa i historii regionu, 
monografie i przewodniki po zespołach archiwalnych, wydawnictwa źródłowe, 
katalogi wystaw itp. Dlatego też postulatem wysoce zasadnym jest zainicjowa-
nie w Archiwum Państwowym w Kielcach aktywności wydawniczej. Możliwości 
takie daje zarówno zasób archiwum, jak także predyspozycje i potencjał grupy 
pracowników. Poza pewnymi możliwymi do zniwelowania barierami natury 
mentalnej i interpersonalnej nie ma poważniejszych przeszkód, które uniemoż-
liwiałyby rozwój kieleckiego archiwum w tym obszarze. Archiwum Państwowe 
w Kielcach z powodzeniem może czynnie uczestniczy� w życiu naukowym Kielc 
prowadząc działalnoś� wydawniczą. Jej pokłosiem mogą by� publikacje z zakre-
su metodyki archiwalnej, archiwoznawstwa i źródłoznawstwa, historii regionu 
między Wisłą i Pilicą, zwłaszcza dotyczące XIX i XX wieku, a także albumy i ka-
talogi wystaw.

23 Tematykę publikacji pracowników Archiwum Państwowego w Kielcach ilustruje Wykres 2.
24 Zob. Aneks 1.
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[maszynopis znajduje się w zbiorze referatów Archiwum Państwowego w Kielcach]; Archiwum 
Państwowe w Kielcach, Archiwum Państwowe w Kielcach 1922–2002, sygn. 275, 282, 284, 286, 
288, 291, 293, 298, 301, 1506, 1508, 1510, 1512, 1514, 1516, 1518, 1520, 1522, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528; 
Roczne sprawozdania opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Kielcach z lat 2000–2010 
[registratura Archiwum Państwowego w Kielcach]; Informacja bieżąca z działalności Archiwum 
Państwowego w Kielcach za I, II i III kwartał 2011 r. [registratura Archiwum Państwowego 
w Kielcach]; Bibliografia historii polskiej, http://www.bibliografia.ipn.gov.pl/portal/bhp/1046/8338/
Katalog.html [dostęp: 30 III 2012], Bazy Biblioteki Narodowej, http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/
makwww.exe?BM=49, http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=25 [dostęp: 30 III 2012].
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Przede wszystkim jednak należy się skupi� na działalności edytorskiej. 
W odniesieniu do źródeł dotyczących dziejów Kielc i regionu Między Wisłą a Pi-
licą wciąż ubogi i niewystarczający jest plon edytorstwa źródeł historycznych. 
Tymczasem to właśnie archiwa gromadzące i przechowujące materiały archiwal-
ne posiadają największe możliwości w zakresie prowadzenia prac wydawniczych 
źródeł historycznych.

Niektóre polskie archiwa państwowe wydają własne periodyki 25. Ambicją 
i celem Archiwum Państwowego w Kielcach powinno by� wydawanie również 
własnego czasopisma o charakterze archiwalno-historycznym. Mógłby to by� pe-
riodyk redagowany wspólnie z inną instytucją czy stowarzyszeniem o charakterze 
naukowym lub kulturalnym. Na jego łamach zamieszczane byłyby artykuły z za-
kresu archiwistyki, źródłoznawstwa i historii regionalnej. Tego typu wydawnic-
two służyłoby prezentacji efektów działalności naukowej pracowników archiwum, 
a także stwarzałoby możliwoś� publikacji tekstów autorstwa historyków. Mając 
na względzie zarówno niewielkie doświadczenie Archiwum Państwowego w ob-
szarze wydawniczym, ograniczone możliwości finansowe oraz kadrowe, periodyk 
taki, przynajmniej początkowo, mógłby przyją� formę rocznika lub półrocznika.

Począwszy od lat osiemdziesiątych spadła dwukrotnie w stosunku do lat 
siedemdziesiątych liczba zebrań naukowych i wygłaszanych w Archiwum Pań-
stwowym w Kielcach referatów 26. Łącznie w okresie 1984–2011 opracowano ich 
ponad 80. Problematyka wystąpień archiwistów dotyczyła przede wszystkich źró-
dłoznawstwa i archiwoznawstwa (75% wszystkich referatów) 27. Rzadziej podno-
szonym tematami były regionalistyka i metodyka archiwalna, ograniczana w za-
sadzie do kwestii kształtowania i opracowania zasobu archiwalnego. W ostatnim 
czasie niemal zaprzestano na posiedzeniach naukowych omawiania literatury 
archiwistycznej i referowania bieżących tomów „Archeionu”, co było częstą prak-
tyką w minionych dziesięcioleciach. Do tego zwyczaju Archiwum Państwowe 
w Kielcach zdaje się jednak powraca�, o czym świadczy ostatnie zebranie nauko-
we w grudniu 2011 roku, na którym pracownicy archiwum omówili zawartoś� 
ostatniego tomu „Archeionu” i najnowszy podręcznik pióra Haliny Robótki.

Wzorem innych archiwów państwowych należałoby organizowa� zebrania 
naukowe nie tylko w gronie pracowników Archiwum Państwowego w Kielcach, 
ale w towarzystwie zaproszonych lokalnych historyków i przedstawicieli innych 
instytucji naukowych, dydaktycznych i kulturalnych oraz wszystkich zaintere-
sowanych tematyką danego posiedzenia. Otwarte zebrania naukowe stwarzają 
bowiem możliwoś� prezentowania działalności i dorobku naukowego archiwum 

25 J. Krochmal, Regionalistyka, s. 21, 22.
26 Zob. Wykres 3.
27 Tematykę referatów pracowników Archiwum Państwowego w Kielcach ilustruje Wykres 4.
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na zewnątrz i docierania do szerszego grona odbiorców. Nie bez znaczenia jest 
też głos w dyskusji zaproszonych gości spoza środowiska archiwalnego. Otwarte 
posiedzenia naukowe są szansą na czynne uczestnictwo Archiwum Państwowego 
w Kielcach w życiu naukowym miasta i regionu.

Ważnym postulatem jest, by referaty archiwistów po wygłoszeniu na ze-
braniu naukowym nie trafiały na dno szafy czy szuflady, ale stawały się meryto-
ryczną pomocą dla pracowników archiwum, badaczy, studentów czy też w ogóle 
użytkowników zasobu korzystających z pracowni naukowej. uwaga ta dotyczy 
przede wszystkim tekstów o charakterze archiwoznawczym, pełniących rolę te-
matycznych przewodników międzyzespołowych. Opracowywanie referatów i ko-
munikatów ma sens tylko wtedy, gdy służą one szerszemu kręgowi odbiorców, 
a nie tylko wąskiej grupie archiwistów, wtedy, gdy ich walor poznawczy może 
by� wykorzystany i doceniany. Niestety, referaty archiwistów niezmiernie rzad-
ko wykorzystywane są przez osoby spoza Archiwum Państwowego w Kielcach. 
Przyczyną jest przede wszystkim brak wiedzy potencjalnych zainteresowanych 
o istnieniu tego typu pomocy naukowych. Dlatego też ważna jest rzetelna infor-
macja o znajdujących się w archiwach zbiorach referatów. Najbardziej rozsądnym 
rozwiązaniem byłaby publikacja spisu referatów na stronie internetowej Archi-
wum Państwowego w Kielcach.

Portal internetowy może sta� się niezwykle ważnym narzędziem na polu 
naukowym. Poza podstawowymi informacjami dotyczącymi działalności archi-
wum i jego zasobu powinien także stanowi� źródło wiedzy o naukowym obszarze 
funkcjonowania archiwum. Przede wszystkim należałoby na archiwalnej stronie 
internetowej zamieści� bibliografię jego pracowników oraz wykaz publikacji do-
tyczących samego archiwum 28. Ciekawym rozwiązaniem mogłoby by� publikowa-
nie na portalu naukowych i popularnonaukowych artykułów poświęconych archi-
wum. Rzecz jasna, nie powinno zabrakną� także informacji o przedsięwzięciach 
i aktualnościach w materii naukowej i edukacyjnej. Zakładka zawierająca wyżej 
wymienione dane miałaby automatycznie charakter informacyjny i promocyjny.

Znaczącą rolę w życiu naukowym odgrywają też sesje i konferencje nauko-
we organizowane lub współorganizowane przez Archiwum Państwowe w Kiel-
cach. Największym przedsięwzięciem tego typu była sesja: „Z dziejów, zasobu 
i działalności Archiwum Państwowego w Kielcach” zorganizowana 13 paździer-
nika 2011 roku w ramach inauguracji nowej siedziby Archiwum Państwowego 
w Kielcach. Jej celem było przybliżenie historii archiwum, jego zasobu oraz wybra-
nych aspektów działalności, także w kontekście znaczenia dla nauki, kultury oraz 
funkcjonowania innych instytucji. W sesji poza historykami z Instytutu Historii  

28 Warto w tej kwestii zwróci� uwagę na przykład Archiwum Państwowego w Lublinie: 
http://www.lublin.ap.gov.pl/?p=tresc&id=43 [dostęp: 30 III 2012].



HuBERT MAZuR76

uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kieleckiej delegatury Instytutu 
Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Kielc, Polskiej Akademii Nauk wzięli udział 
także archiwiści z archiwów państwowych w Radomiu, Warszawie. Pię� referatów 
wygłosili pracownicy Archiwum Państwowego w Kielcach: Anna Smorąg, Iwo-
na Pogorzelska, Anna Rogowska i Hubert Mazur (2 referaty) 29. Poprzednia sesja 
odbyła się w 2000 roku. Była to konferencja: „Społeczeństwo polskie w okresie 
I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.” zorganizowana wraz z Kie-
leckim Towarzystwem Naukowym oraz Instytutem Historii Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej Kielcach, na której reprezentujące Archiwum Państwowe w Kielcach 
Elwira Szczepaniak i Romana guldon wygłosiły referat: „Źródła do dziejów wojny 
polsko-radzieckiej przechowywane w zasobie AP w Kielcach i jego oddziałach”. 
Doda� warto, że w tym samym roku odbyło się spotkanie naukowe poświęcone 
pamięci byłego dyrektora kieleckiego archiwum dra Stanisława Marcinkowskie-
go połączone z promocją książki pt. Społeczności małomiasteczkowe w regionie 
świętokrzyskim. Także w dziewię�dziesiątych i osiemdziesiątych latach archiwum 
współorganizowało sesje naukowe m.in. z Kieleckim Towarzystwem Naukowym, 
Instytutem Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej Kielcach, kieleckim Oddziałem 
Polskiego Towarzystwa Historycznego, Muzeum Narodowym w Kielcach. Refera-
ty pracowników Archiwum Państwowego w Kielcach były wygłaszane również na 
sesjach naukowych organizowanych przez inne instytucje kultury i nauki. Ogółem 
kieleccy archiwiści w latach 1984–2011 wzięli czynny udział prawie w 40 sesjach 
i konferencjach naukowych. W tematyce referatów dominowało archiwoznaw-
stwo. Rzadsze były wystąpienia o charakterze historycznym 30.

Zasadne jest też podejmowanie inicjatyw w organizacji sesji i konferencji 
naukowych poświęconych archiwistyce bądź historii regionu. Przedsięwzięcia 
takie mogą by� realizowane samodzielnie lub przy współpracy uczelni, biblio-
tek, muzeów, innych archiwów czy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, 
a także rozmaitych stowarzyszeń czy władz samorządowych. Okazją do organiza-
cji takiego wydarzenia naukowego może sta� się jubileusz 90 rocznicy powstania 
Archiwum Państwowego w Kielcach przypadający na 2013 rok.

Archiwum Państwowe w Kielcach trzykrotnie uczestniczyło w Kieleckich 
Festiwalach Nauki. W ramach IV Festiwalu Nauki pracownicy archiwum przy-
gotowali wystawę: „Dokument źródłowy podstawą w poznawaniu historii swojej 
rodziny”, wykład: „Drzewo genealogiczne w oparciu o dokument archiwalny” 
oraz konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów: „Moi przodko-
wie – drzewo genealogiczne”. Dużą popularnością cieszyły się też Dni Otwarte 

29 H. Mazur, Sprawozdanie z uroczystej inauguracji nowej siedziby Archiwum Państwowego 
w Kielcach, 12–13 października 2011 r. i sesji naukowej „Z dziejów, zasobu i działalności 
Archiwum Państwowego w Kielcach”, AP, R. XVI, 2011, nr 4, s. 106–112.

30 Zob. Aneks 3.
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Archiwum 31. Rozwój przestrzenny Kielc i jego zabudowa na przestrzeni wieków 
stały się przedmiotem cyklu imprez podczas V Kieleckiego Festiwalu Nauki. Był 
to wykład: „Kielce – rozwój przestrzenny i zabudowa”, wystawa: „Kielce – obraz 
miasta w dokumencie – przeszłoś�, teraźniejszoś�” oraz konkurs: „Historia mo-
jej dzielnicy – osiedla” 32. Natomiast w ramach VI Kieleckiego Festiwalu Nauki 
Archiwum Państwowe w Kielcach wystąpiło z wystawą: „Szkoły kieleckie w do-
kumencie archiwalnym”, z wykładem: „Historia szkół w Kielcach” oraz z kon-
kursem: „Historia mojej szkoły” 33. Ze wszech miar słuszny wydaje się postulat 
powrotu do uczestnictwa w prezentacjach festiwalowych.

Aktywna działalnoś� naukowa i wydawnicza archiwum przynieś� może 
szereg korzyści. Przede wszystkim badania naukowe nad zasobem danego ar-
chiwum i będące ich wynikiem publikacje wpływają korzystnie na jakoś� udo-
stępniania i informacji naukowej. Działania naukowe dzięki współprzenikaniu 
się z funkcją informacyjną, edukacyjną i promocyjną służą budowaniu pozytyw-
nego wizerunku archiwum, podnoszeniu jego prestiżu i otwieraniu się szeroko 
na społeczeństwo, zgodnie z zasadą publiczności archiwów. Wyjście naprzeciw 
potrzebom i interesom społeczeństwa stwarza z kolei możliwoś� uczestnictwa 
w budowaniu i pogłębianiu jego kultury oraz świadomości historycznej. Planowe 
i permanentne działania naukowe oraz ożywiona działalnoś� edytorska zagwa-
rantują archiwum pozycję ważnego i potrzebnego ośrodka badań regionalnych 
na równi z lokalnymi szkołami wyższymi, bibliotekami, muzeami oraz stowarzy-
szeniami i instytucjami kulturalnymi i naukowymi, dla których archiwum może 
by� zarówno partnerem, jak i swoistym zapleczem. Warto jednak iś� o krok dalej 
i podją� trud prowadzenia także samodzielnej działalności naukowej w dziedzi-
nie historii regionu. Osobną kwestią są badania w zakresie archiwistyki. O ile 
bowiem zakłady archiwistyki funkcjonujące w strukturach instytutów historycz-
nych uczelni wyższych zajmują się przede wszystkim teorią archiwalną, dzieja-
mi archiwów, kancelarii i administracji, kształceniem archiwistów, kwestiami 
prawnymi funkcjonowania archiwów i zarządzaniem dokumentacją, o tyle przed 
archiwami państwowymi otwierają się możliwości prac badawczych w zakresie 
metodyki archiwalnej, archiwoznawstwa oraz prac edytorskich. Można przyją�, 

31 Poszukiwania genealogiczne, oprac.: A. Chałońska, W. grzesik, Ł. guldon, R. guldon, 
A. Kukla, I. Pogorzelska, A. Smorąg, w: IV Kielecki Festiwal Nauki 12–21 września 2003. 
Prezentacje festiwalowe, red. K. grysa, Kielce 2004, s. 55–59.

32 Miasto Kielce – rozwój przestrzenny i zabudowa, oprac.: R. Chałoński, R. guldon, W. grze-
sik, A. Kukla, I. Pogorzelska, A. Smorąg, w: V Kielecki Festiwal Nauki 16–26 września 2004. 
Prezentacje festiwalowe, red. K. grysa, Kielce 2005, s. 63–65.

33 Szkoły kieleckie w dokumencie archiwalnym, oprac.: W. grzesik, A. Opara, A. Smorąg, 
w: VI Kielecki Festiwal Nauki 17–25 września 2005. Prezentacje festiwalowe, red. Z. Steciak, 
Kielce 2006, s. 33–35.
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że pozostawiając (ale nie rezygnując z nich całkowicie) teoretyczne rozważania 
archiwistykom, archiwiści powinni skupi� się na podejmowaniu w piśmiennic-
twie zagadnień praktycznych. Aktywnoś� Archiwum Państwowego w Kielcach 
na tym polu stanowi� będzie istotną cegiełkę w rozwoju polskiej archiwistyki. 
Efektem będzie silna pozycja kieleckiego archiwum na tle innych polskich archi-
wów. Inicjowanie przedsięwzię� naukowych przez archiwa, to jest przez dyrekcję 
i poszczególnych pracowników, aktywizowa� może pozostałą częś� archiwalnego 
personelu, a z całą pewnością będzie przekłada� się na rozwój intelektualny ar-
chiwistów i stwarza� okazję do samokształcenia.

Oddana do użytku w 2011 roku nowa siedziba Archiwum Państwowego 
w Kielcach stwarza ogromne możliwości w zapewnieniu szerokiego dostępu do 
zasobu archiwalnego i otworzeniu tej placówki na publicznoś�. Mowa tu nie tyl-
ko o obszernej i nowoczesnej pracowni naukowej, ale przede wszystkim o salach: 
wystawowej, szkoleniowej i konferencyjnej. Takie zaplecze lokalowe w zestawie-
niu z potencjałem w postaci zasobu archiwalnego i kompetentnego personelu za-
owocowa� może licznymi przedsięwzięciami w materii kulturalnej, edukacyjnej 
i naukowej.

Dołoży� należy także starań mających na celu wspieranie pracowników 
w twórczej pracy naukowej, która powinna przynieś� wymierne efekty w postaci 
zwiększonej liczby publikacji i referatów na zebraniach. Szczególną uwagę nale-
ży zwróci� na młodych pracowników, zachęcając ich i motywując do aktywnego 
udziału w życiu naukowym.

Aneks 1 
Wykaz publikacji pracowników Archiwum Państwowego w Kielcach 

wydanych lub oddanych do druku w latach 1984–2011 34

Irena Bałabuch
(1966–1998)

1. Źródła do dziejów przemysłu w aktach Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, 
w: Źródła do dziejów przemysłu i rzemiosła w XIX i XX wieku w zasobie Wojewódz-
kiego Archiwum Państwowego w Kielcach, red. Z. guldon, Kielce 1984, s. 79–84.

2. Źródła do dziejów Polski Ludowej w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, 
„Kieleckie Studia Historyczne”, t. 6, 1987, s. 75–86 [wraz z E. Szczepaniak].

3. Polskie instytucje kredytowe na Kielecczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej, „Rocz-
nik świętokrzyski”, t. 18, 1991, s. 51–64 [wraz z R. guldon].

34 Wykaz opracowano na podstawie: Archiwum Państwowe w Kielcach, Archiwum Państwo-
we w Kielcach, sygn. 275, 282, 284, 286, 288, 291, 293, 298, 301, 1506, 1508, 1510, 1512, 1514,  
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Beata Białek
(od 2004)

4. Konfederacja Polski Niepodległej na Lubelszczyźnie w latach 1979–1989, w: Konfe-
deracja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. M. Wenklar, Kraków 2011, 
s. 180–188.

Rafał Chałoński
(1990–2011, od 2012)

5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – oddział Kielce 
za 1999 rok, „Archiwista Polski”, R. V, 2000, nr 3, s. 92, 93.

Andrzej Grygiel
(1993–1995)

6. Archiwum państwowe w Kielcach Oddział w Pińczowie, w: Archiwa Państwowe w Pol-
sce. Przewodnik po zasobie, red. A. Biernat, A. Laszuk, Warszawa 1998, s. 137–141.

Łukasz Guldon
(od 1999)

7. Wizytacja parafii ciepielowskiej z 1748 r., w: Radom i region radomski w dobie szlachec-
kiej Rzeczypospolitej, t. V, red. Z. guldon, S. Zieliński, Radom 1999, s. 99–101.

8. Akta z okresu okupacji hitlerowskiej w archiwach państwowych województwa święto-
krzyskiego, „Almanach Historyczny”, t. 3, 2001, s. 203–213 [wraz z R. guldon].

9. Wielkość gospodarstw chłopskich w kluczu iłżeckim i mirowskim w 1789 roku, „Mię-
dzy Wisłą a Pilicą”, t. 2, 2001, s. 191–197.

10. Bartolon Stanisław, w: Świętokrzyski słownik biograficzny, t. 1, do 1795 r., red. J. Wi-
jaczka, s. 12.

11. Jonston Jan Jerzy, w: Świętokrzyski słownik biograficzny, t. 1, do 1795 r., red. J. Wi-
jaczka, s. 65.

12. Mirecki Stanisław Krzysztof, w: Świętokrzyski słownik biograficzny, t. 1, do 1795 r., 
red. J. Wijaczka, s. 102, 103.

13. Ossoliński Hieronim, w: Świętokrzyski słownik biograficzny, t. 1, do 1795 r., red. 
J. Wijaczka, s. 126.

14. Zadzik Jakub, w: Świętokrzyski słownik biograficzny, t. 1, do 1795 r., red. J. Wijaczka, 
s. 204, 205.

15. Zamoyski Andrzej, w: Świętokrzyski słownik biograficzny, t. 1, do 1795 r., red. J. Wi-
jaczka, s. 207, 208.

16. Folwark i wieś w kluczu mirowskim w końcu XVIII wieku, „Studia Ekonomiczno- 
-Społeczne”, t. 6, 2004, s. 51–72.

 1516, 1518, 1520, 1522, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528; Roczne sprawozdania opisowe z działalno-
ści Archiwum Państwowego w Kielcach z lat 2000–2010 [registratura Archiwum Państwo-
wego w Kielcach]; Informacja bieżąca z działalności Archiwum Państwowego w Kielcach 
za I, II i III kwartał 2011 r. [registratura Archiwum Państwowego w Kielcach]; Bibliografia 
Historii Polskiej, http://www.bibliografia.ipn.gov.pl/portal/bhp/1046/8338/Katalog.html 
[dostęp: 30 III 2012]., Bazy Biblioteki Narodowej, http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.
exe?BM=49, http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=25 [dostęp: 30 III 2012].
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17. Wizytacja parafii ostrowieckiej z 1748 roku, w: W kręgu historii, gospodarki i kultury. 
Studia dedykowane profesorowi Jerzemu Piwkowi w siedemdziesiątą rocznicę uro-
dzin, red. S. Piątkowski, Ostrowiec świętokrzyski 2004, s. 49–54.

Romana Guldon
(1970–2009)

18. Materiały do osadnictwa powiatu brzesko-kujawskiego w XVII–XVIII w., „Zapiski 
Kujawsko-Dobrzyńskie” 1984, s. 143–172 [wraz z Z. guldonem].

19. Źródła do dziejów produkcji broni do 1939 r. w Wojewódzkim Archiwum Państwo-
wym w Kielcach, „Studia Kieleckie” 1984, nr 2, s. 119–125 [wraz z E. Szczepaniak].

20. Źródła do dziejów przemysłu i rzemiosła z okresu I wojny światowej, w: Źródła do 
dziejów przemysłu i rzemiosła w XIX i XX wieku w zasobie Wojewódzkiego Archi-
wum Państwowego w Kielcach, red. Z. guldon, Kielce 1984, s. 25–40.

21. Źródła do dziejów ruchu robotniczego w Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
w Kielcach, w: Stan źródeł do dziejów polskiego ruchu robotniczego (materiały na 
sympozjum zorganizowano przez Centralne Archiwum KC PZPR 18 lutego 1983 r.), 
red. F. Tych, Warszawa 1985, s. 204–212 [wraz z K. Nobisem].

22. Źródła archiwalne do dziejów emigracji i Polonii w zasobie Archiwum Państwowego 
w Kielcach, w: Dzieje Kielecczyzny w historiografii Polski Ludowej. Baza źródłowa. 
Materiały sesji naukowej [Kielce], 29–30 listopada 1985 r., cz. 2, red. Z. guldon, 
Kielce 1987, s. 67–83 [wraz z E. Szczepaniak].

23. Udział miast kujawskich i dobrzyńskich w handlu wiślanym w połowie XVIII wieku, 
„Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 6, 1988, s. 179–188 [wraz z Z. guldonem].

24. Źródła archiwalne do dziejów Buska, w: Tradycje walk o wyzwolenie narodowe i spo-
łeczne na ziemi buskiej. Materiały sesji popularnonaukowej 11 IV 1987 r., red. Z. gul-
don, Kielce 1988 [wraz z S. Marcinkowskim].

25. Źródła do dziejów mniejszości etnicznych na Kielecczyźnie w okresie I wojny świato-
wej w Archiwum Państwowym w Kielcach, w: Ludność żydowska w regionie święto-
krzyskim. Materiały z sesji naukowej w Starachowicach 17 X 1987 r., red. Z. guldon, 
Kielce 1989, s. 139–160.

26. Polskie instytucje kredytowe na Kielecczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej, „Rocz-
nik świętokrzyski”, t. 18, 1991, s. 51–64 [wraz z I. Bałabuch].

27. Źródła do dziejów Kielecczyzny w okresie I wojny światowej, w: Społeczeństwo wo-
jewództwa kieleckiego wobec niepodległości 1918 roku. Materiały z sesji naukowej 
poświęconej 70 rocznicy odzyskania niepodległości, Kielce, 11 listopada 1988 r., red. 
J. Ławnik, Kielce 1991.

28. Fotografie w zasobie Archiwum w Kielcach i oddziałach terenowych, „Archeion”, 
t. 94, 1995, s. 325, 326.

29. W 130 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego na Kielecczyźnie, „Archeion”, 
t. 94, 1995, s. 255–256 [wraz z J. Jabłońskim].

30. Wisła i jej dopływy w świetle archiwaliów z I połowy XIX w., przechowywanych w Ar-
chiwum Państwowym w Kielcach, „Pamiętnik Sandomierski”, t. 3, 1997, s. 251–256.

31. Lustracja kuźnicy żelaza w Cedzynie z 1789 roku, „Almanach Historyczny”, t. 1, 
1999, s. 259–265.

32. Akta z okresu okupacji hitlerowskiej w archiwach państwowych województwa święto-
krzyskiego, „Almanach Historyczny”, t. 3, 2001, s. 203–213 [wraz z Ł. guldonem].
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33. Źródła archiwalne do dziejów wojny polsko-rosyjskiej w 1920 roku w zasobie Archi-
wum Państwowego w Kielcach, w: Społeczeństwo polskie w dobie I wojny światowej 
i wojny polsko-bolszewickiej, red. R. Kołodziejczyk, Kielce 2001, s. 317–325 [wraz 
z E. Szczepaniak].

34. Bazylewski Ludwik, w: Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. II, 1906–2001, 
red. B. Woszczyński, Warszawa 2002, s. 32.

35. Czapski Lucjan, w: Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. II, 1906–2001, red. 
B. Woszczyński, Warszawa 2002, s. 46.

36. Głazek Lucjan, w: Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. II, 1906–2001, red. 
B. Woszczyński, Warszawa 2002, s. 54.

37. Pamiątki Konstytucji 3 maja przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego 
w Kielcach, „Almanach Historyczny”, t. 4, 2002, s. 169–178.

38. Źródła rękopiśmienne do dziejów Kielc, „Między Wisłą a Pilicą”, t. 3, 2002, s. 341–
352 [wraz z E. Szczepaniak].

39. Archiwum Państwowe w Kielcach, w: Między Sekwaną a Wisłą. Źródła do dziejów 
Francji i stosunków polsko-francuskich w archiwach polskich, red. A. Laszuk,War-
szawa 2002, s. 129–133.

40. Archiwum Państwowe w Kielcach oddział w Pińczowie, w: Między Sekwaną a Wisłą. 
Źródła do dziejów Francji i stosunków polsko-francuskich w archiwach polskich, red. 
A. Laszuk,Warszawa 2002, s. 133.

41. Źródła do historii Żydów w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, w: Źródła 
archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, red. B. Woszczyński, V. urbaniak, Warszawa 
2001, s. 181–192.

Janina Hładka
(1966–1993)

42. Źródła archiwalne do dziejów budownictwa przemysłowego z lat 1867–1914, w: Źró-
dła do dziejów przemysłu i rzemiosła w XIX i XX wieku w zasobie Wojewódzkiego 
Archiwum Państwowego w Kielcach, red. Z. guldon, Kielce 1984, s. 28–34.

43. Kamiński Przemysław, w: Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. II, 1906–
2001, red. B. Woszczyński, Warszawa 2002, s. 78.

Jerzy Jabłoński
(od 1985)

44. W 130 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego na Kielecczyźnie, „Archeion”, 
t. 94, 1995, s. 255, 256 [wraz z R. guldon].

45. Sprawozdanie z konferencji pt. „Ewolucja techniki stosowanej w archiwach w XX 
wieku”, „ Archiwista Polski”, R. V, 2000, nr 3, s. 88–91.

46. Akta Naczelnika Wojskowego Powiatu Kieleckiego z lat 1874–1917 w zasobie Archi-
wum Państwowego w Kielcach, „Archiwista Polski”, R. V, 2000, nr 2, s. 28–33.

Jacek Kaczor
(1995–1999)

47. Ludność parafii szydłowieckiej w II poł. XVIII w., w: Studia z historii Szydłowca, red. 
Z. guldon, J. Wijaczka, Szydłowiec 1995, s. 77–88.

48. Górnictwo i hutnictwo w Staropolskim Okręgu Przemysłowym w II poł. XVIII w., 
Kielce 1995 [wraz z Z. guldonem].
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49. Protestantyzm w powiecie radomskim w XVI–XVIII w., w: Radom i region radomski 
w dobie szlacheckiej Rzeczpospolitej, Radom 1996, t. II, red. Z. guldon, S. Zieliński, 
s. 125–152.

50. Kahał ostrowiecki w XVII–XVIII w., w: Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej 
Rzeczpospolitej, Kielce 1996, red. W. Kowalski, J. Muszyńska, s. 63–68.

Krystyna Kasperek
(1972–1985)

51. Źródła do dziejów przemysłu i rzemiosła w latach 1919–1939, w: Źródła do dziejów 
przemysłu i rzemiosła w XIX i XX wieku w zasobie Wojewódzkiego Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach, red. Z. guldon, Kielce 1984, s. 41–54.

Aleksander Kondrat
(od 1991)

52. Struktury organizacyjne i wpływy wśród społeczeństwa powiatu sandomierskie-
go Związku Ludowo-Narodowego 1918–1928, „Zeszyty Sandomierskie”, R. 8, 2001, 
nr 13, s. 22–26.

53. Dr Stanisław Krawczyński (1884–1940). Zarys działalności politycznej, „Zeszyty 
Sandomierskie”, R. 9, 2002, nr 16, s. 30–37.

54. Ludowcy w wyborach do samorządu terytorialnego powiatu sandomierskiego w la-
tach 1919–1939, „ Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowe-
go”, nr 20, 2004, s. 85–105.

55. Stronnictwo Narodowe w powiecie sandomierskim w latach 1928–1934, „Zeszyty 
Sandomierskie”, R. 11, 2004, nr 19, s. 25–29.

Tadeusz Kręgiel
(1960–2001)

56. Materiały do dziejów harcerstwa w zasobie Archiwum Państwowego w Starachowi-
cach, „Zeszyty Starachowickie”, 2, 1986.

57. Materiały źródłowe do dziejów przemysłu (cukrowniczego) w województwie kielec-
kim (1870–1945) przechowywane w archiwach państwowych w Pińczowie i Stara-
chowicach, w: Dzieje Kielecczyzny w historiografii Polski Ludowej. Baza źródłowa. 
Materiały sesji naukowej [Kielce], 29–30 listopada 1985 r., cz. 2, red. Z. guldon, 
M.B. Markowski, Kielce 1987, s. 97–101.

58. Źródła do dziejów ludności żydowskiej (1862–1939) w Archiwum Państwowym w Sta-
rachowicach, w: Ludność żydowska w regionie świętokrzyskim. Materiały z sesji na-
ukowej w Starachowicach 17 X 1987 r., red. Z. guldon, Kielce 1989, s. 223–230.

59. Źródła do dziejów szkół rzemieślniczo-niedzielnych w guberni kieleckiej przechowy-
wane w Archiwum Państwowym w Kielcach (1867–1885), „Studia Kieleckie”, R. 19, 
1992, nr 2, s. 133–140.

60. Udział duchowieństwa w szkolnictwie elementarnym w obwodzie miechowskim i stop-
nickim w latach 1816–1831, „Kielecki Przegląd Diecezjalny”, 68, 1992 s. 166–170.

61. Stan materiałów archiwalnych dotyczących miasta Skarżysko-Kamienna przecho-
wywanych w starachowickim oddziale Archiwum Państwowego w Kielcach, w: Szki-
ce do historii Skarżyska-Kamiennej, red. Z guldon, Skarżysko-Kamienna 1993, 
s. 140–150.
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62. Czterdziestolecie Archiwum w Starachowicach (1950–1990), „Archeion”, t. 94, 1995, 
s. 288–291.

63. Józef Spytek (1900–1979), w: Chłopi – kultura – naród – państwo. Materiały z sesji 
naukowej, Kielce 18–19 marca 1995 r., red. S. J. Pastuszka, Kielce 1995, s. 117–121.

64. Archiwum państwowe w Kielcach Oddział w Starachowicach, w: Archiwa Państwo-
we w Polsce. Przewodnik po zasobie, red. A. Biernat, A. Laszuk, Warszawa 1998, 
s. 146–150.

65. Niemiec Franciszek, w: Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. II, 1906–2001, 
red. B. Woszczyński, Warszawa 2002, s. 128, 129.

Hubert Mazur
(2006–2008; od 2009)

66. Biblioteki parafialne w dekanacie Książ Wielki w drugiej połowie XVIII wieku, „Ar-
chiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 88, 2007, s. 109–131.

67. Archiwa parafialne w dekanacie Książ Wielki w świetle wizytacji z 1783 r., „Archiwa, 
Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 90, 2009, s. 99–110.

68. Księgozbiory prywatne duchowieństwa parafialnego w świetle akt Kontroli Skarbowej 
przy Sądach guberni radomskiej w Kielcach, w: Społeczeństwo i kultura na Kielec-
czyźnie w XIX i XX wieku, red. J. Szczepański, u. Oettingen, Kielce 2009, s. 35–52.

69. Źródła do dziejów chęcińskich kościołów w zasobie Archiwum Państwowego w Kiel-
cach, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 93, 2010, s. 77–109.

70. Kielecciana kartograficzne i ikonograficzne z lat 1795–1866 w zasobie Archiwum 
Państwowego w Kielcach, „Studia Muzealno-Historyczne”, t. 2, 2010, s. 155–196.

71. [Rec.]: Weronika Pawłowicz, Księgozbiory polskiego duchowieństwa katolickiego na 
Górnym Śląsku w XIX i XX wieku (do 1939 r.), Studia i materiały Wydziału Teolo-
gicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 52, Księgarnia św. Jacka, Katowice 
2009, ss. 429, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 94, 2011, s. 371–377.

72. Działalność edukacyjna archiwów państwowych na przykładzie Archiwum Państwo-
wego w Kielcach (wybrane zagadnienia), „Archiwista Polski”, R. XVI, 2011, nr 2, 
s. 49–73.

73. [Rec.] Archiwum jako warsztat pracy nauczyciela historii. Scenariusze lekcji dla na-
uczycieli szkoły podstawowej, gimnazjalnej i szkoły ponadgimnazjalnej, pod red. Te-
resy Stachurskiej-Maj i Violetty Urbaniak, Warszawa 2010, ss. 71 + CD, „Archiwista 
Polski”, R. XVI, 2011, nr 3, s. 71–76.

74. Regulamin czytelni Antoniego Maickiego z 1857 r., „Studia Muzealno-Historyczne”, 
t. 3, 2011, s. 343–348.

75. Archiwum Państwowe w Kielcach – historia – zadania – zasób jako przykład lekcji 
archiwalnej, „Wiadomości Historyczne”, R. LIV, 2011, nr 6, s. 18–24.

76. Archiwum Państwowe w Kielcach – historia – zadania – zasób. Konspekt lekcji w li-
ceum ogólnokształcącym, „Wiadomości Historyczne”, R. LIV, 2011, nr 6, s. 25–27.

77. [Rec.] Joanna Szady, Księgozbiory parafialne w prepozyturze wiślickiej w II połowie 
XVIII wieku, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw-
ła II, Lublin 2008, ss. 297, „Rocznik świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistycz-
ne” [w druku].

78. Źródła do dziejów Chęcin w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, „Między 
Wisłą a Pilicą”, t. 12, 2011, s. 165–200.
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79. Źródła do dziejów Kościołów ewangelickich w zasobie Archiwum Państwowego 
w Kielcach, w: Z dziejów i tradycji ewangelików kieleckich, red. J. Kłaczkow, Kielce 
2011, s. 161–189.

80. Początki parafii ewangelicko-augsburskiej w Kielcach – wybór źródeł, w: Z dziejów 
i tradycji ewangelików kieleckich, red. J. Kłaczkow, Kielce 2011, s. 139–160.

81. Sprawozdanie z uroczystej inauguracji nowej siedziby Archiwum Państwowego 
w Kielcach, 12–13 października 2011 r. i sesji naukowej „Z dziejów, zasobu i działal-
ności Archiwum Państwowego w Kielcach”, „Archiwista Polski”, R. XVI, 2011, nr 4, 
s. 106–112.

82. Inwentarz parafii ewangelicko-augsburskiej w Kielcach z 1853 roku, „Studia Muzeal-
no-Historyczne”, t. 4 [w druku].

83. [Rec.] Dzieje powiatu kieleckiego 1810–2008, pod red. Jacka Wijaczki i Wojciecha Sale-
try, Kielce 2009, ss. 391, „Między Wisłą a Pilicą”, t. 14 [w druku] [wraz z H. Wilkiem].

84. Lekcje w Archiwum Państwowym w Kielcach, „Inspiracje” 2011, nr 3 (93), s. 22, 23.

Jadwiga Nobis
(1973–2009)

85. Szkolnictwo ludowe w latach 1915–1918 w świetle materiałów archiwalnych zespołów 
akt C i K Komend Powiatowych przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowe-
go w Kielcach, „Archiwista Polski”, R. XI, 2006, nr 1, s. 53–64 [wraz z K. Nobisem].

Kazimierz Nobis
(1967–2009)

86. Źródła do dziejów górnictwa i hutnictwa w latach 1945–1950, w: Źródła do dziejów 
przemysłu i rzemiosła w XIX i XX wieku w zasobie Wojewódzkiego Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach, red. Z. guldon, Kielce 1984, s. 55–69.

87. Źródła do dziejów ruchu robotniczego w Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
w Kielcach, w: Stan źródeł do dziejów polskiego ruchu robotniczego (materiały na 
sympozjum zorganizowano przez Centralne Archiwum KC PZPR 18 lutego 1983 r.), 
red. F. Tych, Warszawa 1985, s. 204–212 [wraz z R. guldon].

88. Kontrole archiwów zakładowych – wczoraj i dzisiaj, „Archiwista Polski”, R. IV, 1999, 
nr 1, s. 39–49.

89. Źródła do dziejów górnictwa i hutnictwa w Staropolskim Okręgu Przemysło-
wym w XIX w., w: Społeczności małomiasteczkowe w regionie świętokrzyskim 
(XIX–XX w.). Pamięci Stanisława Marcinkowskiego w dziesiątą rocznicę śmierci, 
red. R. Kołodziejczyk, M. Markowski, Kielce 1992, s. 17–29.

90. Archiwa zakładowe państwowych jednostek organizacyjnych projektowania, „Ar-
cheion”, t. 91, 1993, s. 75–89.

91. Dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna – pojęcia, części składowe, ocena 
wartości, „Archiwista Polski”, R. II, 1997, nr 3, s. 78–85.

92. Archiwum państwowe w Kielcach, w: Archiwa Państwowe w Polsce. Przewodnik po 
zasobie, red. A. Biernat, A. Laszuk, Warszawa 1998, s. 125–134.

93. Archiwum państwowe w Kielcach Oddział w Jędrzejowie, w: Archiwa Państwowe w Pol-
sce. Przewodnik po zasobie, red. A. Biernat, A. Laszuk, Warszawa 1998, s. 134–137.

94. Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kiel-
cach, „Archiwista Polski”, R. III, 1998, nr 2, s. 24–37.
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95. Prowadzenie i przechowywanie archiwaliów sądowych w świetle przepisów kancela-
ryjnych i archiwalnych po 1950 roku (na przykładzie województwa świętokrzyskie-
go), w: Archiwa instytucji wymiaru sprawiedliwości. III Krajowe Sympozjum Archi-
walne Łódź 4–5 września 2001, red. J. Baranowski, u. Zarzycka-Sutter, Łódź 2001, 
s. 197–215.

96. Klasyfikator i kwalifikator dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej, „Archiwi-
sta Polski”, R. VI, 2001, nr 2, s. 77–82.

97. Archiwa zakładowe warsztatem pracy naukowej, w: Archiwa i archiwiści w dobie 
społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów 
Polskich, t. 1, Szczecin 12–13 września 2002, red. D. Nałęcz, s. 197–205.

98. Wartościowanie dokumentacji osobowej. Kryteria, problemy, rozwiązania, „Archi-
wista Polski”, R. XI, 2006, nr 3, s. 27–40.

99. Szkolnictwo ludowe w latach 1915–1918 w świetle materiałów archiwalnych zespołów 
akt C i K Komend Powiatowych przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowe-
go w Kielcach, „Archiwista Polski”, R. XI, 2006, nr 1, s. 53–64 [wraz z J. Nobis].

Anna Opara-Rak
(od 2002)

100. Akta notariuszy z lat 1918–1951 w archiwach, „Teki Archiwalne”, t. 7, 2003, s. 21–37.
101. Archiwa i Społeczeństwo. Sprawozdanie z XV Międzynarodowego Kongresu Archi-

wów w Wiedniu, „ Archiwista Polski”, R. IX, 2004, nr 4, s. 13–15.
102. Opracowanie akt notarialnych, „ Teki Archiwalne”, t. 8, 2004, s. 123–132.
103. Prowadzenie i przechowywanie akt notarialnych wytworzonych w latach 1918–1951 

w świetle przepisów kancelaryjno-archiwalnych, w: Notariat i akta notarialne na zie-
miach polskich w XIX–XX wieku, red. S. Piątkowski, K. Skupieński, Radom 2004, 
s. 155–166.

104. Akta notarialne w zasobach archiwów państwowych i ich wartość archiwalna, „Re-
jent”, R. 16, 2006, nr 6, s. 150–169.

105. Obraz stosunków rodzinnych w aktach notarialnych z okresu dwudziestolecia mię-
dzywojennego przyczynkiem do badań genealogicznych, w: Społeczeństwo i gospo-
darka w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku, red. u. Oettingen, J. Szczepań-
ski, Kielce 2008, s. 317–326.

106. Akta notarialne pamiętnikiem z życia regionu, w: Kielczanie w życiu miasta i regio-
nu w XIX i XX wieku, red. u. Oettingen, Kielce 2006, s. 29–43.

107. Akta notarialne materiałem źródłowym dla genealogów, „Archiwista Polski”, R. XIV, 
2009, nr 3, s. 47–60.

Piotr Pawłowski
(od 1977)

108. Archiwum Państwowe w Kielcach. Oddział w Sandomierzu, „Zeszyty Sandomier-
skie”, R. 2, 1995, nr 3, s. 43–45.

109. Zapomniane mogiły, „Zeszyty Sandomierskie”, R. 2, 1995, nr 3 s. 46.
110. Geneza, organizacja i zadania Powszechnego Uniwersytetu Regionalnego im. Stanisła-

wa Konarskiego w Sandomierzu, „Zeszyty Sandomierskie”, R. 3, 1996, nr 5, s. 31–35.
111. Wakacyjne Kursy Uniwersyteckie organizowane przez Powszechny Uniwersytet Re-

gionalny im. Stanisława Konarskiego, „Zeszyty Sandomierskie”, R. 4, 1997, nr 6, 
s. 28–31.
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112. Archiwum państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu, w: Archiwa Państwo-
we w Polsce. Przewodnik po zasobie, red. A. Biernat i A. Laszuk, Warszawa 1998, 
s. 141–146.

113. Źródła do dziejów Solidarności w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach od-
dział w Sandomierzu. Stan obecny i postulaty na przyszłość, „Zeszyty Sandomier-
skie”, R. 13, 2006, nr 23, s. 45–50.

Iwona Pogorzelska
(od 1987)

114. Instytucje dobroczynne w guberni kieleckiej w drugiej połowie XIX wieku w świetle 
źródeł archiwalnych, w: et quorum pars magna fui … Księga pamiątkowa poświę-
cona profesorowi Zbigniewowi Janowi Góralskiemu, red. A. Penkalla, W. Kalwat, 
Kielce 1993, s. 255–266.

Elwira Szczepaniak
(1969–2009)

115. Materiały archiwalne dotyczące zabytków budownictwa przemysłowego do 1866 r., 
w: Źródła do dziejów przemysłu i rzemiosła w XIX i XX wieku w zasobie Wojewódz-
kiego Archiwum Państwowego w Kielcach, red. Z. guldon, Kielce 1984, s. 20–27.

116. Źródła do dziejów produkcji broni do 1939 r. w Wojewódzkim Archiwum Państwo-
wym w Kielcach, „Studia Kieleckie” 1984, nr 2, s. 119–125 [wraz z R. guldon].

117. Stanisław Steczeń 16 IV 1903 – 19 V 1984, „Archeion”, t. 86, 1989, s. 297, 298.
118. Źródła do dziejów Polski Ludowej w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, 

„Kieleckie Studia Historyczne”, t. 6, 1987, s. 75–86 [wraz z I. Bałabuch].
119. Źródła archiwalne do dziejów emigracji i Polonii w zasobie Archiwum Państwowego 

w Kielcach, w: Dzieje Kielecczyzny w historiografii Polski Ludowej. Baza źródłowa. 
Materiały sesji naukowej [Kielce], 29–30 listopada 1985 r., cz. 2, red. Z. guldon, 
Kielce 1987, s. 67–83 [wraz z R. guldon].

120. Stanisław Marcinkowski (17 III 1928 – 11 VIII 1989), „Archeion”, t. 90, 1992, s. 241–243.
121. Stanisław Marcinkowski (17.02.1928 – 11.08.1989), w: Społeczności małomiasteczko-

we w regionie świętokrzyskim (XIX–XX w.). Pamięci Stanisława Marcinkowskiego 
w dziesiątą rocznicę śmierci, red. R. Kołodziejczyk, M. Markowski, Kielce 1992, 
s. 11–16.

122. Źródła archiwalne do dziejów wojny polsko-rosyjskiej w 1920 roku w zasobie Archi-
wum Państwowego w Kielcach, w: Społeczeństwo polskie w dobie I wojny światowej 
i wojny polsko-bolszewickiej, red. R. Kołodziejczyk, Kielce 2001, s. 317–325 [wraz 
z R. guldon].

123. Marcinkowski Stanisław, w: Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. II, 1906–
2001, red. B. Woszczyński, Warszawa 2002, s. 116.

124. Steczeń Stanisław, w: Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. II, 1906–2001, 
red. B. Woszczyński, Warszawa 2002, s. 172, 173.

125. Steczeń Stanisław 16 IV 1903 – 19 V 1984, „Archeion”, t. 86, 1989, s. 297, 298.
126. Witkowski Marian, w: Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. II, 1906–2001, 

red. B. Woszczyński, Warszawa 2002, s. 193.
127. Źródła rękopiśmienne do dziejów Kielc, „Między Wisłą a Pilicą”, t. 3, 2002, s. 341–

352 [wraz z R. guldon].
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Zdzisława Świder
(1960–1989)

128. Źródła do dziejów Opatowa przechowywane w Wojewódzkim Archiwum Państwo-
wym w Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu, w: Monografia miasta Opatowa, 
1985, s. 233–243.

Teresa Urbańska
(1977–1986)

129. Źródła do dziejów rzemiosła w latach 1945–1950, w: Źródła do dziejów przemysłu 
i rzemiosła w XIX i XX wieku w zasobie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego 
w Kielcach, red. Z. guldon, Kielce 1984, s. 70–78.

Elżbieta Wierzbicka
(1977–1984)

130. Źródła do dziejów ziem w widłach Wisły i Pilicy za rządów austriackich (1795–1809) 
przechowywane w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Kielcach, „Archeion”, 
t. 77, 1984, s. 173–196.

131. Druki staropolskie w Archiwum Państwowym w Kielcach nieznane Estreicherowi, 
„Archeion”, t. 80, 1986, s. 205–220.

Opracowania zbiorowe
132. Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwal-

nym, oprac. pod kier. S. Marcinkowskiego, Warszawa–Łódź 1993.
133. Poszukiwania genealogiczne, oprac.: A. Chałońska, W. grzesik, Ł. guldon, R. gul-

don, A. Kukla, I. Pogorzelska, A. Smorąg, w: IV Kielecki Festiwal Nauki 12–21 wrze-
śnia 2003. Prezentacje festiwalowe, red. K. grysa, Kielce 2004, s. 55–59.

134. Miasto Kielce – rozwój przestrzenny i zabudowa, oprac.:R. Chałoński, R. guldon, 
W. grzesik, A. Kukla, I. Pogorzelska, A. Smorąg, w: V Kielecki Festiwal Nauki 16–26 
września 2004. Prezentacje festiwalowe, red. K. grysa, Kielce 2005, s. 63–65.

135. Szkoły kieleckie w dokumencie archiwalnym, oprac.: W. grzesik, A. Opara, A. Smo-
rąg, w: VI Kielecki Festiwal Nauki 17–25 września 2005. Prezentacje festiwalowe, red. 
Z. Steciak, Kielce 2006, s. 33–35.

Aneks 2 
Spis referatów wygłoszonych na zebraniach naukowych 

w Archiwum Państwowym w Kielcach w latach 1984–2011 35

1984
1. Irena Bałabuch, Elwira Szczepaniak, Źródła do dziejów Polski Ludowej w zasobie 

Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach.

35 Wykaz opracowano na podstawie: Archiwum Państwowe w Kielcach, Archiwum Państwo-
we w Kielcach, sygn. 275, 282, 284, 286, 288, 291, 293, 298, 301, 1506, 1508, 1510, 1512, 1514, 
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2. Romana guldon, Cezury chronologiczne akt sądowych okresu XX-lecia międzywo-
jennego.

3. Romana guldon, Kartografika leśne w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach.
4. Romana guldon, Tadeusz Kręgiel, Źródła do dziejów miasta Starachowic w Archi-

wum Państwowym w Kielcach i Starachowicach.
5. Kazimierz Nobis, Rewolucja 1905–1907 w świetle dokumentów przechowywanych 

w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach.

1985
6. Kazimierz Nobis, Rewolucja 1905–1907 w świetle dokumentów przechowywanych 

w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach.
7. Kazimierz Nobis, Źródła do dziejów ruchu robotniczego na Kielecczyźnie w latach 

1944–1948.
8. Kazimierz Nobis, Jadwiga Nobis, Materiały archiwalne do dziejów szkolnictwa lu-

dowego w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach.
9. Romana guldon, Źródła archiwalne do dziejów osadnictwa na Ziemiach Zachod-

nich w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach.

1986
10. Romana guldon, Materiały archiwalne do dziejów wydobycia i eksploatacji soli.
11. Romana guldon, Archiwalny system informacyjny w Archiwum Państwowym 

w Kielcach.
12. Kazimierz Nobis, Dokumentacja techniczna w archiwach projektowych woj. kieleckiego.
13. Tadeusz Kręgiel, Źródła do dziejów harcerstwa przechowywane w Archiwum Pań-

stwowym w Kielcach oddział Starachowice.

1987
14. Irena Bałabuch, Sprawy narastającego zasobu w Archiwum Państwowym w Kielcach 

w świetle ustawy o narodowym zasobie archiwalnym.
15. Romana guldon, Wisła i jej dopływy w świetle archiwaliów z I połowy XIX wieku 

przechowywanych w Archiwum Państwowym w Kielcach.
16. Kazimierz Nobis, Przepisy kancelaryjne i archiwalne w zakładach przemysłowych 

woj. kieleleckiego.
17. Tadeusz Kręgiel, Archiwa zakładów przemysłowych na terenie miast Ostrowiec 

Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna i Starachowice (zasób, stan opracowania i za-
bezpieczenia).

1988
18. Romana guldon, Źródła archiwalne dotyczące dziejów Kielecczyzny w okresie I woj-

ny światowej.

 1516, 1518, 1520, 1522, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528; Roczne sprawozdania opisowe z działal-
ności Archiwum Państwowego w Kielcach z lat 2000–2010 [registratura Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach]; Informacja bieżąca z działalności Archiwum Państwowego w Kiel-
cach za I, II i III kwartał 2011 r. [registratura Archiwum Państwowego w Kielcach].
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19. Janina Hładka, Akta osobowe urzędników Rządu Gubernialnego Kieleckiego źró-
dłem do badań inteligencji w guberni kieleckiej.

20. Tadeusz Kręgiel, Źródła do odzyskania niepodległości przechowywane w Archiwum 
Państwowym w Starachowicach.

21. Elwira Szczepaniak, Archiwum Państwowym w Kielcach – dzieje i działalność.

1989
22. Romana guldon, Akta z okresu okupacji hitlerowskiej w archiwach państwowych 

woj. kieleckiego.
23. Kazimierz Nobis, Kontrole archiwów zakładowych wczoraj a dziś.
24. Tadeusz Kręgiel, Materiały źródłowe do dziejów okupacji hitlerowskiej przechowy-

wane w AP w Starachowicach.
25. Elwira Szczepaniak, Dzieje, role i zadania Archiwum Państwowego w Kielcach i pla-

cówek terenowych.
26. Elwira Szczepaniak, Stanisław Marcinkowski. Dyrektor Archiwum Państwowego 

w Kielcach – życie i twórczość.
27. Elwira Szczepaniak, Źródła archiwalne do powstania Polskiego Komitetu Wyzwole-

nia Narodowego do końca 1944 roku.

1990
28. Iwona Pogorzelska, Teatralia w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach.
29. Romana guldon, Elwira Szczepaniak, Obchody rocznicy Konstytucji 3 maja na 

Kielecczyźnie w świetle dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym 
w Kielcach.

1991
30. Romana guldon, Omówienie artykułu Jana Fotzika opublikowanego w monachij-

skim kwartalniku na temat aktualnej sytuacji archiwalnej w Polsce i Czechosło-
wacji.

31. Romana guldon, Tadeusz Kręgiel, Piotr Pawłowski, Fotografie w zasobie Archiwum 
Państwowego w Kielcach i oddziałach terenowych.

32. Tadeusz Kręgiel, 40-lecie starachowickiego oddziału Archiwum Państwowego w Kiel-
cach.

1992
33. Bohdan Ryszewski, Komputeryzacja archiwów.
34. Romana guldon, Elwira Szczepaniak, Źródła do dziejów ludności przechowywane 

w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach.

1993
35. Jerzy Jabłoński, Z dziejów powstania styczniowego.
36. Kazimierz Nobis, Zasób archiwum zakładowego b. KW PZPR w Kielcach.

1994
37. Iwona Herc, Anna Smorąg, Sądownictwo powszechne i specjalne w woj. kieleckim 

1945–1956.
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38. Jerzy Jabłoński, Źródła do dziejów miasta Skarżyska-Kamiennej w zasobie archi-
wum Państwowego w Kielcach.

39. Andrzej Kupiec, Materiały archiwalne dotyczące wielkiej własności ziemskiej w ak-
tach Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach.

1995
40. Kazimierz Nobis, Działalność Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oddział w Kiel-

cach w okresie 30 lat istnienia.
41. Kazimierz Nobis, Archiwum KW PZPR w Kielcach – historia i zasób.

1996
42. Rafał Chałoński, Komputer w pracy archiwisty państwowego.

1997
43. Rafał Chałoński, Aktualne przepisy prawne w zakresie postępowania z dokumenta-

cją.
44. Romana guldon, Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej w 1920 roku przechowy-

wane w Archiwum Państwowego w Kielcach.
45. D. ustianowska, Archiwum Sądu Wojewódzkiego w Kielcach – zasób, wyposażenie, 

udostępnianie.

1998
46. Jerzy Jabłoński, Działalność AK w świetle akt przechowywanych w zasobie APK.
47. Romana guldon, Wojna polsko-rosyjska w 1920 roku w świetle dokumentów prze-

chowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach.

1999
48. Romana guldon, Źródła do dziejów Żydów przechowywane w zasobie Archiwum 

Państwowego w Kielcach.

2000
49. Wojciech grzesik, Historia Hufca ZHP w Kielcach w latach 1963–1973 w świetle akt 

przechowywanych w Archiwum Państwowym w Kielcach.
50. Jerzy Jabłoński, Sprawozdanie z konferencji pt. „Archiwa instytucji naukowych i kul-

turalnych u progu XXI wieku”.
51. Jerzy Jabłoński, Sprawozdanie z konferencji pt. „Ewolucja techniki stosowanej w ar-

chiwach w XX wieku”.
52. Tadeusz Kręgiel, Materiały źródłowe do dziejów Starachowickiego Przedsiębiorstwa 

Przemysłu Drzewnego w Starachowicach przechowywane w Oddziale Archiwum 
Państwowego w Kielcach w Starachowicach.

53. Iwona Pogorzelska, Kluby sportowe i ich działalność w oparciu o akta Archiwum 
Państwowego w Kielcach.

2001
54. Romana guldon, Elwira Szczepaniak, Źródła rękopiśmienne do dziejów Kielc.
55. Aleksander Kondrat, Obóz Wielkiej Polski na terenie województwa kieleckiego 

w pierwszym okresie działalności 1926–1927.
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56. Iwona Pogorzelska, Instytucje dobroczynne II połowy XIX w. w guberni kieleckiej 
w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach.

57. Andrzej Rak, Zarys historyczny Archiwum Państwowego w Kielcach oddział w Piń-
czowie jako przykład opracowania popularyzatorskiego.

2002
58. Kazimierz Nobis, Szkolnictwo ludowe w świetle akt CK komend powiatowych prze-

chowywanych w Archiwum Państwowym w Kielcach.
59. Piotr Pawłowski, Geneza, organizacja i zadania Powszechnego Uniwersytetu Regio-

nalnego im. Stanisława Konarskiego.

2003
60. Maria Kucharska, Akta notariuszy ostrowieckich w zasobie oddziału w Starachowi-

cach.
61. Anna Opara, Akta notarialne w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach Od-

dział w Pińczowie – rys historyczny notariatu, specyfika kancelaryjna i wartość źró-
dłowa akt notarialnych.

62. Iwona Pogorzelska, Akta urzędników administracji ogólnej guberni kieleckiej w za-
sobie Archiwum Państwowego w Kielcach.

2004
63. Romana guldon, Rozwój przestrzenny i zabudowa Kielc do 1945 r.
64. Łukasz guldon, Urzędy administracji ogólnej w drugiej połowie XIX i początkach 

XX wieku.
65. Rafał Chałoński, Zabudowa i rozwój przestrzenny Kielc po 1945 r.

2005
66. Anna Smorąg, Historia szkół w Kielcach.
67. Piotr Pawłowski, Materiały archiwalne do dziejów Solidarności w zasobie Archiwum 

Państwowego w Kielcach oddział w Sandomierzu.
68. Anna Czerwonka, Powszechne szkoły podstawowe powiatu jędrzejowskiego w latach 

1915–1960 w świetle akt zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach Oddział w Ję-
drzejowie.

2006
69. Kazimierz Nobis, Informacja o materiałach archiwalnych wytworzonych przez or-

ganizacje młodzieżowe.
70. Iwona Pogorzelska, Górnictwo i hutnictwo w okolicach Kielc od XVI do I połowy 

XIX wieku.
71. Wiesława Rutkowska, Materiały archiwalne do dziejów Iłży w zasobie Archiwum 

Państwowego w Kielcach Oddział w Starachowicach.
72. Małgorzata Rabiej, Omówienie „Archeionu”, t. CVII.

2007
73. Jerzy Jabłoński, Metody transliteracji z użyciem aplikacji IZA.
74. Piotr Pawłowski, Materiały Solidarności Region „Ziemia Sandomierska” w zasobie 

Sandomierskiego Stowarzyszenia „Pamięć i Solidarność”.
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75. grzegorz Skrzypek, Ustrój, organizacja i metody porządkowania akt Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej i Urzędu Powiatowego w Pińczowie 1950–1975.

76. Wiesława Rutkowska, Problemy porządkowania akt Zarządu Miejskiego w Iłży z lat 
1924, 1945–1950, 1952.

2008
77. Małgorzata Rabiej, Księgi metrykalne i stanu cywilnego w zasobie APK odział w Piń-

czowie oraz na terenie kompetencji archiwum – podstawy funkcjonowania aktotwór-
ców, stan zachowania, opracowanie oraz wartość źródłowa akt.

78. Stefan Solanin, Materiały do dziejów ochrony zdrowia i opieki społecznej z lat 1944–
1975 występujące w zasobie sandomierskiego archiwum.

2009
79. Hubert Mazur, Źródła do dziejów Chęcin w zasobie Archiwum Państwowego w Kiel-

cach.
80. Anna Opara-Rak, Poszukiwania dotyczące własności prywatnej w zasobie Archi-

wum Państwowego w Kielcach prowadzone w latach 2000–2008.

2010
81. Hubert Mazur, Kielecciana kartograficzne i ikonograficzne z lat 1795–1866 w zasobie 

Archiwum Państwowego w Kielcach.
82. Hubert Mazur, Działalność edukacyjna archiwów państwowych na przykładzie Ar-

chiwum Państwowego w Kielcach (wybrane zagadnienia).

2011
83. Anna Opara-Rak, Postępowanie układowe do majątku Zagórzany, konsekwencją 

śmierci jego właściciela Aleksandra Skrzyńskiego – premiera i ministra II Rzeczypo-
spolitej.

84. Łukasz Mularczyk, Omówienie podręcznika Haliny Robótki „Opracowanie i opis ar-
chiwaliów”.

85. Bartłomiej gierasimowicz, Omówienie „Archeionu”, t. CX.

Aneks 3 
Udział pracowników Archiwum Państwowego w Kielcach 
w sesjach i spotkaniach naukowych w latach 1984–2011 36

1984
1. Elwira Szczepaniak, Irena Bałabuch, Źródła do dziejów Polski Ludowej w Archi-

wum Państwowym w Kielcach. Referat na sesji zorganizowanej przez Instytut Hi-
storii Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

36 Wykaz opracowano na podstawie: Archiwum Państwowe w Kielcach, Archiwum Pań-
stwowe w Kielcach, sygn. 275, 282, 284, 286, 288, 291, 293, 298, 301, 1506, 1508, 1510, 1512,  
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2. Romana guldon, Tadeusz Kręgiel, Źródła do dziejów Starachowic przechowywane 
w Archiwum Państwowym w Kielcach i jego oddziale w Starachowicach. Referat wy-
głoszony na sesji zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół górnictwa, Hut-
nictwa i Zagłębia Staropolskiego.

3. Romana guldon, Kartografika leśne przechowywane w Archiwum Państwowym 
w Kielcach. Referat wygłoszony na ogólnopolskiej sesji kartografów.

4. Romana guldon, Przedrozbiorowe akta miasta lewobrzeżnej części woj. sandomierskie-
go. Referat wygłoszony na sesji: „Sie� i funkcje miast w regionie świętokrzyskim”.

1985
5. Romana guldon, Elwira Szczepaniak, Źródła do dziejów Polonii i emigracji w zaso-

bie Archiwum Państwowego w Kielcach.
Tadeusz Kręgiel, Źródła do dziejów przemysłu cukrowniczego w zasobie Archiwum 
Państwowego w Pińczowie i Starachowicach.
Referaty wygłoszone na sesji naukowej: „Źródła do dziejów Kielecczyzny w dobie 
nowożytnej i najnowszej”, zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Kiel-
cach wraz z kieleckim odziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Instytutem 
Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach oraz Towarzystwem Przyjaciół 
górnictwa, Hutnictwa i Zagłębia Staropolskiego.

6. Kazimierz Nobis, Elwira Szczepaniak, Rewolucja 1905 roku w guberni radomskiej. 
Referat na sesję zorganizowaną przez Komitet Miejski PZPR w Ostrowcu święto-
krzyskim.

7. Elwira Szczepaniak, Źródła do pierwszych dni w wyzwolonych Kielcach. Referat na 
uroczystej sesji MRN w Kielcach zorganizowanej z okazji wyzwolenia Kielc.

1986
8. Romana guldon, Materiały archiwalne do dziejów wydobycia i eksploatacji soli.
9. Tadeusz Kręgiel, Źródła do dziejów harcerstwa przechowywane w Archiwum Pań-

stwowym w Starachowicach.

1987
10. Romana guldon, Źródła archiwalne do dziejów mniejszości etnicznych na Kielec-

czyźnie w okresie I wojny światowej przechowywane w zasobie AP w Kielcach.
11. Romana guldon, Stanisław Marcinkowski, Materiały archiwalne do dziejów Buska 

przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach i Archiwum Pań-
stwowego w Pińczowie.

12. Tadeusz Kręgiel, Źródła do dziejów ludności żydowskiej przechowywane w zasobie 
Archiwum Państwowego w Starachowicach.

1988
13. Romana guldon, Źródła archiwalne dotyczące dziejów Kielecczyzny w okresie I woj-

ny światowej.

 1514, 1516, 1518, 1520, 1522, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528; Roczne sprawozdania opisowe z dzia-
łalności Archiwum Państwowego w Kielcach z lat 2000–2010 [registratura Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach]; Informacja bieżąca z działalności Archiwum Państwowego w Kiel-
cach za I, II i III kwartał 2011 r. [registratura Archiwum Państwowego w Kielcach].
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14. Kazimierz Nobis, Źródła archiwalne do dziejów parlamentaryzmu w AP w Kiel-
cach.

1989
15. Elwira Szczepaniak, Stanisław Marcinkowski. Dyrektor Archiwum Państwowego 

w Kielcach – życie i twórczość. Sesja poświęcona zmarłemu dyrektorowi Archiwum 
Państwowego w Kielcach Stanisławowi Marcinkowskiemu, zorganizowana wraz 
z kieleckim oddziałem PTH.

16. Romana guldon, Akta z okresu okupacji hitlerowskiej w archiwach państwowych 
woj. kieleckiego. Sesja zorganizowana wraz z Kieleckim Towarzystwem Naukowym 
i Instytutem Historii WSP w Kielcach, poświęcona I wojnie światowej.

1990
17. Romana guldon, Materiały dotyczące wojny polsko-rosyjskiej w zasobie APK. Ko-

munikat na sesji: „Polska racja stanu”, zorganizowanej przez Muzeum Narodowe 
w Kielcach i Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach.

1992
18. Romana guldon, Elwira Szczepaniak, Źródła do dziejów ludności żydowskiej prze-

chowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach. Referat wygłoszony 
na konferencji zorganizowanej przez urząd Miasta Kielce, Muzeum Narodowe 
w Kielcach, Fundację rodziny Nissenbaumów i „gazetę Wyborczą” z okazji obcho-
dów 50 rocznicy likwidacji kieleckiego getta.

1993
19. Piotr Pawłowski, Jedność terytorialna i kulturowa ziemi sandomierskiej. Referat 

wygłoszony na sesji naukowej: „Sandomierz i Ziemia Sandomierska – przeszłoś�, 
teraźniejszoś�, przyszłoś�”, zorganizowanej przez urząd Miasta Sandomierza.

20. Tadeusz Kręgiel, Stan materiałów archiwalnych dotyczących miasta Skarżyska-
Kamiennej przechowywanych w oddziale starachowickim Archiwum Państwowego 
w Kielcach. Referat wygłoszony na sesji naukowej zorganizowanej przez urząd 
Miasta Skarżyska-Kamiennej w 70 rocznicę nadania praw miejskich miastu.

1994
21. Tadeusz Kręgiel, Materiały archiwalne dotyczące miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 

w zasobie oddziału APK w Starachowicach. Referat wygłoszony na sesji popularno- 
naukowej z okazji 400-lecia Ostrowca świętokrzyskiego.

22. Jacek Kaczor, Klucz iłżecki w XVI–XVIII w. Referat wygłoszony na sesji nauko-
wej: „Dzieje regionu radomskiego w okresie przedrozbiorowym”, zorganizowanej 
11 grudnia 1995 r. przez Muzeum Wsi Radomskiej.

1996
23. Tadeusz Kręgiel, Materiały źródłowe do dziejów oświaty i wychowania w Wierzbni-

ku i Starachowicach przechowywane w zasobie Archiwum w Starachowicach. Referat 
wygłoszony na sesji naukowej: „Dzieje starachowickiej oświaty”, zorganizowanej 
27 września 1996 roku przez urząd Miejski w Starachowicach.
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1999
24. Romana guldon, Źródła do dziejów Żydów, przechowywane w zasobie Archiwum 

Państwowego w Kielcach. Referat wygłoszony na sympozjum archiwalnym: „Źródła 
do dziejów Żydów w Polsce i w zbiorach polskich i izraelskich”, zorganizowanym 
przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w dniach 7–8 czerwca 1999 roku.

25. Wojciech grzesik, Historia kieleckiego Hufca ZHP w latach 1963–1973. Referat wy-
głoszony na sesji naukowej: „Harcerstwo kieleckie 1956–1989”, zorganizowanej 
22 października 1999 roku przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe.

2000
26. Elwira Szczepaniak, Stanisław Marcinkowski – życie i działalność. Wystąpienie na 

zorganizowanym 30 marca 2000 roku spotkaniu poświęconym pamięci dra Sta-
nisława Marcinkowskiego, połączone z promocją książki: Społeczności małomia-
steczkowe w regionie świętokrzyskim.

27. Elwira Szczepaniak, Romana guldon, Źródła do dziejów wojny polsko-radzieckiej 
przechowywane w zasobie AP w Kielcach i jego oddziałach. Referat wygłoszony 
na sesji naukowej: „Społeczeństwo polskie w okresie I wojny światowej i wojny 
polsko-bolszewickiej 1920 roku”, zorganizowanej w dniach 25–26 maja 2000 roku 
przez Archiwum Państwowe w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz 
Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach.

2003
28. Jerzy Jabłoński, Praktyczne stosowanie baz danych IZA i PRADZIAD w Archiwum 

Państwowym w Kielcach. Referat wygłoszony 10 kwietnia 2003 roku w Toruniu na 
konferencji naukowej: „Historyk, archiwista, komputer”, zorganizowanej przez 
uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

2004
29. Anna Opara, Prowadzenie i przechowywanie akt notarialnych wytworzonych w la-

tach 1918–1951 w świetle przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Referat wygłoszony 
na sesji naukowej: „Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX–XX wie-
ku”, zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa 
Obywatelska” w Radomiu przez Radomskie Towarzystwo Naukowe, Krajową Radę 
Notarialną, Okręgową Izbę Notarialną w Lublinie, Zakład Archiwistyki Instytutu 
Historii uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kolegium Licencjac-
kie uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Radomiu, Archiwum Państwowe 
w Radomiu i Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu.

30. Rafał Chałoński, Znaczenie materiałów przechowywanych w zasobie Archiwum 
Państwowego w Kielcach nad najnowszą historią Kielecczyzny. Referat wygłoszony 
8 października 2009 roku w Domu środowisk Twórczych w Kielcach w ramach 
sesji naukowej: „Społeczeństwo a władza. Między Wisłą a Pilicą w Polsce Ludo-
wej (1945–1989)”, zorganizowanej przez delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej 
w Kielcach.

31. Rafał Chałoński, Prezentacja dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Kiel-
cach dotyczących działalności Stefana Artwińskiego. Wystąpienie na uroczystej sesji 
Rady Miasta Kielce w dniu 9 listopada 2009 roku.
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2010
32. Hubert Mazur, Materiały archiwalne dotyczące Zbrodni Katyńskiej w zasobie Archi-

wum Państwowego w Kielcach. Referat wygłoszony 5 marca 2010 roku w Muzeum 
Historii Kielc z okazji 70 rocznicy tego wydarzenia.

33. Hubert Mazur, Źródła do dziejów Kościołów ewangelickich w zasobie Archiwum 
Państwowego w Kielcach. Referat wygłoszony 8 grudnia 2010 roku w Muzeum Hi-
storii Kielc w ramach sesji naukowej: „Z dziejów i tradycji kieleckich ewangelików”, 
zorganizowanej przez parafię ewangelicko-augsburską w Radomiu i Kielcach, Mu-
zeum Historii Kielc, Instytut Historii uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodnicze-
go im. Jana Kochanowskiego oraz Kieleckie Towarzystwo Naukowe.

2011
34. Iwona Pogorzelska, Historia Archiwum Państwowego w Kielcach.
35. Anna Smorąg, Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego w Archiwum Pań-

stwowym w Kielcach.
36. Hubert Mazur, Działalność edukacyjna i naukowa Archiwum Państwowego w Kiel-

cach. Marzenia a rzeczywistość.
37. Hubert Mazur, Źródła do dziejów uzdrowisk w zasobie Archiwum Państwowego 

w Kielcach.
38. Anna Rogowska, Źródła do badań nad rozwojem przestrzennym i urbanistycznym 

Jędrzejowa w XIX i XX wieku przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego 
w Kielcach.
Referaty wygłoszone na sesji naukowej: „Z dziejów, zasobu i działalności Archiwum 
Państwowego w Kielcach”, zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Kielcach 
13 października 2011 roku w ramach uroczystości inauguracji nowej siedziby.

Summary

Since the 1950s, the State Archive in Kielce has been conducting scholarly and 
publishing activities, which were somewhat thwarted in the 1980s. However, the last dec-
ade of the twentieth century and the first decade of the twenty-first have witnessed a re-
vival. In the years 1984–2011, 135 scholarly publications by Archive staff appeared; over 
eighty papers were read at scholarly sessions. In this period, Archive employees delivered 
papers at more than forty academic conferences. The subject of research by employees of 
the State Archive in Kielce was mainly archival science and regional history, as well as – to 
a lesser extent – archive methodology or historical sources editorship. 

Scholarly initiatives linked to information, education and promotion activities 
foster a positive image of the Archive, enhancing its prestige and accessibility to the local 
community. This enables formation and expansion of its culture and historical awareness. 
Methodical and sustained scholarly operations as well as vigorous editorial activity will 
ensure the Archive’s status of a major, much needed centre for regional research, on a par 
with local institutions of higher education, libraries, museums as well as associations and 
institutions of culture and science, for which the Archive may become both a partner and 
a supply in its own right.
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Archiwum Państwowe w Kielcach

rzecz o edukacyjnej funkcji Archiwum Państwowego 
w Kielcach

W świetle ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 1983 
roku jednym z wielu zadań archiwów państwowych w Polsce jest „popularyzacja 
wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności 
informacyjnej” 1.

Cho� ślady działalności popularyzatorskiej w archiwach znaleź� można 
już w okresie międzywojennym 2, to systematyczny jej rozwój nastąpił w latach 
pię�dziesiątych XX wieku. W tym okresie archiwa państwowe prowadziły tzw. 
prace kulturalno-oświatowe, których celem było „zbliżenie historii do ludzi i lu-
dzi do dokumentu” 3. Akcje te realizowano poprzez organizację wystaw, prelekcji 
i odczytów dla nauczycieli i uczniów, dni otwartych, tygodni archiwów, audy-
cji radiowych i telewizyjnych oraz artykułów prasowych 4. Celem tych działań 
była popularyzacja wiedzy o archiwach i ich zasobie oraz o historii, zwłaszcza 
w wymiarze lokalnym czy regionalnym. Już w dobie PRL dostrzeżono fakt, że 
archiwa mogą pełni� rolę warsztatu nauczyciela historii i sta� się istotnym ele-
mentem pozaszkolnej edukacji historycznej. Zwrócono także uwagę, że zajęcia 
archiwalne oddziałują na sferę emocjonalną ucznia i służą przeżywaniu histo-
rii 5. Nie ulega jednak wątpliwości, że w okresie PRL pierwszoplanowym celem  

1 ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozdz. 3, 
art. 28. ust. 7.

2 I. Mamczak-gadkowska, Archiwa Państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 2006, s. 335–340.
3 M. Karbowska, Formy pracy kulturalno-oświatowej w Archiwum Państwowym w Piotrko-

wie Trybunalskim, „Archeion”, t. 38, 1962, s. 314.
4 C. Ohryzko-Włodarska, Działalność popularyzatorska Archiwum Państwowego w Łodzi, 

„Archeion”, t. 38, 1962, s. 313.
5 A. Artymiak, Archiwum Powiatowe jako warsztat pracy nauczyciela historii, „Historia  

i Nauka o Konstytucji” 1957, nr 3, s. 276–278; J. Schoenbrenner, Archiwa zbliżają do historii,  

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2012, s. 97–117
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działalności popularyzatorskiej archiwów była funkcja propagandowa. Placówki 
te podobnie jak instytucje nauki, oświaty i kultury służy� miały polityce historycz-
nej władz komunistycznych. świadczy o tym tematyka wystaw i wycieczek archi-
walnych, które poświęcano takim zagadnieniom, jak: przyjaźń polsko-radziecka, 
budowanie i umacnianie władzy ludowej, walka klas, powstanie klasy robotni-
czej, powstania narodowowyzwoleńcze, sojusz robotniczo-chłopski. Szczególnie 
intensywną akcję propagandową prowadziły archiwa na ziemiach odzyskanych, 
których zadaniem było organizowanie przedsięwzię� popularyzatorskich do-
wodzących polskości tych obszarów połączonych z ignorowaniem niemieckiej  
spuścizny kulturowej 6.

Znaczący rozwój edukacyjnej działalności archiwów przyniosły dopiero 
lata dziewię�dziesiąte XX i pierwsza dekada XXI wieku, przy jednoczesnym za-
interesowaniu tym zagadnieniem archiwistów i archiwistyków, jak i dydaktyków 
historii 7. Sprzyjały temu zmiany ustrojowo-polityczne zachodzące w Polsce oraz 
możliwoś� czerpania wzorców z posiadających wieloletnie doświadczenie w tym 
względzie archiwów krajów Europy Zachodniej. Demokratyzacja kraju i admini-
stracji, w tym także archiwów państwowych, przewartościowania w archiwistyce 
polegające na liberalizacji dostępu do archiwów, antropologizowaniu archiwów 8 
i rosnące znaczenie zasady publiczności archiwów 9, a także narodziny archiwal-

„Nowa Szkoła” 1963, nr 7/8, s. 43–45; S. Stasiaczek, Archiwa warsztatem pracy nauczyciela 
historii, „Wiadomości Historyczne” (dalej: WH), R. XXIII, 1980, nr 1, s. 24–28.

6 J. Pasławska, Upowszechnianie wiedzy o archiwaliach na przykładzie Archiwum Państwo-
wego we Wrocławiu, w: Pamiętnik I Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Przemyśl 
27–29 sierpnia 1986 roku, red. A. Tomczak, Warszawa 1991, s. 161–167; K. Fiedor, Działal-
ność archiwów państwowych w zakresie kształtowania świadomości historycznej społeczeń-
stwa ziem zachodnich i północnych, „Archeion”, t. 83, 1987, s. 33–55; tenże, Udział archi-
wistów i archiwów państwowych w kształtowaniu świadomości historycznej społeczeństwa 
(na przykładzie Ziem Zachodnich i Północnych), w: Pamiętnik I, s. 201–218; K. g. Mitiajew, 
Teoria i praktyka pracy archiwalnej, Warszawa 1954, s. 249, 250; A. Rosa, Wystawy archi-
walne w służbie polityki historycznej państwa. Funkcja propagandowa wystaw archiwalnych 
w Polsce Ludowej, „Archiwista Polski” (dalej: AP), R. XIII, 2008, nr 4, s. 43–69.

7 Zob. przede wszystkim: Muzea i archiwa w edukacji historycznej. Toruńskie Spotkania 
Dydaktyczne, t. IV, red. S. Roszak, M. Strzelecka, Toruń 2007; Archiwa w nowoczesnym 
społeczeństwie. Pamiętnik V Zjazdu Archiwistów Polskich Olsztyn 6–8 września 2007, red. 
J. Poraziński, K. Stryjkowski, Warszawa 2008.

8 A. Rosa, O pożytkach z refleksji antropologicznej – funkcja edukacyjna archiwów, w: To-
ruńskie konfrontacje archiwalne, t. 1: Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w ar-
chiwach, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2009, s. 203–211; taż, Archiwa między 
historią i pamięcią. Antropologizowanie archiwistyki, w: Archiwa, kancelarie, zbiory, t. 2, 
red. K. Syta, W. Chorążyczewski, R. Degen, Toruń 2008, s. 99–127.

9 Taż, W. Chorążyczewski, Zasada publiczności nowym paradygmatem archiwistyki?, AP, 
R. XV, 2010, nr 3, s. 23–42.
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nego public relations 10 to także przyczyny szerszego zainteresowania edukacją 
w archiwum. Niezwykle ważnym czynnikiem była też reforma oświaty, która 
zwróciła uwagę na koniecznoś� szerszego niż dotychczas wykorzystania źródeł 
historycznych w edukacji szkolnej 11. Wzrost zainteresowania obszarem edukacji 
w archiwach państwowych wiąza� też należy z intensyfikacją tego typu działalno-
ści w placówkach pokrewnych czy też konkurencyjnych: muzeach, bibliotekach, 
a zwłaszcza w Instytucie Pamięci Narodowej. Nie bez znaczenie jest też pojawie-
nie się nowych technik informacyjnych (internet) 12.

Doda� trzeba, że strategia Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych na 
lata 2010–2020 jako cel strategiczny wskazuje: „budowanie wizerunku archiwów 
państwowych jako nowoczesnych i przyjaznych instytucji aktywnie uczestniczą-
cych w procesie edukacji społeczeństwa otwartego”. Jego realizacja odbywa� się 
ma przez cztery następujące cele operacyjne: popularyzację i promocję wiedzy 
o archiwach, ich zasobach i działalności, prowadzenie działalności edukacyjno- 
-naukowej na rzecz budowania kapitału społecznego, publikowanie wydawnictw 
z zakresu historii i archiwistyki oraz rozpoznawanie potrzeb społeczeństwa w za-
kresie korzystania z ofert archiwów państwowych. Najważniejszy chyba postulat 
zawarty w tym dokumencie to nawiązanie szerokiej współpracy z samorządami 
lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury i nauki, zwłaszcza uni-
wersytetami oraz mediami, a także „zintegrowanie działań w ramach sieci archi-
walnej 13.

Przełom stuleci przyniósł też zmiany w nomenklaturze interesujących nas 
zagadnień. Pojęcie „działalnoś� popularyzatorska” jest coraz częściej zastępo-
wane terminem „działalnoś�” lub „funkcja edukacyjna”. Specjalistka w zakresie 
edukacji w archiwach Agnieszka Rosa pojęcie to zdefiniowała jako „działalnoś� 
mającą na celu edukowanie społeczeństwa, czyli rozpowszechnianie wiedzy  

10 M. Jabłońska, „Communico ergo sum”. Czy potrzebna nam poprawna komunikacja w ar-
chiwum?, AP, R. XII, 2007, nr 2, s. 93–104; taż, Komunikacja społeczna i public relations 
w archiwach. Zarys problematyki badawczej, w: Archiwa, kancelarie, s. 63–80; taż, H. Ro-
bótka, Budowanie wizerunku archiwum, w: Archiwa w nowoczesnym, s. 363–366; M. Ja-
błońska, A. Jabłońska, Panel dyskusyjny „Wizerunek archiwów polskich. Wiele narzędzi je-
den cel”, AP, R. XIV, 2009, nr 4, s. 69–77; Public relations w archiwach, red. M. Jabłońska,  
Poznań 2010.

11 S. Roszak, Nauczyciel historii w archiwum – archiwista w szkole. Czy istnieją pola współpra-
cy?, w: Archiwa w nowoczesnym, s. 441–448; g. Tyrchan, Popularyzatorska rola archiwum 
w dobie reformy oświaty na przykładzie działalności Archiwum Państwowego w Poznaniu 
Oddział w Gnieźnie, AP, R. VIII, 2003, nr 2, s. 51–58.

12 H. Mazur, Działalność edukacyjna archiwów państwowych na przykładzie Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach (wybrane zagadnienia), AP, R. XVI, 2011, nr 2, s. 49–73; tenże, O edu-
kacyjnej funkcji archiwum. Przegląd piśmiennictwa (referat w posiadaniu autora).

13 Strategia archiwów państwowych na lata 2010–2020, red. B. Berska, Warszawa 2011, s. 18–20.
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o archiwum, jego zasobie, szerzącą w społeczeństwie kulturę archiwalną i świa-
domoś� historyczną, będącą pracą publiczną archiwów”. Zaproponowała także, 
aby w ramach szeroko rozumianej funkcji edukacyjnej wydzieli� działalnoś� 
popularyzatorską i działalnoś� oświatową. Pierwsza z nich miałaby by� skiero-
wana do całego społeczeństwa, a jako cel stawia� powinna przybliżenie wiedzy 
o archiwach i ich zasobie oraz zachęcenie do korzystania z nich. Formą tak poj-
mowanej działalności popularyzatorskiej mogą by� wystawy, wykłady, pokazy ar-
chiwaliów, prelekcje, publikacje informacyjne, audycje radiowe i telewizyjne itd. 
Jeśli chodzi o działalnoś� oświatową, to zdaniem Agnieszki Rosy jej adresatem 
są przede wszystkim uczniowie, celem zaś – zbliżenie ich do historii, do pracy 
w archiwum. Może ona przyjmowa� formę lekcji, warsztatów, pokazów archiwa-
liów czy wystaw. Działalnoś� oświatowa winna by� też kierowana do nauczycieli, 
których należałoby zapoznawa� z zasobem archiwum i historią lokalną, używając 
jako metod wykładu, prelekcji i publikacji informacyjnych 14.

Tak zdefiniowane pojęcie działalności edukacyjnej archiwów państwowych 
silnie zorientowane jest na cele, jakie owa działalnoś� ma przynosi�. Należy do 
nich zaliczy� przede wszystkim popularyzację wiedzy o archiwach, ich zadaniach 
i funkcjach oraz zasobie. Zwróci� trzeba uwagę na fakt, że są to instytucje wciąż 
mało znane w społeczeństwie, kojarzone niestety często z magazynami przecho-
wującymi stare niepotrzebne dokumenty. Niekiedy mylone są one z Instytutem 
Pamięci Narodowej, a w innych przypadkach postrzegane wyłącznie przez pry-
zmat urzędu. Dlatego też działalnoś� edukacyjna powinna iś� w parze z działa-
niami promocyjnymi i budowaniem nowego pozytywnego wizerunku archiwum, 
nie jako niedostępnej i hermetycznej instytucji, lecz przyjaznego urzędu czy pla-
cówki kulturalnej będącej miejscem przechowywania pamięci.

Celem działalności edukacyjnej archiwów jest także popularyzacja wiedzy 
historycznej, w tym przede wszystkim o dziejach regionu. W takim wypadku 
archiwum obok bibliotek, muzeów i innych instytucji czy stowarzyszeń sta� się 
może ośrodkiem kształtowania historycznej świadomości regionalnej oraz bu-
dowania małych ojczyzn, ich pielęgnowania, wzbogacania i umacniania w rela-
cji z dużą ojczyzną 15. Tym samym archiwum „to jedno z ogniw wpływających 
na poziom lokalnego społeczeństwa, stymulujący jego potrzeby kulturalne, to 
także segment życia naukowego administracyjnego regionu” 16. W tym obszarze  

14 A. Rosa, Funkcja edukacyjna archiwów. Pojęcie i zakres, w: Muzea i archiwa, s. 15–20.
15 K. Kozłowski, Archiwa państwowe a małe ojczyzny, w: Archiwa samorządowe w służbie 

mieszkańców i administracji publicznej. Referaty II Krajowego Sympozjum Archiwalnego 
28–29 września 1999, red. J. Poraziński, Z. Pustuła, Warszawa 1999, s. 39–53.

16 L. Franciszkiewicz, Otwarcie sesji, w: Archiwa, jako ośrodki badań regionalnych na przy-
kładzie prac nad dziejami Mazowsza. Materiały z sesji naukowej, red. L. Franciszkiewicz, 
Płock 2008, s. 5.
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współpraca archiwów ze szkołami może sta� się niezwykle owocna i przynosząca 
obopólne korzyści.

Archiwum Państwowe w Kielcach wraz ze swymi oddziałami terenowymi 
w Jędrzejowie, Pińczowie, a zwłaszcza w Sandomierzu i Starachowicach od wielu 
lat prowadzi działalnoś� popularyzatorską 17. Podobnie jak w innych archiwach na 
przełomie XX i XXI stulecia uległa ona zarówno intensyfikacji, jak i przeobraże-
niom jakościowym. Obecnie kwestie te reguluje statut Archiwum Państwowego 
w Kielcach, który jako zadania w zakresie działalności popularyzatorskiej wy-
mienia m.in.:

•	 współpracę	 z	 placówkami	 informacyjnymi,	 naukowymi,	 kulturalnymi	
i oświatowymi;

•	 organizowanie	wystaw	 i	 pokazów	materiałów	 archiwalnych	 oraz	współ-
udział w ich przygotowaniu;

•	 organizowanie	oraz	prowadzenie	wykładów	i	odczytów	o	tematyce	histo-
ryczno-archiwalnej dla zainteresowanych środowisk;

•	 prowadzenie	wykładów	i	zajęć	lekcyjnych	dla	młodzieży	szkolnej	oraz	stu-
dentów;

•	 przyjmowanie	wycieczek	młodzieży	szkolnej,	studentów	oraz	przedstawi-
cieli innych środowisk społecznych;

•	 upowszechnianie	wiedzy	o	archiwum	i	jego	zasobie	w	środkach	masowe-
go przekazu oraz w sieciach informatycznych dostępnych publicznie;

•	 współpracę	ze	stowarzyszeniami	naukowymi	i	regionalnymi 18.

Wystawy

Jedną z podstawowych form edukacyjnych Archiwum Państwowego 
w Kielcach są ekspozycje dokumentów, a ściślej ich kopii cyfrowych. Raz w roku 
w holu dawnej siedziby przy ulicy Warszawskiej organizowano dużą wystawę te-
matyczną, zazwyczaj związaną z obchodami rocznicy danego wydarzenia w hi-
storii Polski. I tak np. w latach 2006–2010 można było zobaczy� następujące 
ekspozycje:

•	 „Organizacje	młodzieżowe	w	dokumencie	archiwalnym”	(2006);
•	 „68.	rocznica	wybuchu	II	wojny	światowej”	(2007);

17 H. Mazur, Działalność edukacyjna, s. 49–73.
18 Statut Archiwum Państwowego w Kielcach wprowadzony Decyzją nr 21 2009 Naczelnego 

Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 16 IX 2009, par. 6, pkt 7, lit. a–i; zmieniony 
Decyzją nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 8 listopada 2011 r., 
par. 6, pkt 6, lit. a–e.
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•	 „90	 lat	 po	Wielkiej	Wojnie”	 (2008)	 –	wystawa	 prezentująca	 dokumenty	
z czasów pierwszej wojny światowej. Podobne ekspozycje zorganizowano 
w oddziale w Sandomierzu i Starachowicach;

•	 „…	I	zostaje	tylko	fotografia…”	(2009);
•	 „PRL	na	afiszu	i	plakacie”	(2010).

Organizowano też mniejsze okolicznościowe ekspozycje, np. poświęcone 
prezydentowi Kielc Stefanowi Artwińskiemu, rocznicy powstania styczniowego 
czy planom i rysunkom architektonicznym Kielc z pierwszej połowy XIX wieku.

Odrębne działania wystawiennicze podejmowały oddziały terenowe kie-
leckiego archiwum, np. w oddziale w Sandomierzu w 2007 roku przygotowano 
ekspozycję: „Centralny Okręg Przemysłowy w dokumencie i fotografii archiwal-
nej”. Z kolei jednym z ciekawszych projektów zorganizowanych przez staracho-
wicki oddział Archiwum Państwowego w Kielcach była wystawa prezentująca ar-
chiwalia dotyczące Fabryki Samochodów Ciężarowych w Kielcach (2007–2008).

Przeprowadzka Archiwum Państwowego w Kielcach do gmachu przy 
ul. Kusocińskiego sprzyja działalności ekspozycyjnej. Duża iloś� przestrzeni, holi 
i korytarzy, a zwłaszcza obecnoś� sali wystawowej pozwala intensyfikowa� dzia-
łania w tym względzie.

W ramach uroczystej inauguracji nowego gmachu kieleckiego archiwum 
w październiku 2011 roku zorganizowano wystawę: „Archiwum Państwowe 
w Kielcach wczoraj i dziś”. Jesienią tego roku zobaczy� też można było ekspozycję: 
„Archiwalia i pamiątki stanu wojennego w Archiwum Państwowym w Kielcach”. 
Najnowsza ekspozycja otwarta w czerwcu 2012 roku to: „Szybciej, wyżej, silniej. 
Dzieje sportu na Kielecczyźnie w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach”. 
Doda� należy, że to przedsięwzięcie wiąże się z wystawą plenerową przygotowaną 
przez Muzeum Historii Kielc: „Sport w Kielcach do 1990 roku”, która została zasi-
lona archiwaliami pochodzącymi z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach.

Niezależnie od wystaw okolicznościowych, w gmachu Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach znajduje się stała ekspozycja. Wizerunki najciekawszych 
dokumentów pochodzących z zasobu zdobią korytarze, klatkę schodową i hole.

Materiały archiwalne znajdujące się w zasobie Archiwum Państwowego 
w Kielcach służą również wystawom organizowanym przez inne placówki na-
ukowe i kulturalne: np. Muzeum Historii Kielc (m.in.: „Wodociągi Kieleckie – hi-
storia i tradycja”, „Z dziejów szkół kieleckich”), Wojewódzką Bibliotekę Publicz-
ną („gustaw Herling-grudziński – związki biografii i twórczości z Kielecczyzną”, 
„Z kart historii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wła-
dysława Buszkowskiego w Kielcach”), kielecką delegaturę IPN („Niezależne 
Zrzeszenie Studentów w Kielcach 1980–1989”, „Ruch ludowy na Kielecczyźnie 
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w latach 1939–1947”), Archiwum główne Akt Dawnych (np. „Księstwo Warszaw-
skie 1807–1815. Próba odbudowy państwowości polskiej”) i wiele innych 19.

Portale internetowe

Prezentacja dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach 
odbywa się nie tylko na wystawach stacjonarnych. Rolę ekspozycyjną stanowią 
także strony WWW. Wybrane dokumenty archiwalne w postaci skanów za-
mieszczone zostały na stronie internetowej: Archiwum Państwowe w Kielcach 20. 
Znacznie bogatsze galerie znajdują się w tzw. strefie edukacyjnej stanowiącej in-
tegralną cześ� portalu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 21.

Innym rodzajem eksponowania materiałów archiwalnych przez Archi-
wum Państwowe w Kielcach są prezentacje multimedialne. Częś� z nich towa-
rzyszyła wykładom i prelekcjom podczas Kieleckich Festiwali Nauki, inne wy-
korzystywane są podczas lekcji archiwalnych. Kilka prezentacji multimedialnych 
obejrze� można na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Kielcach. Są 
to: Materiały archiwalne dotyczące Zbrodni Katyńskiej; PRL na afiszu i plakacie; 
Kielecciana kartograficzne i ikonograficzne z lat 1795–1866 w zasobie Archiwum 
Państwowego w Kielcach; Ksiądz Piotr Ściegienny. Życie i działalność; Konstytu-
cja 3 Maja; Kielecka organizacja harcerska w dokumencie archiwalnym; Źródła 
do badań rozwoju przestrzennego i urbanistycznego Jędrzejowa w XIX i XX wieku 
w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach 22.

Interesującym obiektem znajdującym się na portalu internetowym Archi-
wum Państwowego w Kielcach jest Wirtualny Spacer. umożliwia on zwiedzenie 
gmachu archiwum dzięki przejrzystemu interfejsowi oraz szybkiej i łatwej na- 
wigacji 23.

Zwróci� należy uwagę na fakt, że na witrynie internetowej Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach w zakładce Aktualności zamieszczane są informacje doty-
czące różnorodnych przedsięwzię� edukacyjnych przezeń podejmowanych.

Archiwum Państwowe w Kielcach i jego zasób jest także przybliżany spo-
łeczeństwu poprzez udział pracowników w projektach popularnonaukowych, 

19 Roczne sprawozdania opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Kielcach za lata 
2006–2011, registratura Archiwum Państwowego w Kielcach.

20 http://www.kielce.ap.gov.pl/pl/galerie.html [dostęp: 8 VI 2012].
21 http://archiwa.gov.pl/pl/galeria.html?template=archiwa_edu [dostęp: 8 VI 2012].
22 http://www.kielce.ap.gov.pl/pl/oferta-edukacyjna/prezentacje-multimedialne.html [do-

stęp: 8 VI 2012].
23 http://www.kielce.ap.gov.pl/spacer/AP.swf [dostęp: 8 VI 2012].
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których efektem są prezentacje dokumentów publikowane na portalu Polska.pl 
w serwisach: Skarby dziedzictwa narodowego oraz Miasta w dokumencie archiwal-
nym. W pierwszym z nich zamieszczono początkowo w kategorii Skarby archi-
wów polskich 24 – najciekawsze akta z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach 
wraz z komentarzami do nich, a następnie serwis ten rozszerzono o kategorię: 
U źródeł polskiej demokracji 25. Z większym rozmachem pomyślany został drugi 
z wymienionych wyżej serwisów, zawierający prezentacje ośmiu miast: Bodzen-
tyna, Chęcin, Kielc, Książa Wielkiego, Olkusza, Pilicy, Szydłowa oraz Wolbromia. 
Każda z nich obejmuje historię danego miasta oraz kilkanaście wybranych doku-
mentów archiwalnych wraz z komentarzami 26.

Publikacje prasowe, audycje radiowe i telewizyjne

Wobec potęgi internetu jako medium najmniejszą rolę w popularyzacji 
wiedzy o Archiwum Państwowym w Kielcach odgrywają współcześnie audycje 
radiowe i telewizyjne czy artykuły prasowe. Mają one na ogół charakter okolicz-
nościowy i dotyczą rocznic wydarzeń historycznych i organizowanych w związ-
ku z nimi imprez kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wystaw. Często 
pełnią rolę jedynie informacyjną, skupiając się na konkretnej sferze działalności 
archiwum lub danym zagadnieniu, np. udostępnianiu zasobu, poszukiwaniach 
genealogicznych czy własnościowych, a także dokumentacji osobowo-płacowej. 
Radio, telewizję i prasę w ostatnich latach interesowała także kwestia bazy loka-
lowej archiwum w kontekście realizacji inwestycji – remontu i adaptacji nowej 
siedziby. Niektóre wywiady poświęcano także tematyce żydowskiej, głównie ze 
względu na fakt, że w Kielcach archiwum do niedawna znajdowało się w gmachu 
dawnej synagogi. Sytuacje takie, jak odwiedziny w 2007 roku ekipy telewizyjnej 
kanadyjskiej CBS w ramach poszukiwań przodków Stevena Page’a, lidera kana-
dyjskich grup rockowych, należały do rzadkości 27. Reasumując zaznaczy� wypa-
da, że ta forma działalności popularyzatorskiej nie ma charakteru ani systema-
tycznego, ani powszechnego, w związku z czym odgrywa rolę marginalną.

24 http://dziedzictwo.polska.pl/katalog/index,Skarby_archiwow_polskich,cid,173.htm [do-
stęp: 15 I 2011]. Dane na portalu czasowo niedostępne.

25 http://dziedzictwo.polska.pl/katalog/index,u_zrodel_polskiej_demokracji,cid,3560.htm 
[dostęp: 15 I 2011].

26 http://miasta.polska.pl/ [dostęp: 15 I 2011].
27 Roczne sprawozdania opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Kielcach za lata 

2006–2011, registratura Archiwum Państwowego w Kielcach.
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Lekcje archiwalne

Obok wystaw najczęściej praktykowaną formą edukacji są lekcje archiwal-
ne adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych 28. Najpopularniejszą z nich jest lekcja: Archiwum Państwowe w Kielcach 
– historia – zadania – zasób. Punktem wyjścia lekcji jest każdorazowo utrwa-
lanie, a częściej zdefiniowanie pojęcia „archiwum”, co odbywa się dzięki wyko-
rzystaniu np. burzy mózgów. Pomysły zapisywane są w postaci mapy mentalnej, 
która w toku zaję� służy do porządkowania zagadnień związanych z archiwisty-
ką i zrozumieniu zależności między nimi. Drugą, nie mniej ważną kwestią, jest 
omówienie zasadniczych funkcji i zadań archiwów państwowych w oparciu wy-
ciąg z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Każdy z obszarów 
działalności archiwów jest przez archiwistę wyjaśniany i rozszerzany. Definiowa-
ny jest także termin „zasób”. Prowadzący zatrzymuje się nad sferą udostępniania 
materiałów archiwalnych, omawiając jego formy i cele. Ważne jest, by uczniowie 
dostrzegli, że archiwum stanowi swoistą „skarbnicę” wiedzy historycznej i źródło 
przekazu kulturowego niezbędnego w rekonstrukcji procesu dziejowego. Wpro-
wadzone pojęcie „materiały archiwalne” także jest definiowane dzięki pracy z wy-
ciągiem z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Zamierzeniem 
prowadzącego zajęcia jest podkreślenie, że materiałem archiwalnym jest wszelka 
dokumentacja posiadająca znaczenie historyczne, bez względu na jej uwarun-
kowania chronologiczne, treściowe, formalne, proweniencyjne. Następnym ele-
mentem zaję� archiwalnych jest krótki wykład poświęcony organizacji i historii 
Archiwum Państwowego w Kielcach oraz sieci archiwów w Polsce. Drugim, bez 
wątpienia najatrakcyjniejszym ogniwem lekcji, jest pokaz najciekawszych archi-
waliów z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach oraz analiza jednego spo-
śród zaprezentowanych tekstów 29.

Wybitnie użytkowy charakter mają zajęcia: Wizyta w archiwum. Jak ko-
rzystać z zasobu? Praktyczne wskazówki. Na lekcji tej po podaniu teoretycznych 
informacji (pojęcie i zadania, archiwum, sie� archiwów, charakterystyka zasobu 
archiwalnego Archiwum Państwowego w Kielcach) zapoznaje się uczestników 

28 H. Mazur, Między archiwistyką a dydaktyką historii, czyli co archiwista o lekcjach archiwal-
nych wiedzieć powinien (referat wygłoszony 5 września 2012 r. na warsztatach: Edukacja 
w Archiwum podczas VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich we Wrocławiu, któ-
rego maszynopis znajduje się w posiadaniu autora).

29 Szerzej zob. tenże, Archiwum Państwowe w Kielcach – historia – zadania – zasób jako przy-
kład lekcji archiwalnej, WH, R. XXIII, 2011, nr 6, s. 18–24; tenże, Archiwum Państwowe 
w Kielcach – historia – zadania – zasób. Konspekt lekcji w liceum ogólnokształcącym, tamże, 
s. 25–27.
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z zasadami udostępniania materiałów archiwalnych, cennikiem opłat za świad-
czone usługi reprograficzne. Najważniejszą częścią zaję� jest prezentacja pomo-
cy archiwalnych, �wiczenie w zakresie posługiwania się nimi oraz wypełniania 
formularzy. Ostatni element to wyszukiwanie informacji przez uczniów bezpo-
średnio w materiałach archiwalnych, a następnie krytyka i analiza źródeł histo-
rycznych.

Drugą grupę zaję� stanowią lekcje poświęcone konkretnym miejscowo-
ściom lub wydarzeniom czy procesom historycznym omawianym w kontekście 
regionalnym. Do najczęściej podejmowanych tematów należą: Dzieje Kielc w do-
kumencie archiwalnym, Wojna i okupacja hitlerowska na Kielecczyźnie w świetle 
materiałów archiwalnych, Żydzi kieleccy w XIX i XX wieku. Podobne lekcje można 
przeprowadzi� w odniesieniu do innych problemów i zagadnień, zaproponowa-
nych przez nauczycieli. Odrębnego zaakcentowania wymaga temat: Archiwum 
Państwowe źródłem poznania genealogii i historii rodziny. Istotą zaję� jest przed-
stawienie archiwum jako miejsca, skąd czerpa� można nie tylko wiedzę o dzie-
jach kraju i regionu, lecz także o historii i genealogii własnej rodziny 30.

Informacja o ofercie Archiwum Państwowego w Kielcach dostępna jest na 
jego portalu internetowym 31 wraz z formularzem zgłoszeniowym zaję� lekcyj-
nych 32 oraz witrynie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 33. Znaleź� tam 
można listę tematów lekcji realizowanych przez Archiwum Państwowe w Kiel-
cach. Zaznaczy� należy, że zaprezentowany wykaz jest otwarty na propozycje 
i sugestie płynące ze środowisk nauczycielskich. Pamięta� jednak trzeba, że te-
maty lekcji odpowiada� muszą specyfice zasobu archiwalnego.

Lekcje on-line

Pionierskim i nowatorskim, jeśli chodzi o polskie archiwa, przedsięwzię-
ciem Archiwum Państwowego w Kielcach są wirtualne lekcje archiwalne. Projekt 
wzorowany jest na rozwiązaniach brytyjskiego „The National Archives” 34. Pierw-
szym, eksperymentalnym tematem są: Dzieje Kielc w pierwszej połowie XIX w. 

30 Szerzej o lekcjach archiwalnych zob. H. Mazur, Działalność edukacyjna, s. 49–73; tenże, 
Lekcje w Archiwum Państwowym w Kielcach, „Inspiracje” 2011, nr 3, s. 22, 23.

31 http://www.kielce.ap.gov.pl/pl/oferta-edukacyjna/lekcje-archiwalne.html [dostęp: 8 VI 2011].
32 http://www.kielce.ap.gov.pl/pl/oferta-edukacyjna/formularz-zgloszeniowy.html [dostęp: 

8 VI 2011].
33 http://archiwa.gov.pl/lekcje-lekcje-art.html?lang=pl&template=archiwa_edu [dostęp: 

8 VI 2011].
34 http://www.nationalarchives.gov.uk/education/lessons.htm [dostęp: 8 VI 2011].
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Lekcja została zamieszczona na portalu internetowym Archiwum Państwowego 
w Kielcach w zakładce: Oferta edukacyjna. Otwiera ją zwięzły tekst traktujący 
o historii Kielc w pierwszej połowie XIX wieku. Podstawę lekcji stanowią ska-
ny dziesięciu dokumentów archiwalnych stanowiących źródła do dziejów Kielc 
w tym okresie. Do każdego z nich dołączono zestawy pytań i zadań, ułatwiających 
uczniom ich analizę. Istotną pomoc stanowi słowniczek, klucz poprawnych od-
powiedzi oraz wykaz literatury poświęconej dziewiętnastowiecznym Kielcom 35. 
Zaprezentowana lekcja archiwalna adresowana jest do nauczycieli, którzy chcie-
liby urozmaici� i uatrakcyjni� zajęcia prowadzone w szkole poprzez wprowadze-
nie na zajęciach pracy ze źródłami historycznymi. Co istotne, źródła te podane 
zostały nie w postaci podręcznikowej edycji tekstowej, ale w formie reprodukcji 
cyfrowej z zachowaniem oryginalnej kolorystyki i charakteru pisma. Opraco-
wane przeze mnie zestawy pytań i poleceń są rzecz jasna propozycją archiwisty 
i mogą by� przez nauczyciela dowolnie zmieniane, modyfikowane, rozszerzane 
i uzupełniane. Projekt może służy� także samodzielnej pracy badawczej ucznia, 
nabywaniu i rozwijaniu umiejętności poszukiwania informacji z różnych źródeł, 
analizy źródła historycznego, krytycznego myślenia. Jej celem jest także zapozna-
nie z warsztatem naukowym historyka i pogłębianie zainteresowania uczniów 
historią 36.

Zajęcia dla studentów

Archiwum Państwowe w Kielcach organizuje również zajęcia dla studen-
tów historii, rzadziej innych kierunków humanistycznych. Najczęściej odbywa-
ją się one w ramach �wiczeń lub konwersatoriów z przedmiotów: vademecum 
studiów historycznych i nauk pomocniczych historii. Studenci zapoznawani są 
pokrótce z historią Archiwum Państwowego w Kielcach oraz z siecią archiwów 
państwowych. Na bazie pracy z wyciągiem z ustawy o narodowym zasobie ar-

35 http://www.kielce.ap.gov.pl/pl/oferta-edukacyjna/lekcje-archiwalne-on-line.html [dostęp: 
8 VI 2011].

36 W przygotowaniu projektu pod względem technicznym udział wzięli: mgr Anna Łucak 
i mgr Andrzej Kania z Archiwum Państwowego w Kielcach. Cennych uwag natury me-
todycznej udzieliły: dr grażyna Okła i Anita Młynarczyk-Tomczyk z Zakładu Dydaktyki 
Historii Instytutu Historii uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz mgr Maria 
Bednarska ze świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i mgr Dorota Batóg 
z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kiel-
cach. Wszystkim wymienionym wyżej osobom autor artykułu składa serdeczne podzięko-
wania za pomoc i zaangażowanie.
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chiwalnym i archiwach z 1983 roku inicjowana jest dyskusja o funkcjach i zada-
niach archiwów państwowych. Prowadzący zajęcia archiwista uwypukla najmniej 
znane obszary funkcjonowania archiwów – kształtowanie i opracowanie zasobu 
archiwalnego oraz działalnoś� edukacyjną. Istotnym elementem spotkania jest 
wprowadzenie słuchaczy w zagadnienie udostępniania materiałów archiwalnych, 
jego cele i zasady. Częś� zaję� poświęcona jest też ogólnej charakterystyce zaso-
bu pod kątem chronologicznym, rzeczowym, proweniencyjnym, językowym i fi-
zycznym. Całoś� zamyka pokaz najciekawszych archiwaliów z zasobu Archiwum 
Państwowego w Kielcach.

Niekiedy omówione wyżej zajęcia wzbogacane są o element praktyczny, 
czyli korzystanie z pomocy archiwalnych, wypełnianie druków i formularzy. 
Tego typu czynności stanowią obligatoryjne ogniwo spotkań organizowanych 
w ramach seminariów magisterskich. Towarzyszy im wykład poświęcony tej czę-
ści zasobu archiwalnego, która dotyczy tematyki danego seminarium. Ponieważ 
zadaniem tychże zaję� jest wprowadzenie w warsztat naukowy historyka, uwagę 
poświęca się także krytyce źródeł historycznych, technice sporządzania przypi-
sów. uzupełniają ją liczne wskazówki dotyczące korzystania z zasobu.

W tym miejscu należy zwróci� uwagę na potrzebę, a nawet koniecznoś� 
prowadzenia zaję� ogólnoarchiwalnych, zarówno teoretycznych jak i praktycz-
nych. Wynika ona ze słabej znajomości tematyki archiwalnej, a zwłaszcza z wi-
docznego i stale pogłębiającego się spadku poziomu naukowego wśród odwie-
dzających archiwum studentów reprezentujących różne ośrodki akademickie 37.

37 Zjawisko to piszący te słowa mógł zaobserwowa� już podczas stosunkowo krótkiego, bo 
sześcioletniego stażu pracy w archiwach: państwowym i wyodrębnionym. Wśród studen-
tów, a co gorsza także wśród doktorantów powszechną rzeczą jest nieznajomoś� podsta-
wowych poję� z zakresu archiwistyki, takich jak: zasób, zespół, jednostka archiwalna czy 
nawet sygnatura. uderza też nieumiejętnoś� posługiwania się pomocami archiwalnymi. 
Brak przygotowania studentów do prowadzenia kwerendy archiwalnej staje się proble-
mem masowym, a pytanie dotychczas zadawane na ogół bibliotekarzom: „gdzie znajdę 
coś o…?” jest zjawiskiem coraz częstszym. Autor referatu był świadkiem sytuacji jeszcze 
bardziej skrajnych, kiedy to użytkownik (student) w jednym wypadku żądał udostępnie-
nia mu inwentarza do jednostki archiwalnej (!), w innym zaś (doktorant) prosił o „skróce-
nie” jednostki archiwalnej, aby dostosowa� ją do ram chronologicznych przygotowywanej 
przez siebie pracy doktorskiej, co w praktyce oznacza� musiałoby rozerwanie poszytu (!). 
Wśród studentów uderza nie tylko brak przygotowania do pracy w archiwum, ale także 
brak podstawowych umiejętności z zakresu warsztatu naukowego, takich jak na przykład 
określenie ram chronologicznych i terytorialnych pracy czy też poprzedzająca kwerendę 
w archiwum wizyta w bibliotece. Efektem tego była kolejna kuriozalna sytuacja, której 
autor niniejszej pracy był świadkiem. Student przygotowujący pracę magisterską na te-
mat: „Powiat konecki w czasie pierwszej wojny światowej” po otrzymaniu inwentarza do 
zespołu C. i K. Komenda Powiatowa w Końskich zareagował konsternacją dowiadując się, 
że Końskie były stolicą powiatu koneckiego, czego do tej pory nie wiedział.
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Inny charakter mają zajęcia adresowane do studentów historii o specjal-
ności nauczycielskiej w ramach �wiczeń z dydaktyki historii lub wiedzy o spo-
łeczeństwie. Ich celem jest nie tyle omówienie zadań i zasobu archiwum, co 
przedstawienie tej instytucji jako elementu pozaszkolnej edukacji historycznej. 
Zasadniczym elementem spotkań jest prezentacja oferty edukacyjnej Archiwum 
Państwowego w Kielcach, przede wszystkim w zakresie lekcji archiwalnych. Pro-
wadzący zajęcia archiwista omawia tematykę takich lekcji oraz realizowane na 
nich cele nauczania, stosowane strategie, metody i środki dydaktyczne. Warte 
szczególnego wyeksponowania są obopólne korzyści wynikające ze współpracy 
szkół i archiwów w procesie kształcenia historycznego. głównym celem zapre-
zentowanych zaję� jest zachęcenie studentów – potencjalnych nauczycieli do wy-
korzystania archiwów i ich możliwości w przyszłej pracy dydaktycznej.

Festiwale nauki

Archiwum Państwowe w Kielcach trzykrotnie uczestniczyło w Kieleckich 
Festiwalach Nauki. W ramach IV Festiwalu Nauki pracownicy archiwum przy-
gotowali wystawę: „Dokument źródłowy podstawą w poznawaniu historii swojej 
rodziny”, wykład: „Drzewo genealogiczne w oparciu o dokument archiwalny” 
oraz konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów: „Moi przodkowie 
– drzewo genealogiczne”. Dużą popularnością cieszyły się też Dni Otwarte Ar-
chiwum 38. Rozwój przestrzenny Kielc i jego zabudowa na przestrzeni wieków 
stał się przedmiotem cyklu imprez podczas V Kieleckiego Festiwalu Nauki. Był 
to wykład: „Kielce – rozwój przestrzenny i zabudowa”, wystawa: „Kielce – obraz 
miasta w dokumencie – przeszłoś�, teraźniejszoś�” oraz konkurs: „Historia mo-
jej dzielnicy – osiedla” 39. Natomiast w ramach VI Kieleckiego Festiwalu Nauki 
Archiwum Państwowe w Kielcach wystąpiło z wystawą: „Szkoły kieleckie w do-
kumencie archiwalnym”, z wykładem: „Historia szkół w Kielcach” oraz z konkur-
sem: „Historia mojej szkoły” 40.

38 Poszukiwania genealogiczne, oprac.: A. Chałońska, W. grzesik, Ł. guldon, R. guldon, 
A. Kukla, I. Pogorzelska, A. Smorąg, w: IV Kielecki Festiwal Nauki 12–21 września 2003. 
Prezentacje festiwalowe, red. K. grysa, Kielce 2004, s. 55–59.

39 Miasto Kielce – rozwój przestrzenny i zabudowa, oprac.: R. Chałoński, R. guldon, W. grze-
sik, A. Kukla, I. Pogorzelska, A. Smorąg, w: V Kielecki Festiwal Nauki 16–26 września 2004. 
Prezentacje festiwalowe, red. K. grysa, Kielce 2005, s. 63–65.

40 Szkoły kieleckie w dokumencie archiwalnym, oprac.: W. grzesik, A. Opara, A. Smorąg, 
w: VI Kielecki Festiwal Nauki 17–25 września 2005. Prezentacje festiwalowe, red. Z. Steciak, 
Kielce 2006, s. 33–35.
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Dni otwarte Archiwum

Bardzo dużą popularnością cieszyły się organizowane podczas Kieleckich 
Festiwali Nauki – Dni Otwarte Archiwum. Ostatnio tego typu przedsięwzięcie 
zorganizowano podczas uroczystej inauguracji nowej siedziby Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach, gdy gmach zwiedza� można było najpierw w dzień, a na-
stępnie przy świetle latarek i lamp solarnych w nocy 41. Dni Otwarte stwarzają 
możliwoś� nie tylko zapoznania się z działalnością archiwum i najcenniejszą 
częścią jego zasobu, ale także wejścia do magazynów, pracowni konserwacji i di-
gitalizacji – pomieszczeń na co dzień niedostępnych dla szerszej publiczności. 
Ze względu na dużą liczbę osób, do których mogą by� adresowane, oraz spek-
takularnoś�, imprezy te są jednymi z najpopularniejszych wśród archiwalnych 
przedsięwzię� popularyzatorskich.

Ostatnie Dni Otwarte Archiwum, a właściwie „noc otwarta”, miały miejsce 
29 czerwca 2012 roku w ramach święta Kielc.

Konkursy

Jak już wspomniano, Archiwum Państwowe w Kielcach organizowało 
w pierwszych latach XXI wieku w ramach Kieleckich Festiwali Nauki – konkursy. 
W 2003 roku (IV KFN) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych (łącznie 
z 23 placówek) na podstawie przeprowadzonych lekcji archiwalnych przygotowali 
drzewa genealogiczne. Do konkursu: „Moi przodkowie – drzewo genealogiczne”, 
wpłynęły 52 prace, które oceniano w trzech kategoriach wiekowych. Zwycięzcy 
otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Finałem przedsięwzięcia była wystawa 
prac konkursowych towarzysząca Dniom Otwartym Archiwum 42.

Podczas V Kieleckiego Festiwalu Nauki w 2004 roku Archiwum Państwo-
we w Kielcach rozstrzygnęło konkurs pod hasłem: „Historia mojej dzielnicy – 
osiedla”. Także w tym przypadku efektem finalnym imprezy była wystawa prac 
konkursowych 43.

41 H. Mazur, Sprawozdanie z uroczystej inauguracji nowej siedziby Archiwum Państwowego 
w Kielcach, 12–13 października 2011 r. i sesji naukowej „Z dziejów, zasobu i działalności 
Archiwum Państwowego w Kielcach”, AP, R. XVI, 2011, nr 4, s. 106–112.

42 Poszukiwania genealogiczne, s. 59.
43 Miasto Kielce  – rozwój przestrzenny, s. 65.
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udział Archiwum Państwowego w Kielcach w VI Kieleckim Festiwalu Na-
uki w 2005 roku polegał m.in. na przygotowaniu konkursu: „Historia mojej szko-
ły”, zakończony tradycyjnie ekspozycją wszystkich nadesłanych prac 44.

W 2012 roku Archiwum Państwowe w Kielcach rozpoczęło współpracę 
w konkursie: „Szkoła i dwór – twórcze zbieranie dokumentów życia społecznego 
1863–1989”, którego organizatorami są Dom i Biblioteka Sichowska im. Krzysz-
tofa i Zofii Radziwiłłów oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Celem przedsię-
wzięcia jest 

przybliżenie młodym mieszkańcom regionu świętokrzyskiego historii życia spo-
łecznego poprzez twórcze zbieranie książek, dokumentów, wspomnień i relacji; 
rozbudzenie zainteresowań historycznych własnym regionem; kształtowanie 
świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnia-
nie wiedzy o życiu społecznym poprzednich pokoleń oraz kształtowanie umiejęt-
ności kreatywno-krytycznego myślenia o czasach minionych. 

Formami prac konkursowych są pamiątki materialne i prezentacje multime-
dialne 45.

Z kolei we wrześniu 2012 roku Archiwum Państwowe w Kielcach wraz 
z Muzeum Historii Kielc objęło patronatem merytorycznym Szkolny Test Wiedzy 
o Kielcach: „Znam moje miasto“ organizowany w ramach III edycji Wielkiego 
Testu Wiedzy o Kielcach. Organizatorami konkursu są świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli oraz Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” Koło Kielce. 
Szkolny Test Wiedzy o Kielcach adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Celem przedsięwzięcia jest pogłębienie wśród uczniów 
wiedzy o Kielcach, a także rozbudzenie potrzeby poznania rodzinnego miasta, 
jego historii, kultury oraz propagowanie jego walorów. W ramach udziału w teście 
Archiwum Państwowe w Kielcach przeprowadzi lekcje archiwalne: „Dzieje Kielc 
w dokumencie archiwalnym – prezentacja i przykład interpretacji źródeł” 46.

Publikacje naukowe i popularnonaukowe

Prace naukowe stanowiące pokłosie działalności wydawniczej Archiwum 
Państwowego w Kielcach i jego pracowników omówiono już w innych arty- 

44 Szkoły kieleckie w dokumencie, s. 35.
45 http://kuratorium.kielce.pl/8350/konkurs-szkola-i-dwor-tworcze-zbieranie-dokumentow 

-zycia-spolecznego-1863-1989 [dostęp: 8 VI 2012].
46 http://www.kielce.ap.gov.pl/pl/archiwum-panstwowe-w-kielcach/2-uncategorised/87 

-szkolny-konkurs-wiedzy-o-kielcach.html [dostęp: 18 IX 2012].
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kułach 47. W dorobku kieleckich archiwistów państwowych nie brak publikacji 
popularnonaukowych przybliżających społeczeństwu zasób Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach. Wśród nich uwagę zwracają artykuły Łukasza guldona 
zamieszczane na łamach „gazetki Towarzyskiej”. Są to następujące tytuły: Zgro-
madzenia cechowe w mieście rządowym Pierzchnicy, Opis historyczny miasta 
rządowego Pierzchnicy z 1821 r., Stan rolnictwa w gminie Szczecno na przełomie 
1940/1941 r., Przemianowanie miasta Pierzchnicy na osadę w 1870 r. w świetle ma-
teriałów archiwalnych, Przywileje miejskie miasta rządowego Pierzchnicy, Remont 
ratusza miejskiego miasta Pierzchnicy 48. Jerzy Jabłoński z kolei napisał tekst: Dzia-
łalność Armii Krajowej w świetle akt przechowywanych w zasobie Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach 49.

Spotkania i warsztaty

Poza zajęciami dla studentów Archiwum Państwowe w Kielcach organi-
zuje także inne przedsięwzięcia edukacyjno-informacyjne. W maju 2007 roku 
w jego siedzibie odbyło się spotkanie metodyczne w ramach projektu: Edukacja 
wielokulturowa w praktyce szkolnej. Jego współorganizatorzy to: świętokrzyskie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Samorządowy Ośrodek Doradztwa Meto-
dycznego i Kształcenia Nauczycieli w Kielcach. Ze strony Archiwum Państwo-
wego wystąpiła Iwona Pogorzelska, która zaprezentowała materiały archiwalne 
dotyczące tematyki żydowskiej. Z kolei Hubert Mazur zajął się omówieniem 
przedsięwzię� edukacyjnych Archiwum Państwowego w Kielcach odnoszących 
się do zagadnienia wielokulturowości. Skupił się przede wszystkim na prezentacji 
lekcji archiwalnej: Z dziejów kieleckich Żydów. Celem spotkania było zachęcenie 
nauczycieli do wykorzystywania archiwum i jego zasobu w procesie nauczania 50. 
Kolejne takie spotkanie, poświęcone już tylko edukacyjnej funkcji archiwum, 
planowane jest na jesień 2012 roku.

47 H. Mazur, Działalność naukowa i wydawnicza Archiwum Państwowego w Kielcach w latach 
1984–2011, „świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2012, s. 65–96.

48 „gazetka Towarzyska” 2005, nr 1, s. 5; nr 3, s. 8; nr 4; nr 5, s. 8; s. 6; nr 10, s. 7; nr 11, s. 6.
49 „goniec świętokrzyski”, nr 3/15, s. 6.
50 http://www.kielce.ap.gov.pl/pl/aktualnosci/80-spotkanie-metodyczne-w-ramach-pro-

jektu-edukacja-wielokulturowa-w-praktyce-szkolnej.html [dostęp: 8 VI 2011]; H. Mazur, 
Funkcja edukacyjna archiwów a wielokulturowość. Dzieje kieleckich Żydów na lekcjach 
w Archiwum Państwowym w Kielcach (referat w posiadaniu autora).
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odczyty

Pracownicy Archiwum Państwowego w Kielcach poza czynnym udziałem 
w sesjach i konferencjach naukowych przygotowują też odczyty i prelekcje o cha-
rakterze popularnonaukowym. I tak np. 9 listopada 2009 roku Rafał Chałoński 
na uroczystej sesji Rady Miasta Kielc przedstawił krótką prezentację dokumen-
tów z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach dotyczących życia i działal-
ności prezydenta Kielc Stefana Artwińskiego. W tym samym roku Andrzej Rak 
w pińczowskiej filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Pińczowie wygło-
sił prelekcję: „Jak powstaje drzewo genealogiczne?”. Z kolei w 2010 roku Hubert 
Mazur w ramach obchodów 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej podczas odczytu 
w Muzeum Historii Kielc zaprezentował i omówił materiały archiwalne znajdu-
jące się w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach dotyczące bestialskiego 
mordu sowietów. W siedzibie oddziału w Starachowicach Wiesława Rutkowska 
wygłosiła referat dla członków Polskiego Towarzystwa Historycznego z okazji 
600-lecia bitwy pod grunwaldem.

Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami

Archiwum Państwowe w Kielcach w zakresie szeroko rozumianej dzia-
łalności edukacyjnej współpracuje z szeregiem instytucji kulturalnych, nauko-
wych i oświatowych. Jak już wyżej wspomniano, w materii wystawienniczej jego 
częstymi partnerami są: Muzeum Historii Kielc i Delegatura Instytutu Pamięci 
Narodowej w Kielcach. Efektem tej współpracy są nie tylko ekspozycje, ale także 
sesje i publikacje naukowe.

Bardzo harmonijnie układa się także współpraca z Archiwum Diecezjal-
nym w Kielcach, zwłaszcza za kadencji dyrektora ks. dra Andrzeja Kwaśniew-
skiego. Dotyczy ona głównie spraw związanych z konserwacją i zabezpieczaniem 
zasobu, z uwzględnieniem kontekstu edukacyjnego.

Archiwum Państwowe w Kielcach w zakresie popularyzacji swego zasobu 
archiwalnego i zbioru bibliotecznego współdziała też z Wojewódzką Biblioteką 
Publiczną w Kielcach. Wybrane archiwalia i pozycje z księgozbioru wypożyczane 
są bibliotece celem digitalizacji, a następnie udostępniane na portalu interneto-
wym świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej.

Jeśli chodzi o edukację studentów, to od wielu lat partnerem Archiwum 
Państwowego w Kielcach w tym względzie jest Instytut Historii uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach (dawniej Akademii świętokrzyskiej i Wyższej 
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Szkoły Pedagogicznej). Szczególnie intensywna i częsta jest współpraca z dr Mał-
gorzatą Czapską, dr Anitą Młynarczyk-Tomczyk, dr urszulą Oettingen i dr gra-
żyną Okłą, które najczęściej pojawiają się w archiwum z grupami studentów. Tego 
typu spotkania w ramach prowadzonych przez siebie seminariów systematycznie 
organizują także prof. Regina Renz i prof. Stanisław Wiech.

Taka współpraca rozwijana jest także z placówkami szkolnymi. Bardzo 
często na lekcjach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Kielcach gosz-
czą uczniowie kieleckich liceów: III – Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana 
Kamila Norwida, V – im. ks. Piotra ściegiennego, VI – im. Juliusza Słowackiego 
i XI – im. Konstantego Ildefonsa gałczyńskiego.

Kieleckie Archiwum Państwowe współpracuje też w różnych dziedzinach 
ze świętokrzyskim Towarzystwem genealogicznym „świętogen”. W październi-
ku 2007 roku w Archiwum Państwowym odbyło się spotkanie członków i sympa-
tyków tegoż towarzystwa, których zapoznano ze sposobami prowadzenia poszu-
kiwań genealogicznych oraz materiałami, jakie można znaleź� w archiwum.

Współpraca z lokalną prasą, radiem i telewizją dotyczy głównie nagłaśnia-
nia wydarzeń kulturalnych odbywających się w Archiwum Państwowym w Kiel-
cach. Media w ostatnim czasie sprawują patronat nad organizowanymi przez 
archiwum imprezami. Radio Kielce patronatem medialnym objęło uroczystą 
inaugurację nowej siedziby archiwum. Z kolei wystawa poświęcona dziejom kie-
leckiego sportu poza kielecką rozgłośnią radiową była promowana przez „Echo 
Dnia” i TVP Kielce.

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu specjalizuje się 
z kolei we współpracy ze środowiskami solidarnościowymi: Regionem Ziemia 
Sandomierska NSZZ „Solidarnoś�” w Stalowej Woli oraz Sandomierskim Stowa-
rzyszeniem „Pamię� i Solidarnoś�”. Jej efektem była realizacja programu badaw-
czego: Historia „Solidarności” Regionu Ziemia Sandomierska w latach 1980–1990. 
Z okazji 27 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego przygotowano ekspozycję 
na słupach ogłoszeniowych, rozmieszczonych w różnych punktach miasta, pre-
zentującą kopie materiałów okresu stanu wojennego. Przed sandomierskim ratu-
szem, w miejscu, w którym mieszkańcy miasta w tamtym okresie układali krzyż 
z kwiatów i zniczy, ustawiono symboliczny krzyż nawiązujący do tego z czasu 
stanu wojennego.

Domeną zlikwidowanego już Oddziału w Starachowicach była współpraca 
z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Skarżysku-Kamiennej, Towa-
rzystwem Przyjaciół Starachowic, Towarzystwem Przyjaciół Wąchocka, Rodzi-
ną Katyńską w Starachowicach, Rodziną Firlejowską w Starachowicach, a przede 
wszystkim z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Starachowicach, któ-
rego kierownik Wiesława Rutkowska jest wiceprezesem. W ramach tej współpracy  
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archiwum udostępniało potrzebne dokumenty i pomagało w poszukiwaniach, 
w zamian otrzymywało do biblioteki oddziału różnorodne pozycje książkowe 51.

Reasumując, Archiwum Państwowe w Kielcach od wielu lat prowadzi 
działalnoś� edukacyjną, która na przełomie XX i XXI wieku stała się szczególnie 
intensywna i efektywna. Do najczęściej organizowanych form popularyzacji wie-
dzy o zasobie należą wystawy tematyczne organizowane samodzielnie lub przy 
współpracy z innymi instytucjami, lekcje archiwalne dla uczniów wszystkich ty-
pów szkół i studentów. Pracownicy archiwum przygotowują także projekty mul-
timedialne, odczyty i pogadanki, których zadaniem jest szerzenie wiedzy o ar-
chiwum w społeczeństwie. W ostatnim czasie coraz większy nacisk kładzie się na 
wykorzystanie internetu i multimediów w obszarze edukacji.

Najważniejszym celem działalności edukacyjnej archiwum jest oczywiście 
rozpowszechnianie wiedzy o archiwum, jego zadaniach i zasobie. Jest to dosko-
nałe narzędzie „do budowania społecznej świadomości historycznej i kształto-
wania tożsamości narodowej, regionalnej czy lokalnej. Trudno wyobrazi� sobie 
lepszą promocję archiwów państwowych” 52, której zadaniem ma by� budowanie 
pozytywnego wizerunku archiwum i przełamywanie negatywnego wzorca tej in-
stytucji. Jak zauważył w latach siedemdziesiątych XX wieku Witold Look, prace 
kulturalno-oświatowe są czynnikiem, „który pozwala na przełamywanie istnie-
jącej w mniejszym lub większym stopniu izolacji archiwum od społeczeństwa, 
a tym samym na ożywienie kontaktu z nim”. Zwrócił on także uwagę na ekono-
miczną korzyś� prac kulturalno-oświatowych, które dla Powiatowego Archiwum 
Państwowego w Chojnicach przyniosły materialne wsparcie ze strony Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w Chojnicach 53. Dziś nie ma już rad narodowych, ale 
problemy pozostały te same. Archiwa wciąż borykają się z problemami finanso-
wymi i lokalowymi. Przyczyną „niedobrej sytuacji archiwów [państwowych] jest 
ich skromne milczenie, skutkujące ich izolacją”. Tymczasem pokrewna placówka, 
czyli medialny i ciągle głośny i widoczny Instytut Pamięci Narodowej „wygrywa 
na kontakcie z życiem publicznym” 54. Edukacja w archiwach powinna zatem do-
tyczy� także elit rządzących i mediów.

51 Roczne sprawozdania opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Kielcach za lata 
2006–2011, registratura Archiwum Państwowego w Kielcach.

52 H. Mazur, [rec.] Archiwum jako warsztat pracy nauczyciela historii. Scenariusze lekcji dla 
nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjalnej i szkoły ponadgimnazjalnej, pod red. Teresy 
Stachurskiej-Maj i Violetty Urbaniak, Warszawa 2010, ss. 71 + CD, AP, R. XVI, 2011, nr 3, 
s. 71–76.

53 W. Look, Prace kulturalno-oświatowe Powiatowego Archiwum Państwowego w Chojnicach, 
„Archiwista”, R. 7, 1971, nr 2, s. 15–19.

54 M. Kula, Fantazyjne życzenia dla archiwisty, w: Archiwistyka oraz problemy historii Polski, 
Polonii i dyplomacji. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Kołodziejowi 
w 70. rocznicę urodzin, Lublin 2011, s. 188–190.
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Działalnoś� edukacyjna archiwów przynosi korzyści nie tylko tym instytu-
cjom, ale także społeczeństwu. Chodzi tu o zapoznanie obywateli z oryginalnymi 
dokumentami, a często wręcz stworzenie jedynej możliwości ich obejrzenia. Da-
ria Nałęcz zwróciła uwagę na rekreacyjny walor działalności archiwów. Jej zda-
niem „archiwa, wbrew pozorom, mogą też bawi� i stwarza� dobre warunki do 
pożytecznego spędzania czasu wolnego” 55.

Rzecz jasna, archiwa państwowe, w tym także Archiwum Państwowe 
w Kielcach, uczestniczą czynnie w procesie kształcenia. Każde archiwalne przed-
sięwzięcie edukacyjne może w sposób niekonwencjonalny ugruntowywa�, uzu-
pełnia� wiedzę ucznia zdobytą w szkole lub wyposaża� w nowe wiadomości 
i kształtowa� umiejętnoś� obserwacji, krytycznego myślenia i naukowej dociekli-
wości. Nie bez znaczenia pozostaje także sfera emocjonalna związana z kontak-
tem z archiwaliami.

W tak pojmowanej działalności edukacyjnej archiwum stanowi centrum 
przekazu kulturowego, skarbnicę wiedzy o przeszłości. Przed archiwistami stoi 
zatem zadanie niełatwe, ale i konieczne – budowania archiwum jako „instytu-
cji pośredniczącej w utrwalaniu i transmisji dziedzictwa kulturowego oraz jako 
miejsca kontaktu ze źródłem, umożliwiającego realizację standardów edukacyj-
nych” 56. Dotychczasowa działalnoś� edukacyjna Archiwum Państwowego w Kiel-
cach dowodzi, że instytucja ta należycie i sumiennie wywiązuje się ze swego za-
dania, stale podejmując nowe przedsięwzięcia i inicjatywy, docierając do wciąż 
nowych odbiorców i wykorzystując najnowsze metody i techniki popularyzacji.

Summary

The turn of the 21st century is marked by development of educational activities 
of state archives, conditioned by political, economic, social, philosophical and historio-
graphic transformations, as well as changes in the fields of archival science and teaching 
methodology. This trend comprises educational initiatives of the State Archive in Kielce, 
aimed at popularising knowledge about archives, their functions and holdings, as well 
as history, primarily viewed through local and regional perspectives. Major educational 
forms, offered by the State Archive in Kielce, include exhibitions of archival material, 
on-line galleries and multimedia presentations posted on the Archive’s website, archive-
based lessons, classes for university students, workshops and sessions for teachers, science 
festivals, the Archive’s open days, competitions, talks, together with popular scientific 

55 D. Nałęcz, Archiwa u progu ery informacji – bilans otwarcia, w: Archiwa i archiwiści w do-
bie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Pol-
skich. Szczecin 12–13 września 2002, t. I, red. D. Nałęcz, Toruń 2002, s. 33.

56 S. Roszak, Nauczyciel historii, s. 447.
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conferences and publications. The most innovative and pioneering in Poland’s archive 
network is the on-line archive lesson project. The educational activity of the State Archive 
in Kielce, in connection with promotional operations, foster a new, positive image of the 
Archive – not as an impregnable, hermetic organisation, but as a friendly office or an 
institution of culture which serves the purposes of memory preservation. It can serve the 
purpose of building the local community’s historical awareness and modelling national, 
regional and local identities. The Archive’s educational operations provide an unconven-
tional complement to pupils’ school knowledge, equipping them with new information, 
shaping their skills of observation, critical thinking and scientific inquisitiveness, as well 
as offering opportunities for coming into contact with original documents. 





„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2012, s. 119–125

Jan głóWKA 
Muzeum Historii Kielc

rola archiwaliów w budowaniu muzealnej narracji historycznej  
– stała wystawa historyczna „Z dziejów Kielc”

W roku 2006 Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę o powołaniu Muzeum 
Historii Kielc, które mieści się w XIX-wiecznej kamienicy przy ul. św. Leonar-
da 4 (w latach 1913–1939 siedziba Muzeum świętokrzyskiego PTK) 1. Placówka 
rozpoczęła działalnoś� 1 września 2006 roku, a 1 lutego 2008 roku otwarto stałą 
wystawę historyczną: „Z dziejów Kielc”.

W bardzo krótkim czasie zdołano zagospodarowa� wyremontowany bu-
dynek należący w II połowie XIX wieku do Towarzystwa Kredytowego Ziem-
skiego 2. Zgodnie z wykonanymi wcześniej pracami studialnymi i scenariuszem 
ekspozycji oraz projektem aranżacji plastycznej stałej wystawy historycznej stwo-
rzono placówkę łączącą w sobie cechy dawnego muzealnictwa, charakteryzujące-
go się zastosowaniem autentycznych przedmiotów z epoki, dbałością o eksponat, 
rzetelnością przekazu, oraz elementy nowatorskie w postaci pokazów multime-
dialnych, punktów odsłuchowych, ekranów i monitorów, które stały się dopeł-
nieniem całości.

Prace nad otwarciem muzeum trwały od 2004 roku, gdy rozpoczęto reali-
zację koncepcji Muzeum Historii Kielc według scenariusza, który przewidywał 
wykorzystanie muzealiów wypożyczanych m.in. z Muzeum Narodowego w Kiel-
cach (Dział Historii), przedmiotów własnych pozyskanych w wyniku ofiarności 
mieszkańców Kielc, archiwaliów, ikonografii pozyskanych w wyniku kwerendy 
prowadzonej w muzeach, archiwach i bibliotekach w całej Polsce. Wypożyczono  

1 Muzeum Historii Kielc powołane zostało uchwałą nr LXIV/1211/2006 Rady Miejskiej 
w Kielcach z dnia 22 czerwca 2006 r. Tym samym aktem nadano muzeum statut: zob. Wy-
ciąg z rejestru instytucji Kultury, Muzeum Historii Kielc, RIK 10/2006, Kielce 1 IX 2006, 
w zbiorach Archiwum Muzeum Historii Kielc.

2 Końcowy odbiór budynku po remoncie nastąpił 31 października 2006 roku, a otwarcie 
stałej wystawy historycznej: „Z dziejów Kielc” odbyło się 1 lutego 2008 roku.
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eksponaty, pozyskano kopie cyfrowe, zgromadzono dokumentację naukową. 
Pracownicy muzeum zgromadzili zasób eksponatów pozwalający na otwarcie 
wystawy stałej, której tematem zasadniczym jest historia miasta od średniowie-
cza po czasy współczesne.

Do podstawowych zadań Muzeum Historii Kielc należy m.in. dokumen-
towanie historii i współczesności miasta, sprawowanie opieki nad zabytkami, 
informowanie o wartościach i treściach zgromadzonych zbiorów, zgodnie z obo-
wiązującym stanem prawnym. Muzeum Historii Kielc gromadzi zbiory z dzie-
dziny historii, archeologii, numizmatyki, etnografii i etnologii, techniki, sztuki 
i literatury.

Miasto stało się obiektem badawczym dla socjologów, etnologów, histo-
ryków kultury 3. Badania procesów związanych z rozwojem miast są szczególnie 
interesujące tam, gdzie mamy do czynienia z wielorodnością kultur. Skupiska 
ludności zróżnicowane pod względem narodowościowym czy wyznaniowym 
są szczególnie interesującym przykładem przenikania się postaw, tworzenia no-
wych uwarunkowań, powstawania konfliktów i dążenia do wspólnych celów. Ta-
kim miastem przez pewien czas były z pewnością Kielce, jeszcze w końcu XVIII 
wieku miasto prywatne, należące do biskupów krakowskich. Tematyka stałej wy-
stawy historycznej wiąże się także z pokazaniem rozwoju przestrzennego miasta, 
ukazaniem roli gospodarczej w regionie, przedstawieniem procesów miastotwór-
czych i tworzenia się zwartej społeczności miejskiej. Podejmowano ją wielokrot-
nie w Kielcach podczas prób powołania placówki muzealnej odpowiadającej 
oczekiwaniom miłośników miasta i najbliższego regionu.

Przed drugą wojną światową w sferze pomysłów istniały inicjatywy stwo-
rzenia w Kielcach Muzeum Historii Kielc, Muzeum Ziemi Kieleckiej czy Muzeum 
Regionalnego. Historię miasta i regionu pokazano na Wystawie świętokrzyskiej 
w kieleckim Muzeum PTK w 1936 roku. W 1938 roku w kieleckim pałacu bi-
skupów krakowskich zorganizowano Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskie-
go nawiązujące tematyką do lat pierwszej wojny światowej. W 1939 roku Rada 
Miejska w Kielcach podjęła niezrealizowaną uchwałę o przekazaniu placu pod 
budowę gmachu muzealnego.

W czasie drugiej wojny światowej zbiory Muzeum świętokrzyskiego PTK 
uległy częściowemu rozproszeniu. Po wojnie działalnoś� rozpoczęło Muzeum 
świętokrzyskie, przekształcone w 1975 roku w Muzeum Narodowe, a tematyką 
dziejów miasta zajmował się Dział Historii.

3 A. Stawarz, Wielokulturowość Warszawy w przeszłości i teraźniejszości (wprowadzenie do 
badań etnologicznych), w: Przestrzenie dialogu międzykulturowego we współczesnych mia-
stach Polski, red. A. Koseski, A. Stawarz, Warszawa–Pułtusk 2005, s. 21.
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Działalnoś� kieleckich muzealników miała związek ze wzbogacanymi sta-
le kolekcjami tematycznymi. Na przestrzeni dziesięcioleci zmieniał się sposób 
przedstawiana przeszłości. Jeszcze w XIX wieku w zbiorach kieleckich prekurso-
rów muzealnictwa – Tomasza Zielińskiego czy rodziny Jarońskich – dominowały 
kolekcje tematyczne. Tutaj na wzór pierwszych europejskich muzeów czy gabi-
netów osobliwości zdarzały się pamiątki związane ze sławnymi osobistościami. 
Później, już w Muzeum PTK, w okresie od 1908 roku do wybuchu drugiej wojny 
światowej wystawiennictwo związane było z wielodziałowym charakterem kie-
leckiego muzeum.

Chwilą przełomową stało się utworzenie Muzeum Historii Kielc i organi-
zacja stałej wystawy historycznej „Z dziejów Kielc” w roku 2008. Zadawano sobie 
wówczas pytanie: w jaki sposób odtwarza� przestrzeń historyczną, jak przekaza� 
zwiedzającym wiedzę o czasach minionych, tak aby była atrakcyjna, a jednocze-
śnie zbliżona jak najbardziej do prawdy? Co najlepiej spełni rolę decydującego 
czynnika w przekazie historycznym?

Może tak, jak uczyniono to w placówkach muzealnych, gdzie odtwarza się 
charakterystyczne elementy przestrzeni historycznej miasta, np. w Muzeum Mia-
sta Zgierza, gdzie pozyskano obiekty – przedmioty codziennego użytku, uten-
sylia, bibeloty z końca XIX wieku – stanowiące własnoś� rodzin fabrykanckich 
Krusche i Borstów związanych od pokoleń z miastem, lub w Muzeum Miasta So-
potu, gdzie odtworzono wnętrza z okresu przedwojennego. Wystawa muzealna 
staje się wówczas zobrazowaniem przeszłości nieznanej współczesnym 4.

W jaki sposób skonstruowano opowieś� o Kielcach zaprezentowaną na 
stałej wystawie historycznej? To podstawowe pytanie łączy się z problematyką 
tzw. muzealnej narracji historycznej. Dzieje miasta są przedstawione w formie 
przewodnika po Kielcach od średniowiecza do czasów współczesnych. Nie jest 
to tylko samo prezentowanie eksponatów, artefaktów, interesujących pamiątek 
i przedmiotów, niekoniecznie ze sobą powiązanych 5.

4 Jak pisze B. Bossak „…ważnym celem działań jest przypomnienie grup narodowościo-
wych, etnicznych i kulturowych oraz warstw społecznych, które w przeszłości współtwo-
rzyły dziedzictwo Sopotu”; tenże, Sopot – próby wskrzeszenia międzykulturowego dialogu 
w przestrzeni miasta, w: Przestrzenie dialogu, s. 187–189; A. Walaszczyk, 25 lat Muzeum 
Miasta Zgierza, „Prace i materiały Muzeum Miasta Zgierza”, t. V, 2003, s. 7; stała ekspozycja 
w muzeum w Zgierzu prezentuje dzieje miasta od czasów najdawniejszych, okres uprze-
mysłowienia miasta, życie kulturalne, szkolnictwo i działalnoś� społeczną; M. Wierzbow-
ski, Papierowe korzenie, czyli Dział historyczny Muzeum Miasta Zgierza, „Prace i materia-
ły Muzeum Miasta Zgierza” t. V,  2003, s. 27, 28; B. Bossak, Sopot – próby wskrzeszenia, 
s. 187–189.

5 Przykłady polskich muzeów wykorzystujących nowoczesne środki przekazu i narrację 
historyczną to: Muzeum Powstania Warszawskiego, projektowane muzea – Muzeum  
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W Muzeum Historii Kielc zapoczątkowano odkrywanie zapomnianych 
faktów historycznych, podjęto próbę przywracania przestrzeni historycznej, któ-
ra z biegiem czasu uległa deformacji, degradacji lub całkowitemu zniszczeniu.

W jaki sposób zają� się tymi zagadnieniami, jak wpłyną� na wyobraźnię 
zwiedzających? Jak zachęci� do poznawania dziejów własnego miasta, miejsca 
najbliższego, tradycyjnie związanego z rodziną, codziennością, a jednocześnie 
pełnego tajemnic przeszłości?

Celem powstania i działalności Muzeum Historii Kielc jest przywracanie 
tożsamości regionu, odkrywanie przeszłości stanowiącej niegdyś żywą tkankę 
miasta, codzienności, która wydawała się trwa� wiecznie, a odeszła w zapomnie-
nie na skutek upływu czasu pełnego przemian i tragicznych wydarzeń.

Problematyka powstania Muzeum Historii Kielc i sposób przekazywania 
wiadomości o czasach minionych wiąże się ściśle z pojęciem „małej ojczyzny pry-
watnej”, kształtującej naszą osobowoś� poprzez poznanie dziejów swojej rodziny, 
przeszłości kręgu znajomych, społeczności osiedlowej, nieco szerszej społeczno-
ści lokalnej. To stanowi podstawę rekonstrukcji naszych wyobrażeń o dziejach 
miasta. Odnajdujemy tu wiele pokładów emocjonalnych budujących tożsamoś� 
regionalną, poczucie dumy z przynależności do wspólnoty posiadającej swoją 
własną oryginalną historię, którą należy w odpowiedni sposób opisywa�, prezen-
towa� i pielęgnowa�.

Na stałej wystawie historycznej „Z dziejów Kielc” zastosowano przekaz 
w formie kilku bloków chronologicznych, ułożonych problemowo. Pozwala to 
na osiągnięcie jedności miejsca i czasu, a środki użyte do budowania ekspozycji 
wzajemnie się uzupełniają 6.

W układzie jednego bloku tematycznego zastosowano cztery poziomy bu-
dowania narracji. Po pierwsze – jest to pokaz typowo gablotowy, a więc artefak-
ty w gablotach związane tematycznie z prezentowaną problematyką (malarstwo 
i rzeźba, ikonografia, rzemiosło artystyczne, pamiątki). Po drugie – objaśnienia 
w formie komentarzy otwierających każdy blok tematyczny i komentarzy w obrę-
bie wydzielonej tematyki. Po trzecie – materia odgrywająca niezwykle ważną rolę 
w narracji historycznej, a mianowicie wszelkiego rodzaju zabiegi inscenizacyj-
ne, np. wnętrze klasy szkolnej, warsztat rzemieślniczy, salonik mieszczański itp. 
Wreszcie czwarty poziom narracji – to znaczy użycie tzw. środków multimedial-

Historii Polski, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum II Wojny światowej, Mau-
zoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie, wystawa w synagodze w Chmielniku, 
Ośrodek Myśli Patriotycznej i Edukacyjnej w Kielcach przy ul. Zamkowej.

6 Bloki tematyczne: Kielce wczesnośredniowieczne; Kielce biskupie; Kielce wojewódzkie; 
Od rozbiorów do niepodległości; Kielce w okresie międzywojennym; II wojna światowa; 
Kielce powojenne.
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nych w formie filmów, pokazów wideo, punktów odsłuchowych itd.; pozwalają 
one na uzupełnienie wiadomości, tworzą atmosferę, przekazują odbiorcy infor-
macje, które w inny sposób nie mogłyby zaistnie� na wystawie 7.

Niezwykle istotną rolę odgrywają archiwalia. Zastosowano je w sposób 
różnorodny, począwszy od umieszczenia w gablotach (uwzględniono odpowied-
nie środki ochrony), poprzez zeskanowane kopie, fragmenty dokumentów w for-
mie powiększeń, zdję� całych dokumentów.

Dokumentacja archiwalna może stanowi� samoistną treś� nawiązującą do 
istotnego, kluczowego tematu w którymś z miejsc wystawy (eksponat samoistny, 
symboliczny); dokument może by� przekaźnikiem rozszerzającym naszą wiedzę 
ugruntowaną wcześniej za pomocą innych środków, takich jak ikonografia, pamiąt-
ki historyczne (archiwalny nośnik treści uzupełniający przekaz gablotowy). Wresz-
cie może by� jedynie i aż ozdobnikiem, uzupełnieniem narracji historycznej.

Stała wystawa historyczna „Z dziejów Kielc” wykorzystuje wszystkie te 
formy, prezentując najciekawsze źródła do dziejów miasta. Ekspozycja jest oczy-
wiście tak skonstruowana, aby nie nastąpił przesyt materiałem archiwalnym. Za-
dbano o równowagę pomiędzy różnymi środkami narracji historycznej 8.

Do budowania ekspozycji wykorzystano zasoby archiwów ogólnopolskich: 
AgAD, AAN, NAC, CAW; kwerendy prowadzono w archiwach państwowych 
w Kielcach i Radomiu, w zasobie kieleckiej delegatury IPN, w archiwach kościel-
nych, takich jak Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie i Archiwa Diece-
zjalne w Krakowie i Kielcach.

7 Zob. P. Majewski, Narracja historyczna w muzeum – cenzura czy „polityka kulturalna”?, 
s. 2, www.nimoz.pl [dostęp: 25 IX 2012]: „Założenie o konieczności stosowania nowocze-
snych (według miary dnia dzisiejszego) środków technicznych jako alternatywy dla „tra-
dycyjnych” form przekazu muzealnego. Owe „tradycyjne” formy, fakt, iż w praktyce mu-
zealnej niejednokrotnie mocno już „przykurzone”, czy to z powodów organizacyjnych, czy 
finansowych, nie straciły jednak na aktualności. Rolą muzeum jest tworzenie warunków 
do kontaktu (indywidualnego przede wszystkim) z autentykiem, bez którego muzeum nie 
ma racji bytu”.

8 Z wypowiedzi autorów realizujących nowoczesne projekty muzealne wynika, że nie zawsze 
muzealnicy dostrzegają koniecznoś� oszczędnego stosowania jednego rodzaju materiału 
ekspozycyjnego. Z drugiej strony nie można stwierdzi� jednak, że interpretacja dziejów za 
pomocą eksponatów, czyli prowadzenie narracji historycznej nie wymaga obecności hi-
storyków-muzealników. „Nie mam zaufania do historyków”, powiedziała autorka ekspo-
zycji muzealnych: „My, Berlińczycy”, Muzeum II Wojny światowej (Pracownia Projektowa 
„Ptasia 30” w Poznaniu): Konferencja polskich muzeów historycznych. Poznań–gniezno 
2011. Referat pt. Muzealna narracja historyczna w przekładzie na warsztat wystawienniczy 
(na przykładzie własnych zaprojektowanych i zrealizowanych ekspozycji muzealnych: „My, 
Berlińczycy”, Muzeum II Wojny światowej) – Danuta Słomczyńska (Pracownia Projekto-
wa „Ptasia 30” w Poznaniu).
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Podkreśli� należy wagę archiwaliów pozyskanych w formie elektronicznej 
z zasobów Archiwum Państwowego w Kielcach. Najważniejsze przedsięwzięcie 
kieleckich muzealników – stała wystawa „Z dziejów Kielc”, w pełni wykorzystu-
je możliwości stworzone dzięki najnowszym technikom do wzbogacenia narra-
cji historycznej. Dokumenty oraz ikonografia, plany miasta, mapy pochodzące 
z XIX wieku oraz z przełomu XIX i XX stulecia i z okresu Drugiej Rzeczypospo-
litej posłużyły m.in. do zobrazowania rozwoju przestrzennego miasta i przedsta-
wienia wielowątkowych dziejów społeczeństwa kieleckiego.

Prezentacje multimedialne pokazujące Kielce wielowyznaniowe i wielo-
kulturowe stały się możliwe dzięki wykorzystaniu zbiorów Archiwum Państwo-
wego w Kielcach.

Muzeum otrzymało także pomoc podczas organizacji ekspozycji cza-
sowych, takich jak np. „20 rocznica wyborów 1989” w 2009 roku, „Wodociągi 
Kieleckie – historia i tradycja” w 2009 roku, „Z dziejów szkół kieleckich”, „Sier-
pień 80”, „Tajne nauczanie w Kielcach”, „Dzieje SHL” i wielu innych.

Archiwum Państwowe w Kielcach udzielało również pomocy w realizacji 
kwerend, których rezultaty mogą by� wykorzystywane do ekspozycji i wydaw-
nictw muzealnych, m.in. ilustracje do przygotowywanej publikacji: Kielce przez 
stulecia 9, w zakresie następującej tematyki:

•	 Życie polityczne w Kielcach w latach 1918–1939 (korzystano m.in. z zespo-
łów: urząd Wojewódzki Kielecki I, Powiatowa Komisja Policji Państwowej 
w Kielcach, Starostwo Powiatowe Kieleckie I).

•	 Samorząd	Kielc	w	latach	1918–1939	(korzystano	m.in.	z	zespołów:	Urząd	
Wojewódzki Kielecki I, Akta miasta Kielc – Protokoły i stenogramy z po-
siedzeń kieleckiej Rady Miejskiej z lat 1918–1939; Akta głównej Komisji 
Wyborczej do Rady Miejskiej w Kielcach 1927 r.; Księgi protokołów posie-
dzeń Magistratu; Posiedzenia Zarządu Miasta Kielce).

•	 Biogramy	prezydentów	Kielc	w	latach	1918–1939	oraz	po	1945	roku	(m.in.	
Akta miasta Kielc – Protokoły i stenogramy z posiedzeń kieleckiej Rady 
Miejskiej z lat 1918–1939, Protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej 
w Kielcach; Protokoły z posiedzeń egzekutywy KM PPR w Kielcach).

•	 Komitet	Miejski	PPR	w	Kielcach	w	latach	1945–1948	(korzystano	z	zespołu	
KW PPR Kielce).

•	 Materiały	do	biografii	prezydenta	Kielc	Stefana	Artwińskiego	(korzystano	
m.in. z zespołów: Akta miasta Kielc – Protokoły i stenogramy z posiedzeń 

9 Warto doda�, że korzyści ze współpracy są obopólne – w „Studiach Muzealno-Histo-
rycznych” wydawanych przez MHK publikowane są prace pracowników archiwum, np. 
H. Mazur, Kielecciana kartograficzne i ikonograficzne z lat 1795–1866 w zasobie Archiwum 
Państwowego w Kielcach, „Studia Muzealno-Historyczne”, t. 2, 2010, s. 155–196.
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kieleckiej Rady Miejskiej z lat 1918–1939; urząd Wojewódzki w Kielecki I; 
Rząd gubernialny Kielecki; Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokato-
lickiej w Kielcach – Katedra).
W podsumowaniu należy podkreśli�, że archiwalia, czyli dokumenty 

będące zapisem istotnych wydarzeń z przeszłości miasta, regionu, dziejów in-
stytucji, losów jednostki, stanowią ważny materiał ekspozycyjny w codziennej 
praktyce wystawienniczej Muzeum Historii Kielc 10. Występują niekiedy samot-
nie, podkreślając wagę problematyki. Mogą zaistnie� na wystawie jako materiał 
uzupełniający, tło do narracji przedstawianej za pomocą innych środków. Mogą 
także stanowi� równoważną częś� ekspozycji, podobnie jak ikonografia, zabytki 
malarstwa czy rzemiosła artystycznego.

Różnorodnoś� środków przekazu jest korzystna, umożliwia lepsze poznanie 
prezentowanej tematyki. Nie zniechęca widzów odwiedzających progi muzeów.

Dokument jest istotną częścią ekspozycji muzealnej zarówno z uwagi na 
treś� ważną dla procesu edukacyjnego, jak i formę istotną z punktu widzenia 
całości wystawy jako odrębnego dzieła sztuki.

Summary

The archival materials which record significant events from the past of the city 
and the region or institutional and individual histories, provide significant display mate-
rial for everyday exhibition practice of the Kielce History Museum. Currently, as part of 
the “History of Kielce” exhibition, presented individually, they highlight the significance 
of the issues presented. They also offer supplementary material by providing a backdrop 
for the narratives presented by means of other media. As parts of the exhibition, in terms 
of significance, they are on a par with iconography, painting or craft artefacts. The sig-
nificance of the archival materials acquired in electronic form from the State Archive in 
Kielce is not to be underestimated. Documentation and iconography, city maps, nine-
teenth-century maps, maps dating back to the turn of the twentieth century as well as the 
interwar period, have all been used for example to illustrate the spatial development of 
the city and present the complex history of the Kielce community.

10 Zob. P. Majewski, Narracja historyczna w muzeum – cenzura czy „polityka kulturalna”?, 
s. 2, 3, w: www.nimoz.pl [dostęp: 25 IX 2012]: „…implementacja środków high-tech uza-
sadniona wydaje się wyłącznie jako dodatkowe źródło informacji o autentyku, nie zaś za-
stępowanie go. W dobie masowej reprodukcji właśnie możliwoś� kontaktu z dokumentem 
z epoki może przyciąga� widza do muzeum”.
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WieSłAWA rUtKoWSKA 
Archiwum Państwowe w Kielcach

materiały archiwalne do dziejów iłży w starachowickim 
oddziale Archiwum Państwowego w Kielcach

Materiały archiwalne dotyczące dziejów Iłży to jedne z cenniejszych i kom-
pletniej zachowanych zespołów archiwalnych przechowywanych w zasobie zli-
kwidowanego w 2011 roku Oddziału Zamiejscowego w Starachowicach 1.

Niniejszy tekst stanowi pamiątkę po starachowickim archiwum. Przede 
wszystkim skierowany jest do osób zainteresowanych historią miasta, regionali-
stów oraz do osób korzystających z zasobu archiwum – zastanawiających się nad 
wyborem tematu pracy naukowej; może by� również pomocny przy załatwia-
niu kwerend archiwalnych. Trzeba zaznaczy�, że do tej pory nie powstała pełna 
monografia Iłży, cho� były podejmowane próby napisania takiej syntezy. Wśród 
nich można wymieni� takie prace, jak: Iłża wczoraj i dziś 2, Iłża. Monografia roz-
woju społeczno-gospodarczego miasta 3, Iłża 4, Iłża zapamiętana 5, nie licząc innych, 
mniejszej rangi. W niewielkim stopniu tą tematyką zajmowali się również pra-
cownicy Archiwum Państwowego w Kielcach 6.

1 Archiwum Powiatowe w Starachowicach utworzono z dniem 1 grudnia 1950 roku na mocy 
Zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 21 lipca 1950 r. wydanego na podstawie art. 45 dekre-
tu z dnia 7 lutego 1919 r. o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami. 
Organizatorem archiwum powiatowego było Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kiel-
cach. Terenem działalności archiwum do 1975 r. był powiat lipski i iłżecki. Po reformie 
administracyjnej przeprowadzonej w 1975 r. zostały zlikwidowane archiwa powiatowe, 
a w ich miejsce utworzono oddziały zgodnie z Zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Ar-
chiwów Państwowych z dnia 31 stycznia 1976 r. Oddział działał do kwietnia 2011 r. Decyzją 
nr 8 NDAP z dnia 30 czerwca 2011 r. został zlikwidowany.

2 A. Bednarczyk, Iłża wczoraj i dziś, Warszawa 1997.
3 J. Szymański, S. Witkowski, Iłża. Monografia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, 

„Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. XVI, 1979, z. 3, 1979.
4 M. Borkowska, S. Wysocki, Iłża, Starachowice 1937.
5 J. K. Madejski, Iłża zapamiętana, Radom 2004.
6 T. Kręgiel, Materiały archiwalne dotyczące powiatu iłżeckiego z lat 1918–1939 przechowywa-

ne w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Kielcach. Jest to praca dotycząca powiatu, 
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W oparciu o starachowickie archiwalia prowadzono badania do kilku prac 
doktorskich: „Zdrowotnoś� populacji historycznej miasta Iłży i powiatu iłżeckie-
go”, „Dzieje Iłży w XIX w.”, „Przewodnik historyczno-ustrojowy miasta Iłży” 7.

Zainteresowanie aktami dotyczącymi Iłży jest doś� duże, lecz w głównej 
mierze dotyczy poszukiwań genealogicznych i własnościowych. W większości 
przeglądane są akta stanu cywilnego oraz akta notarialne i hipoteczne.

Należy zauważy�, że źródła do dziejów Iłży znajdowały się nie tylko w Od-
dziale Archiwum Państwowego w Starachowicach. Wchodzą one w skład zaso-
bów Archiwum głównego Akt Dawnych w Warszawie, macierzystej placówki 
w Kielcach i Archiwum Państwowego w Radomiu 8.

Jakkolwiek miasto ma bardzo bogatą historię, daty krańcowe iłżeckiego 
zasobu, przechowywanego niegdyś w Starachowicach, zamykają się w przedziale 
czasowym 1810–1975. Nie powinno to dezorientowa� badaczy, gdyż w fascykułach 
znajdują się także dawniejsze przekazy, ukryte w później datowanych poszytach.

Już w pierwszej połowie XIII wieku Iłża była ważnym ośrodkiem rzemieśl-
niczo-targowym, rozwijającym się na bazie ożywienia gospodarczego Małopol-
ski i akcji kolonizacyjnej na północ od pasma gór świętokrzyskich, prowadzonej 
przez Iwo Odrowąża, biskupa krakowskiego.

W źródłach pisanych miasto pojawia się w drugiej połowie XIII wieku 
jako: Hislza, Yslza, Isslza, Iszla 9. Dokładana data jego erygowania nie jest znana, 
ponieważ nie zachował się odnośny akt lokacyjny 10. Wiele opracowań podaje, że 
po raz pierwszy Iłża uzyskała prawa miejskie w 1239 roku, lecz nie istnieje żaden 
przekaz potwierdzający taką tezę 11. Przywołana data może budzi� wątpliwości, 

oparta jedynie na materiałach znajdujących się w Archiwum Państwowym w Kielcach, 
gdzie miasto Iłża potraktowane jest tam marginalnie. Najdokładniej opisane są w niej 
dokumenty dotyczące partii politycznych funkcjonujących na terenie powiatu iłżeckiego 
oraz sytuacja polityczna z tego okresu. Zob. także: R. guldon, S. Marcinkowski, Opisy 
miast Kielecczyzny z lat 1820–1860, „Studia Kieleckie” 1976, nr 1/9, s. 67–72. Artykuł ten 
wykorzystano w pracy S. Marcinkowskiego, Miasta Kielecczyzny. Przemiany społeczno-go-
spodarcze 1815–1869, Warszawa–Kraków 1980. Wśród wszystkich miasteczek Kielecczyzny 
omówiona została również Iłża. Informacje dotyczą wyglądu miasteczka, jego lokalizacji 
oraz stanu ekonomicznego.

 7 Informacje w oparciu o bazę danych SuMA rejestrującą dane dotyczące udostępniania ma-
teriałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Kielcach Oddział w Starachowicach.

 8 Archiwum Państwowe w Radomiu, Rząd gubernialny Radomski I, sygn. 2275, s. 3–8, Opi-
sy miasta z 1820 r.; sygn. 2130 a, s. 632–646, Opisy miasta z 1860 r.; Archiwum Państwowe 
w Kielcach (dalej: APK), C. i K. Komenda Powiatowa w Wierzbniku 1915–1918.

 9 S. Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984, s. 113.
10 S. Piątkowski, Opisy miasta Iłży z lat 1820 i 1860, Iłża 2001.
11 J. N. Chądzyński, Historyczno-statystyczne opisy miast starożytnych w ziemi sandomierskiej 

leżących, t. III, Warszawa 1855, s. 28; M. Borkowska, S. Wysocki, Iłża, s. 11.
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ponieważ – według innych autorów – to biskup Iwo Odrowąż miał postara� się 
o prawa miejskie dla Iłży i wyjedna� je na mocy przywileju księcia Bolesława 
Wstydliwego. Jeżeli stało się to w tym czasie, musiało by� efektem wcześniejszych 
zabiegów biskupa Odrowąża, gdyż zmarł on w 1229 roku 12. Biorąc pod uwagę 
uprawnienia targowe Iłży, prawa miejskie nadano jej nie później niż około poło-
wy XIII wieku 13. Wydane wówczas przywileje lokacyjne dla osad targowych nor-
mowały jedynie uprawnienia sądowe i handlowe, nie określając ustroju władz 
miejskich 14.

Iłża przez szereg wieków była własnością biskupów krakowskich. Miasto 
położone jest w malowniczej okolicy rzeki Iłżanki, u stóp wzgórz wapiennych 
ograniczających jej dolinę od zachodu i północnego wschodu. Na najwyższym 
z nich zachowały się ruiny średniowiecznego zamku wzniesionego dla biskupów 
krakowskich. Przez wiele lat Iłża pełniła rolę ośrodka administracyjno-gospodar-
czego. Złoty czas miasta przypadł na wiek XV, XVI i początek XVII. ówczesnym 
symbolem samorządowej władzy był okazały ratusz, który architektonicznie na-
wiązywał do krakowskich Sukiennic 15. Potop szwedzki, zabory i powstania za-
hamowały rozwój miasta i zdegradowały Iłżę ze „stolicy klucza dóbr biskupów 
krakowskich” do roli podrzędnej osady. Na Sejmie Wielkim 27 lipca 1789 roku 
podjęto decyzję o zajęciu dóbr biskupa krakowskiego i przekazaniu ich na rzecz 
skarbu państwa. uzyskane dochody posłużyły organizowaniu armii formowanej 
dla obrony Rzeczypospolitej. Iłża weszła wówczas do grona miast „narodowych”. 
Po utworzeniu Królestwa Polskiego (1815) znalazła się w jego granicach, w powie-
cie soleckim, w województwie sandomierskim 16.

W zasobie starachowickiego oddziału, przekazanym w następstwie jego 
likwidacji do Archiwum Państwowego w Kielcach, znajdują się dokumenty ma-
gistratu miasta Iłży dotyczące przeszłości miasta i otrzymywanych przywilejów 17. 
Są tam ich odpisy w języku łacińskim (oraz przekłady na język polski), co wiązało 
się z odzyskaniem przez Iłżę praw miejskich w 1925 roku i wstąpieniem do Związ-
ku Miast Polskich. Władze miasta zwróciły się wówczas do Archiwum głównego 

12 Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, wyd. L. Łętowski, Kraków 1852, t. II.
13 J. Krzyżanowski, Polityka miejska Bolesława Wstydliwego, Kraków 1958, s. 44; J. Szymański 

i S. Witkowski, Iłża. Monografia, s. 21.
14 A. gieysztor, Geneza miast polskich i ich dzieje do końca XV w., w: Miasta polskie w Tysiąc-

leciu, Warszawa 1965, t. I, s. 22.
15 F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i in-

nych krajów słowiańskich, t. III, Warszawa 1882, s. 271–275; J. Wiśniewski, Dekanat iłżecki, 
Radom 1909–1911, s. 60.

16 W latach 1795–1809 Iłża wraz z innymi obszarami dawnego województwa sandomierskie-
go wchodziła w skład monarchii austriackiej.

17 APK, Akta miasta Iłży (dalej: AmI), sygn. 145.
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Akt Dawnych w Warszawie, skąd przysłano kopie wszystkich, zachowanych tam 
dokumentów proweniencji iłżeckiej. W taki sposób w zasobie po starachowickim 
oddziale znalazły się:

•	 przywilej	z	1511	roku	na	pobieranie	mostowego;
•	 przywilej	 z	 1512	 roku	 odnawiający	 i	 powtarzający	 w	 całości	 przywilej	

z 1413 roku na jarmarki w mieście Iłży, rządzącym się prawem magdebur-
skim;

•	 przywilej	z	1597	roku	na	pobieranie	opłat	od	przyjeżdżających	i	przejeżdża-
jących przez miasto kupców, na poprawę dróg i mostów (tzw. rogatkowe);

•	 lustracja	miasta	Iłży	z	1789	roku;
•	 pierwszy	wypis	aktu	notarialnego	(rep.	nr	1523),	sporządzony	w	1927	roku	

w kancelarii Marka Borkowskiego w Warszawie, dotyczący odkupienia 
przez gminę miasta Iłży ruin zamku i gruntów wokół niego od Towarzy-
stwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości 18.
Dalsze dzieje Iłży można przedstawi� w sposób chronologiczno-rzeczo-

wy w oparciu o przekazy znajdujące się w zasobie po starachowickim oddziale 
Archiwum Państwowego w Kielcach. Najstarsze z występujących tutaj akt wy-
tworzono w czasach Królestwa Polskiego (po 1815 r.). Dotyczą one następujących 
aspektów: administracji, rozwoju przestrzennego miasta, stosunków społecznych 
(ludności i opieki społecznej, szkolnictwa i kultury) oraz stosunków gospodar-
czych (rolnictwa, rzemiosła i przemysłu, handlu).

Wskazane zagadnienia warto omówi� nieco szerzej.

Administracja

W Królestwie Polskim w 1837 roku województwa przemianowano na gu-
bernie. Iłża pozostawała wówczas na terytorium guberni sandomierskiej, której 
władze znajdowały się w Radomiu. W 1845 roku – podczas kolejnej reformy ad-
ministracyjnej – z ośmiu guberni w Królestwie utworzono pię�. Połączono wów-
czas gubernię sandomierską z gubernią kielecką, nadając jej nazwę guberni ra-
domskiej. Iłża znalazła się w jej granicach 19.

Po upadku powstaniu styczniowego polityka carska zmierzała do jak 
najszybszego zatarcia odrębności Królestwa Polskiego i Cesarstwa, wobec cze-
go w krótkim czasie doprowadzono do unifikacji administracyjnej obu krajów. 

18 Tamże.
19 ukaz 11 października 1842 r., „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, t. XXXIV, s. 452–459.
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Zmieniono nawet nazwę Królestwa na „Prywislińskij Kraj” 20. Na podstawie usta-
wy z 31 grudnia 1866 roku utworzono gubernię kielecką (z siedzibą władz w Kiel-
cach) na dawnym terytorium obszernej guberni radomskiej, której władze pozo-
stały w Radomiu. W 1867 roku powstały nowe powiaty; między innymi z części 
powiatu opatowskiego i dwóch gmin (z powiatów radomskiego i sandomierskie-
go) utworzono powiat iłżecki. Jest to interesujące, że Iłża pełniła rolę siedziby 
władz powiatowych nawet po utracie praw miejskich w 1869 roku 21.

Podczas pierwszej wojny światowej gubernia radomska znalazła się pod 
okupacją austriacką. Wiosną 1915 roku Rosjanie opuszczając Iłżę wysiedlili lud-
noś� i podpalili domy. Po pożarze magistratu Iłża nie była w stanie zabezpie-
czy� odpowiedniej siedziby dla władz, a w związku z tym (rozporządzeniem 
z 15 czerwca 1916 r.) Austriacy zlikwidowali siedzibę tutejszego powiatu i prze-
nieśli ją do Wierzbnika (obecnie częś� Starachowic).

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Iłża znalazła się w nowo utwo-
rzonym województwie kieleckim. Władze państwa utrzymały dotychczasowy 
podział administracyjny, zachowując powiat iłżecki z siedzibą władz w Wierzb-
niku. Początkowo nie zmienił się status prawny iłżeckiej gminy wiejskiej. Dopie-
ro w 1925 roku przywrócono Iłży prawa miejskie 22. Na czele magistratu stanął 
burmistrz wybrany w 1924 roku. Iłża, cho� nie była siedzibą władz powiatowych, 
pełniła pewną rolę w zakresie jego administracji. W Iłży znajdowały się: sąd po-
koju (przemianowany później na sąd grodzki), archiwum hipoteczne, kancelaria 
notarialna, Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych, bank, poste-
runek policji, urząd pocztowy 23.

Wytworzone w tych urzędach dokumenty znalazły się w zasobie byłego 
oddziału Archiwum Państwowego w Starachowicach. Są w nim akta Sądu Pokoju 
w Iłży (1921–1934) i akta Sądu grodzkiego (1932–1946). Zachowane protokoły 
dotyczą spraw majątkowych, m.in. podziałów, odzyskiwania, wyjś� z niepodziel-
ności. Załącznikami, którymi posiłkowano się przy procesach, są akty notarial-
ne, wypisy z hipotek, pełnomocnictwa, świadectwa śmierci. W aktach po Sądzie 
grodzkim w Iłży zachowały się: repertorium C z lat 1944–1946, skorowidz alfabe-
tyczny z lat 1939–1945, kontrola wpływów pieniężnych pisarza hipotecznego przy 
Sądzie grodzkim w Iłży z lat 1935–1936 24. Są tutaj również akta hipoteki powiatu 

20 M. Kallas, Historia ustroju Polski X–XX w., Warszawa 1999, s. 220.
21 Po powstaniu styczniowym wiele miast, w tym również Iłża, zostało zdegradowanych do 

roli osady, zob. T. Koba-Ryszewska, Przeszłość administracyjna ziem województwa kielec-
kiego, w: Z dziejów ziemi kieleckiej 1918–1944, red. W. góra, t. I, Warszawa 1970, s. 19.

22 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1925 r. (Dz.u., nr 30, poz. 210), APK, 
AmI, sygn. 145.

23 Tamże, sygn. 96, 136, 138, 141.
24 APK, Sąd grodzki w Iłży, sygn. 6–7.



WIESŁAWA RuTKOWSKA132

iłżeckiego, której składnica mieściła się przy sądzie. Zachowane dokumenty to 
wykazy hipoteczne majątku nieruchomego z ówczesnego powiatu iłżeckiego, do 
których niejednokrotnie dołączano Orzeczenia Okręgowego urzędu Ziemskiego, 
akta notarialne, postanowienia sądowe 25. W zasobie po starachowickim oddziale 
archiwum zachowały się akta sporządzone przez notariuszy: Jana Nowakowskie-
go, Juliana Rauszera, Stefana Kaleńskiego, Eugeniusza Wikiery, Bolesława Sko-
wery, Stanisława Mońkowskiego. Poza samymi aktami notarialnymi są również 
repertoria obejmujące streszczenia aktów, skorowidze, repertoria wekslowe, księ-
gi protestów, dzienniki podawcze („wchodzące” i „wychodzące”).

W aktach miasta Iłży zachowały się protokoły i uchwały Rady gminnej z lat 
1919–1924, z posiedzeń Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego (1925–1939). Bardzo 
licznie reprezentowane są akta dotyczące wyborów do Rady Miejskiej (sygn. 161, 
169–183) oraz do Sejmu i Senatu (sygn. 147–158), protokoły z posiedzeń Zarządu 
Miasta z lat 1925–1929, uchwały Rady Miejskiej z lat 1929–1939, uchwały Magi-
stratu z lat 1931–1939. Doś� dużo jest także akt osobowych członków i pracow-
ników organów gminnych – są to ich teczki imienne (sygn. 206–218). Na uwagę 
zasługują spisy ludności z 1931 (sygn. 446–447) i 1943 roku (sygn. 552).

W okresie okupacji niemieckiej Iłża znalazła się w obrębie dystryktu ra-
domskiego. Władze okupacyjne zniosły podziały na województwa, wprowa-
dzając niemiecki powiat okupacyjny (Generalgouvernemet Kreis) w charakterze 
jednostki administracyjnej, przy czym powiat „okupacyjny” zajmował obszar 
znacznie większy niż przed wojną. Na czele dystryktu stali gubernatorzy, a na 
czele powiatu starostowie.

Po wyzwoleniu przywrócono przedwojenny podział terytorialny państwa 
na województwa, powiaty i gminy. Iłża znalazła się w województwie kieleckim, 
nie stała się jednak miastem powiatowym, gdyż siedziba powiatu iłżeckiego znaj-
dowała się jak niegdyś w Starachowicach-Wierzbniku.

W zasobie po archiwum starachowickim zachowały się iłżeckie akta Za-
rządu Miejskiego (1945–1950), obrazujące funkcjonowanie samorządowej ad-
ministracji miejskiej oraz sytuację gospodarczą, finansową i życie miasta w po-
wojennej Polsce. Zawartoś� zespołu daje obraz kompetencji posiadanych przez 
Zarząd Miejski, m.in.: nadzór nad przedsiębiorstwami, sprawy personalne po-
szczególnych instytucji, zakładów czy przedsiębiorstw działających na terenie 
podległym zarządowi. Pokaźna liczba akt dotyczy nieruchomości pożydowskich 
oraz opuszczonych na terenie miasta i gminy spraw sanitarno-porządkowych, 
kulturalno-oświatowych 26. W aktach poruszana jest kwestia rolnictwa, hodowli 

25 APK, Hipoteka powiatu iłżeckiego, sygn. 189, 264.
26 APK, Zarząd Miejski w Iłży, sygn. 10, 86, 87.
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zwierząt, korespondencja dotycząca weterynarii, leśnictwa, wspierania przedsię-
biorstw miejskich, spraw podatkowych. Na uwagę zasługują akta komisji powo-
ływanych przy Zarządzie Miejskim, takich jak:

•	 Komisja	Sanitarno-Porządkowa;
•	 Komisja	Mieszkaniowa;
•	 Komisja	Kontroli	Miejskiej;
•	 Miejska	Komisja	Obywatelska	Daniny	Narodowej;
•	 Komisja	Oświatowa.

Pierwszą powojenną zmianę granic administracyjnych miasta wprowa-
dzono z dniem 1 stycznia 1962 roku. Oddzielono wówczas przedmieścia Kotlarki 
(z przynależnymi do niej gruntami o powierzchni 261 ha), włączając je do ówcze-
snej gromady Błaziny. Druga zmiana granic, przeprowadzona z dniem 1 stycznia 
1970 roku, polegała na wyłączeniu z Iłży obszaru o powierzchni 446 ha i włącze-
niu go do gromady Pasztowa Wola. Od 1 stycznia 1973 roku wprowadzono nowy 
ustrój administracji terenowej. Z gromad otaczających miasto utworzono gmi-
nę Iłża. Po wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego kraju, z dniem 
1 czerwca 1975 roku zniesiono powiat iłżecki (z siedzibą władz w Starachowi-
cach). Odtąd w samej Iłży funkcjonował urząd Miasta i gminy w granicach 
nowo utworzonego województwa radomskiego.

Po tej reformie zmienił się teren działania starachowickiego oddziału 
archiwum, gdyż obszar obejmujący zlikwidowany powiat lipski i częś� powia-
tu iłżeckiego znalazł się we właściwości terytorialnej Archiwum Państwowego 
w wojewódzkim Radomiu. W tym czasie Starachowice podporządkowano ad-
ministracji wojewódzkiej w Kielcach i z tego względu archiwalia dotyczące Iłży 
nie wpływały już do tamtejszego oddziału, wobec czego ich zasób w Kielcach nie 
wykracza poza 1975 rok.

Akta Prezydium Miejskiej Rady Narodowej prezentują działalnoś� admi-
nistracji iłżeckiej w latach 1951–1973. Znajdziemy w nich odbicie trybu funkcjo-
nowania miejskich organów kolegialnych w warunkach ustrojowych PRL, takich 
jak: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Miejska Rada Narodowa, Komisje 
Miejskiej Rady Narodowej, komitety blokowe, funkcjonujące. Fascykuły zawie-
rają cenne informacje na temat planowania, inwestycji, finansów miasta oraz 
budownictwa uspołecznionego i prywatnego. Przy Prezydium istniały komisje 
zajmujące się różnymi dziedzinami, m.in.:

•	 Komisja	Zdrowia,	Pracy	i	Opieki	Społecznej;
•	 Komisja	Oświaty	i	Kultury;
•	 Komisja	Rolna	i	Zaopatrzenia	Ludności;
•	 Komisja	Handlu;
•	 Komisja	Urządzeń	Osiedla;
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•	 Komisja	Gospodarki	Drogowej;
•	 Komisja	Podatkowa;
•	 Komisja	Finansowo-Budżetowa.

Zadania Komisji polegały na nadzorowaniu właściwego funkcjonowania 
i rozwoju podlegających im jednostek, takich jak np. Komisja urządzeń Osie-
dla (zajmowała się m.in. przydzielaniem pożyczek na remonty budynków i lokali 
przeznaczonych na działalnoś� gospodarczą, prowadziła kontrole przeciwpoża-
rowe 27) i Komisja gospodarki Drogowej (decydująca o budowie dróg, chodni-
ków oraz nadzorująca ich remonty) 28.

rozwój przestrzenny miasta

W 1820 roku w Królestwie Polskim rozpoczęto akcję sporządzania planów 
regulacyjnych miast dla celów urbanistycznych, fiskalnych oraz w intencji przy-
śpieszenia tempa rozwoju gospodarczego. Z tego okresu zachowały się 22 plany 
osiemnastu miast ówczesnego województwa sandomierskiego, m.in. materiały 
kartograficzne dotyczące Iłży.

Istotną pozycją pochodzącą ze starachowickiego zasobu jest „Mapa Miasta 
Narodowego Iłży” z września 1824 roku, opracowana przez Wincentego Jarec-
kiego, mierniczego przysięgłego. Jako jedyna spośród wszystkich map z tamtego 
terenu zaopatrzona jest w „Rejestr pomiaru realności miasta narodowego Iłża”, 
sporządzony niemal jednocześnie z mapą (w październiku 1824 r.), również przez 
Jareckiego. Dzięki rejestrowi mapa jest bardzo czytelna, a każde oznaczenie cy-
frowe znajduje w nim odnośny opis. Można więc stwierdzi�, jaka była wielkoś� 
powierzchni zabudowy, placów oraz gruntów miejskich. Na mapie oznaczony 
jest między innymi zamek, plac „koński targ” oraz zaznaczone ulice i domy wraz 
z nazwiskami właścicieli posesji. Według obliczeń zawartych w rejestrze po-
wierzchnia iłżeckich „realności miejskich” wynosiła w 1824 roku 6280 mórg no-
wopolskich i 172 pręty 29. Z wykazu wynika, że Iłża miała w tymże roku 19 ulic.

Drugi plan, sporządzony w październiku 1824 roku również przez Jarec-
kiego, to „Mapa Realności do Miasta Narodowego Iłży należących”, gdzie okre-
ślono miejskie grunta orne. Według opisu dobra iłżeckie dzieliły się na: rządowe, 

27 APK, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Iłży (dalej: PMRN w Iłży), sygn. 100.
28 Tamże, sygn. 92, 93.
29 Jeden pręt kwadratowy miary nowopolskiej używanej w latach 1819–1848 wynosił 1/30 

morgi, czyli w przybliżeniu 187 m2.
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górnicze, dobra osób i instytucji duchownych, kasy miejskiej, cechów i poszcze-
gólnych mieszczan. Posiadłości były bardzo rozdrobnione, a niekiedy składały 
się z kilku, a nawet kilkunastu parceli; między innymi dobra duchowne miały aż 
trzynastu właścicieli 30.

W 1820 roku zabudowa Iłży składała się z 37 domów murowanych i 175 
drewnianych. Z okazalszych budowli notowano zamek (zachował się również 
plan zamku iłżeckiego – częś� I, z 1883 r., sygn. 8), kościoły, tartak i młyn. Za 
czasów Królestwa Polskiego nastąpiła krótkotrwała poprawa warunków miesz-
kaniowych – wznoszono nowe domy, lecz niestety w większości drewniane. Pod-
czas powstania listopadowego, w czasie bitwy z wojskiem rosyjskim 9 sierpnia 
1831 roku spłonęło prawie całe miasto. Ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko, 
gdyż budynki były w większości drewniane i kryte gontem. W ciągu niespełna 
dwóch godzin spłonęło 312 domów 31. W 1860 roku Iłża liczyła 21 ulic, 11 piętro-
wych i 59 parterowych murowanych domów oraz 166 domów drewnianych. Było 
ich zatem mniej niż przed pożarem z 1831 roku, za to więcej z nich wystawiono 
z materiałów ognioodpornych 32.

Wybuch i skutki powstania styczniowego zahamowały w poważnym stop-
niu dalszy urbanistyczny rozwój miasta. Dopiero na koniec XIX i na początek XX 
wieku datowa� można rozbudowę Iłży. Najwięcej domów stawiano przy rynku 
oraz przy ulicach wylotowych z miasta: Radomskiej, Wójtowskiej, Panny Marii 
i Bzińskiej. W czasie pierwszej wojny światowej front wschodni zatrzymał się 
na ziemi iłżeckiej na okres dziewięciu tygodni. Miasto znalazło się pod silnym 
ogniem ciężkiej artylerii wojsk państw centralnych. W osadzie wybuchały poża-
ry, których nikt nie był w stanie gasi�. Po przejściu frontu Iłża była prawie całko-
wicie spalona.

W dwudziestoleciu międzywojennym Iłżę odbudowywano po zniszcze-
niach. Powstawały nowe budynki mieszkalne i gospodarcze, głównie drewniane, 
ze względu na słabą kondycję finansową miasta. W zasobie po archiwum stara-
chowickim znajduje się doś� dużo (197 jednostek archiwalnych) projektów tech-
nicznych budynków sporządzanych na życzenie poszczególnych właścicieli oraz 
na zlecenie miasta. Są wśród nich projekty domów, budynków gospodarczych, 
a także budynków użyteczności publicznej, np. niedatowany projekt elektrowni 
miejskiej (sygn. 175), projekt hal miejskich (1928 r., sygn. 176), projekt strażnicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej (1939 r., sygn. 179), projekt rzeźni drobiu staroza-
konnych (1926 r., sygn. 181).

30 APK, AmI, sygn. 1.
31 J. gacki, Wiadomości historyczne o biskupich niegdyś dobrach, zamku i mieście Iłży, „Pa-

miętnik Religijno-Moralny”, t. 37, 1854, s. 395.
32 S. Piątkowski, Opisy miasta, s. 25.
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Magistrat, a później Zarząd Miejski, w miarę własnych środków prze-
prowadzał modernizację dróg. Na głównych ulicach miasta zakładano nowe 
i remontowano stare bruki. Mieszkańców obowiązywał podatek drogowy, 
tzw. szarwarkowy 33. Remontowano i budowano mosty; można nawet stwier-
dzi�, że ówczesna Iłża była miastem mostów. Do 1927 roku ulicą Mostową 
ponad rzeką Iłżanką prowadził most drewniany, który w następnym roku za-
stąpiono mostem żelazobetonowym. Drugi most drewniany biegł ulicą Prze-
skok, trzeci (również drewniany) – ulicą Przy Murach, czwarty – Wójtowską, 
piąty – Bodzentyńską, szósty – Tylną. Mosty umożliwiały nieskrępowaną ko-
munikację nawet w czasie wylewów rzeki, co zdarzyło się podczas powodzi  
w 1936 roku.

W okresie 1939–1945 Iłża, jak większoś� miast w Polsce, poniosła straty 
w zasobach lokalowych. W latach 1945–1960 w Iłży rozwijało się niemal wyłącznie 
budownictwo indywidualne. W latach sześ�dziesiątych powstały w tym mieście 
budynki mieszkalne dla pracowników Zakładów górniczo-Hutniczych w Zębcu. 
Zapoczątkowana w 1961 roku idea uspołecznionego budownictwa mieszkaniowe-
go objęła – oprócz budownictwa zakładowego – budownictwo komunalne oraz 
spółdzielcze. W ten sposób zrealizowano Osiedle XX-lecia oraz osiedle domków 
jednorodzinnych. Wraz z rozwojem budownictwa mieszkaniowego rozpoczęto 
budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z ogólnomiejską oczyszczalnią 
ścieków. Zwiększyła się również iloś� i długoś� ulic, która pod koniec 1975 roku 
wynosiła 43,7 km 34.

Stosunki społeczne

Ludność i opieka społeczna

Zaludnienie Iłży w latach 1820–1977 z uwzględnieniem związków wyzna-
niowych przedstawia poniższa tabela 35.

33 Mieszkańcy mieli obowiązek pracowa� przy naprawie lub budowie dróg bądź uiści� w za-
mian odpowiednią opłatę. APK, AmI, sygn. 338–341.

34 J. Szymański i S. Witkowski, Iłża. Monografia, s. 76.
35 Informacje z lat 1820 i 1860 pochodzą z pracy S. Piątkowskiego, Opisy miasta, s. 13, 23; 

dane za r. 1897 i 1910 zaczerpnięto z pracy B. Wasityńskiego, Ludność żydowska w Polsce 
w wieku XIX i XX, Warszawa 1930, s. 38; dane za r. 1931 pochodzą ze spisu powszechnego 
[APK, AmI, sygn. 199, 447–448], pozostałe dane zamieszczono według spisów powszech-
nych i publikacji w Roczniku statystycznym woj. radomskiego, 1977 r.”.
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Rok Ludnoś� ogółem Rzymskokatolicy  
i inni chrześcijanie

Starozakonni

1820 1435 1237 198

1860 2111 1569 542
1897 4230 2161 2069
1910 5910 . .
1931 5129 . .
1939 5200 . 1925
1946 3813 . .
1960 3812 . .
1975 4713 . .

W okresie od 1860 do 1910 roku nastąpił w Iłży prawie trzykrotny wzrost 
ludności, co wiązało się m.in. z przeniesieniem władz administracyjnych do nowo 
utworzonego powiatu iłżeckiego. Spowodowało to napływ urzędników, głównie 
Rosjan, gdyż powiatowa Iłża stała się siedzibą: zarządu powiatu, kasy powiatowej, 
powiatowego zarządu do spraw wojskowych, urzędu pocztowo-telegraficznego, 
powiatowej rady dobroczynności, powiatowego zarządu ubezpieczeń budowli od 
ognia, powiatowego komisarza sądowego, sądu gminnego, kancelarii notarialnej 
i hipoteki.

Duży wpływ na stan ludności miasta miały dwie wojny światowe, w wy-
niku których zaludnienie uległo zmniejszeniu. Podczas drugiej wojny światowej 
nastąpiły w mieście wielkie przemiany demograficzno-wyznaniowe, wynikające 
głównie z zagłady ludności żydowskiej przez okupantów niemieckich. Po zakoń-
czeniu działań zbrojnych stan ludności wykazywał duże zmiany, na przemian 
spadkowe i wzrostowe. Po początkowym okresie wzrostu (1945–1946), spowodo-
wanym powrotem do Iłży dawnych mieszkańców rozproszonych podczas wojny, 
odnotowano znaczny spadek wiążący się z niemożnością znalezienia na miejscu 
zatrudnienia. Emigracja odbywała się przede wszystkim do Starachowic, gdzie 
w 1948 roku uruchomiono produkcję samochodów ciężarowych, a przyjezdnym 
oferowano mieszkania w nowych osiedlach. Od 1956 roku w Iłży nastąpił powol-
ny wzrost liczby ludności, trwający do 1975 roku.

Opieka nad chorymi i kalekimi w Iłży znalazła również odbicie w aktach, 
które przekazano ze Starachowic do Kielc. Są tutaj akta Fundacji świętego Ducha 36, 
zwanej również Przytułkiem Starców świętego Ducha. Instytucja dawała schro-
nienie, wyżywienie i podstawową opiekę medyczną najstarszym mieszkańcom. 
Cho� fundacja działała od XV wieku, utworzona przez biskupa krakowskiego  

36 APK, AmI, sygn. 560–587.
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Zbigniewa Oleśnickiego 37, jej dokumenty reprezentowane są w naszym zasobie 
dopiero od roku 1891 roku. Według „rejestru pomiarowego” z 1824 roku oraz in-
nych przekazów źródłowych do fundacji należały – obok kościoła pw. świętego 
Ducha – dom starców i dom drewniany, zajmowany wówczas przez żeńską szko-
łę elementarną. W przytułku mieszkało ówcześnie dwudziestu pensjonariuszy 
obojga płci, którzy otrzymywali od zarządu fundacji miesięczne pensje, gratyfi-
kacje świąteczne, obuwie. Wśród zachowanych dokumentów fundacji znajdują 
się: listy pensjonariuszy, sprawozdania z działalności, księgi przychodów i roz-
chodów. Zachował się również „Plan gruntów należących do fundacji dla starców 
w Iłży pod nazwą Przytułek im. Kardynała Zbigniewa Oleśnickiego w powiecie 
iłżeckim”. Plan ten powstał w 1925 roku.

Właściwa opieka medyczna w Iłży rozwinęła się dopiero pod koniec XIX 
wieku. Do tego czasu w Iłży notowano jedną akuszerkę opłacaną z funduszu kasy 
miejskiej, a po 1867 roku – lekarza powiatowego. Walki zbrojne podczas powstań, 
ubytki w zabudowie oraz zły stan higieniczny i sanitarny powodowały częste epi-
demie. Znalazło to odbicie w zasobie po starachowickim archiwum, w zespole 
akt metrykalnych obejmujących urodzenia, małżeństwa i zgony zarówno wyzna-
nia rzymskokatolickiego (1810–1829, 1831–1875), jak i okręgu bożniczego (1850–
1875). W aktach zamieszczano odnośne zapisy dotyczące mieszkańców Iłży oraz 
okolicznych wiosek (wchodzących w skład parafii Iłża), a także okręgu bożnicze-
go z siedzibą w Iłży. Zapoznając się z księgami zgonów, zauważy� można większą 
śmiertelnoś� podczas walk narodowowyzwoleńczych 38 czy też w latach epidemii, 
które nawiedziły Iłżę w 1831, 1837, 1848, 1873 roku.

Po przejściu frontu w 1915 roku, przez kilka następnych lat szerzyła się 
w Iłży i w jej okolicy epidemia tyfusu. W aktach miasta Iłży zachowały się liczne 
raporty składane cotygodniowo przez lekarza do urzędu gminnego i austriac-
kiej Komendy Obwodowej w Wierzbniku. Specjalne ekipy prowadziły szczepie-
nia profilaktyczne, lecz mimo podejmowanych zabiegów doś� często zdarzały  
się zgony 39.

Z inicjatywy wielkiego społecznika, sędziego iłżeckiego Karola gantera, 
powstał w 1900 roku Szpital świętego Ducha, przemianowany później na Szpital 
Powiatowy im. Mjr Dr Anki 40. Jego fundatorem był ks. Piotr Choroszyński, który  

37 Tamże, sygn. 579.
38 W metrykalnych aktach rzymskokatolickich można znaleź� świadectwa zgonów powstań-

ców styczniowych z 1864 r.; APK, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Iłży, 
sygn. 127.

39 APK, AmI, sygn. 122.
40 Mjr Dr Anka-Wolff Helena, pseud. Doktor Anka. urodzona 2 III 1915 r. w Warszawie. 

Lekarz, major w latach 1935–1938, członek Organizacji Młodzieży Socjalistycznej „Życie”. 
Od 1942 r. członek PPR i gL. Od jesieni 1943 r. przebywała na Kielecczyźnie, organizo-



MATERIAŁy ARCHIWALNE DO DZIEJóW IŁŻy 139

przekazał ziemię na fundusz budowy. Pierwszym dyrektorem szpitala został lekarz 
powiatowy, Feliks Zbożek, a po nim tę funkcję pełnił Zygmunt Węgliński, następ-
nie zaś przez wiele lat Wiktor Bijasiewicz 41. Był to najmniejszy szpital w guberni 
radomskiej, gdyż liczył tylko 15 łóżek. W byłym starachowickim zasobie archiwal-
nym zachowały się iłżeckie akta szpitalne obrazujące stan zdrowotny okolicznej 
ludności oraz funkcjonowanie lecznictwa i opieki medycznej. Niestety, akta nie 
są kompletne, ponieważ duża ich częś� uległa zniszczeniu podczas pożaru szpi-
tala w czasie okupacji niemieckiej. Zawartoś� zespołu stanowią w zasadzie akta 
jednorodne: księgi główne chorych (1905–1960), skorowidze do ksiąg głównych 
chorych (1924–1960), karty szpitalne i historie chorób (1942–1960), preliminarze 
budżetowe i budżety (1934–1957), sprawozdania rachunkowe (1948–1957), proto-
koły polustracyjne (1955–1957), protokoły Związku Zawodowego Pracowników 
Służby Zdrowia (1954–1956). W zespole znajdują się również akta osobowe pra-
cowników zatrudnionych w szpitalu. Największą liczbę jednostek tego zespołu 
stanowią karty szpitalne i historie chorób, łącznie 1038 jednostek archiwalnych. 
W zasadzie zarówno karty szpitalne, jak i historie chorób zawierają podobne in-
formacje, zamykające się w danych osobowych chorego (imię i nazwisko, data 
urodzenia, miejsce zamieszkania, zawód, informacje o ubezpieczeniu, data przy-
jęcia i opuszczenia szpitala) oraz zapisach typowo medycznych (rozpoznania 
chorób, wywiady z pacjentami, wyniki badań przedmiotowych, karty gorączko-
we, przebiegi leczenia) 42.

Szkolnictwo i kultura

Początki iłżeckiego szkolnictwa sięgają czasów biskupów krakowskich, gdy 
w mieście funkcjonowała szkoła parafialna. Po wojnach szwedzkich nastąpił upa-
dek oświaty, co było zjawiskiem powszechnym w skali kraju. Dopiero w 1817 roku 
powstało Towarzystwo Szkół Elementarnych Okręgu Iłżeckiego, którego inicja-
torem był ks. Józef Bojdarkiewicz, proboszcz iłżecki. Towarzystwo zabezpieczało 
stały dochód na prowadzenie szkoły 43.

wała i prowadziła kursy sanitarne, m.in. dla Ludowego Związku Kobiet i BCh. W 1944 r. 
była szefem służby sanitarnej Obwodu AL Kielce i członkiem sztabu tego obwodu. Od 
lipca 1944 r. – lekarzem I Brygady AL im. Ziemi Kieleckiej. Brała udział w akcjach bojo-
wych AL. 30 października 1944 r. została ranna w czasie walk z Niemcami w lasach stara-
chowickich, zmarła dzień później. Cyt za: Wielka encyklopedia powszechna, t. XII, Warsza-
wa 1970, s. 472.

41 J. K. Madejski, Iłża zapamiętana, s. 141.
42 APK, Szpital Powiatowy im. Mjr Dr Anki w Iłży, sygn. 71, 260.
43 J. Szymański, S. Witkowski, Iłża. Monografia, s. 46, 47.
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Przez szereg lat w Iłży funkcjonowały różne szkoły: elementarne (osobne 
dla dziewcząt i chłopców), rzemieślnicza, Wyższa Szkoła Ludowa, mająca cha-
rakter niepełnej szkoły średniej 44; funkcjonowały również szkoły żydowskie, tzw. 
chedery – niższe szkoły talmudyczne. W aktach miasta Iłży znajduje się ciekawy 
materiał dotyczący tych placówek 45.

W zasobie po starachowickim archiwum zachowano dokumenty Szkoły 
Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Iłży.

Szkoła Podstawowa w Iłży posiada akta z lat 1920–1957. Początkowo, jako 
szkoła powszechna, nosiła imię Marszałka Piłsudskiego. W aktach miasta Iłży 
(sygn. 474–475), znajdują się dokumenty dotyczące budowy gmachu szkoły, 
m.in. opis techniczny budynku, kosztorys z 1934 roku.

Interesującą pozycją jest kronika szkoły z lat 1934–1935, przechowywana 
pod sygn. 1. Zawiera rys historyczny miasta i początkowe informacje o powsta-
niu placówki. Niestety, księga jest częściowo uszkodzona. Zachowały się również 
protokoły Rady Pedagogicznej (1928–1959, sygn. 4–12), księgi ocen (1920–1957, 
sygn. 14–48), protokoły wizytacji szkoły (1945–1946, sygn. 2), plan pracy i roczne 
sprawozdanie (sygn. 3), księga protokołów zebrań rodzicielskich (sygn. 13).

Pierwsze próby zorganizowania w Iłży pełnej szkoły średniej po pierw-
szej wojnie światowej skończyły się niepowodzeniem. Zdolniejsza młodzież mu-
siała uczęszcza� do takich szkół w Radomiu lub w Solcu. Dopiero 1 września 
1937 roku zaczęło funkcjonowa� Prywatne Miejskie gimnazjum Koedukacyjne, 
którego pierwszym dyrektorem był – przybyły z Warszawy – Stanisław Art. Akta 
gimnazjum znajdują się w kieleckim zasobie archiwalnym, w zespole Liceum 
Ogólnokształcącego w Iłży (1937–1953).

Prywatne Miejskie gimnazjum Koedukacyjne w Iłży od 1948 roku przy-
jęło nazwę: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego w Iłży, a od 
1963 roku – Liceum Ogólnokształcące 46. Przy gimnazjum i liceum prowadzono 
w latach 1945–1948 Państwowe Kursy Pedagogiczne dla kandydatów na nauczy-
cieli (sygn. 33–41). Ponadto na zawartoś� zespołu składają się akta obejmujące 
następujące zagadnienia: budżet (1938–1939), sprawozdania i plany (1938–1948), 
korespondencja; największą zaś grupę stanowią katalogi główne i okresowe, ar-
kusze ocen oraz odpisy świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa szkół pod-
stawowych, a także różne inne zaświadczenia składane przy przyjęciu do liceum. 
W zespole znajdują się również akta personalne nauczycieli (1937–1949), listy 
płac (1937–1946) oraz księga wydatków budżetowych z 1948 roku.

44 APK, AmI, sygn. 81–82, 102.
45 Tamże, sygn. 110, 134.
46 APK, Liceum Ogólnokształcące w Iłży, sygn. 6; J. K. Madejski, Iłża zapamiętana, s. 110, 111.
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Ważną rolę w organizowaniu życia społecznego w Iłży spełniało Towarzy-
stwo Straży Ogniowej Ochotniczej 47. Oprócz swych funkcji w zakresie przeciw-
pożarowym, straż zajmowała się także działalnością kulturalną. W remizie stra-
żackiej mieściła się sala widowiskowo-kinowa, a w strukturach działała orkiestra 
dęta. utworzenie biblioteki publicznej Iłża również zawdzięcza strażakom.

W Iłży często gościł i tworzył Bolesław Leśmian 48, poeta, który wywodzi 
się z rodu Sunderlandów. Nazwisko to można spotka� w aktach metrykalnych 
okręgu bożniczego w Iłży 49.

Organizacją społeczną funkcjonującą na terenie Iłży w latach 1934–1939 
była Liga Morska i Kolonialna. Jej głównym zadaniem było „utrzymanie mocar-
stwowej pozycji Polski na Morzu”. Liga zajmowała się głównie akcjami propagan-
dowymi promującymi polskie morze, szczególnie podkreślając budzenie uczu� 
patriotycznych. W Iłży uroczyście obchodzono „święto Morza”, a wśród człon-
ków organizacji kolportowano miesięczniki: „Polska na Morzu”, „Morze” i wy-
głaszano odczyty na temat korzyści płynących z dostępu do morza i konieczności 
utrzymania takiego stanu posiadania. Liga iłżecka działała doś� prężnie, o czym 
świadczą powstałe pod jej nadzorem liczne oddziały terenowe w: Ciepielowie, 
Krępie Kościelnej, Krzyżanowicach, Marculach, Miechowie, Mircu, Pawłowi-
cach, Pętkowicach, Rzeczniowie, Siennie, Skarżysku Kościelnym, Solcu, Tarczku, 
Tarłowie, Wąchocku. Zachowane akta dotyczą sprawozdań z poszczególnych od-
działów Ligi oraz z walnych zebrań zarządu.

W czasie drugiej wojny światowej w Iłży funkcjonowała jedynie szkoła po-
wszechna pod zarządem niemieckim. Działalnoś� oświatową w zakresie szkoły 
średniej prowadzili indywidualnie nieliczni nauczyciele na tajnych kompletach. 
Szkoły wznowiły pracę już w lutym 1945 roku: podstawową kierował Feliks Kol-
bicz 50, a liceum – Jan gruszka. Powstawały także nowe placówki oświatowe: Za-
sadnicza Szkoła Zawodowa, średnie Studium Zawodowe, przedszkole. W mieście 
działał Miejski Dom Kultury, kino, biblioteka. Z inicjatywy zarządu koła ZBOWID 
w Iłży, dzięki poparciu płk. Mariana Janicy – członka Naczelnej Rady Ochrony Po-
mników oraz dużemu zaangażowaniu płk. Eugeniusza Iwańczyka pseud. „Wiślicz”, 
na cmentarzu parafialnym obmurowano 221 mogił i postawiono tyle samo krzyży 
opatrzonych tabliczkami. Plan cmentarza-mauzoleum wykonała społecznie Zo-
fia Wolska z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Nazwiska i stopnie wojskowe pole-
głych żołnierzy ustalono z pomocą pracowników Czerwonego Krzyża, natomiast  

47 APK, AmI, sygn. 157.
48 Od łąk nad Iłżanką pochodzi tytuł tomiku poezji poświęcony wielkiej miłości poety do 

Dory Lebenthal.
49 APK, Akta Stanu Cywilnego okręgu bożniczego w Iłży, sygn. 10, 21.
50 APK, Szkoła Podstawowa w Iłży, sygn. 5.
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nazwiska poległych partyzantów – na podstawie rozmów prowadzonych z żyjący-
mi uczestnikami walk. Dokumentacja obrazująca powstawanie tego mauzoleum 
(z lat 1968–1969) znajduje się w dawnym starachowickim zasobie 51.

W 1970 roku z inicjatywy miejscowych działaczy powstało Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej. Największym jego osiągnięciem było utworzenie Mu-
zeum Regionalnego.

Stosunki gospodarcze

rolnictwo

Według opisów miasta z 1820 i 1860 roku mieszkańcy Iłży zajmowali się 
głównie rolnictwem. Przez cały prawie wiek XIX na polach iłżeckich stosowano 
system trójpolówki. W uprawach dominowały cztery gatunki zbóż: pszenica, żyto, 
jęczmień, owies oraz ziemniaki. Chlubę iłżeckiego rolnictwa stanowiło owczar-
stwo (1860 r.) 52. Po uwłaszczeniu chłopów i mieszczan w 1864 roku odnotowano 
postęp w rolnictwie, gdyż zaczęto stosowa� płodozmian. Nastąpił również postęp 
techniczny – na początku XX wieku pojawiły się młocarnie.

W końcu XIX i na początku XX wieku zaznaczył się szybki proces roz-
drabniania gospodarstw. W 1917 roku na ogólną liczbę 370 gospodarstw rolnych 
najwięcej było gospodarstw małych, do 10 mórg 53. W czasie pierwszej wojny 
światowej rolnictwo przeżywało głęboki kryzys. Bardzo duże połacie ziemi leżały 
odłogiem, a brak siły roboczej, zwłaszcza niedostatek mężczyzn zmobilizowa-
nych do armii, epidemia tyfusu, pożary budynków gospodarskich podczas przej-
ścia frontu odbiły się na zmniejszeniu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Okupanci 
austriaccy obciążali rolników przymusowymi dostawami mięsa, zboża i ziemnia-
ków. Wydawano rozporządzenia dotyczące ograniczenia spożycia ziemniaków 
i artykułów mącznych, a także sporządzano spisy zapasów zboża i mąki u każ-
dego mieszkańca 54. W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości liczne 
obszary rolne leżały odłogiem z powodu braku koni i dewastacji gospodarstw.

W okresie powojennym zrobiono bardzo dużo dla wprowadzenia postę-
pu technicznego w rolnictwie. W iłżeckim zarządzie miasta i gminy utworzono 

51 APK, PMRN w Iłży, sygn. 60.
52 S. Piątkowski, Opisy miasta, s. 27.
53 J. Szymański i S. Witkowski, Iłża. Monografia, s. 42.
54 APK, AmI, sygn. 104, 119, 136.
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komórki zajmujące się sprawami rolnymi. W połowie lat pię�dziesiątych uru-
chomiono gminny Ośrodek Maszynowy, przekształcony następnie w Powiatowy 
Zarząd gminnych Ośrodków Maszynowych. Starachowicki zasób posiada akta 
odnośnej instytucji z lat 1955–1957, a więc z czasu dwuletniego funkcjonowania 
placówki. Ośrodki zajmowały się usługami na rzecz rolnictwa – wypożyczano 
sprzęt rolniczy (m.in. siewniki i żniwiarki), wykonywano usługi traktorowe (np. 
orka, siew) 55. W 1967 roku powstały Zakłady Naprawcze Maszyn Rolniczych, któ-
re przekształcono w Państwowy Ośrodek Maszynowy. W latach 1966–1967 wy-
budowano Zakład Wylęgu Drobiu oraz wykupiono budynek mieszkalny, który 
zaadaptowano na punkt weterynaryjny. usługi dla gospodarstw indywidualnych 
wykonywała Spółdzielnia Kółek Rolniczych.

rzemiosło i przemysł

W pierwszej połowie XIX wieku istniały w Iłży trzy cechy: garncarski, 
szewski i tak zwany zbiorowy (12 krawców, 4 kowali, 2 bednarzy, 2 stolarzy, 
2 sukienników, tkacze, cieśle i kołodzieje). Stopniowo rozwijał się przemysł, co 
wiązało się z planem jego odbudowy w Zagłębiu Staropolskim. Stanisław Sta-
szic podjął decyzję o założeniu w Iłży fabryki fajansu w oparciu o miejscowy su-
rowiec. W tym celu przybył z Anglii (w 1823 r.) Levi Seliga Sunderland, a wraz 
z nim grupa specjalistów w dziedzinie wyrobu fajansów. Fabrykę zlokalizowano 
w odrestaurowanym spichlerzu 56. Według koncepcji rządu manufaktura iłżecka 
miała by� dużym zakładem, lecz wybuch pożaru w fabryce, powstanie listopado-
we i jego klęska zahamowały rozwój fabryki. Mimo to nie zaprzestano produkcji 
i do 1903 roku w Iłży wytwarzano wyroby wzorowane na ceramice angielskiej 57. 
W obrębie granic miasta działały w tym czasie dwa, a nawet okresowo cztery 
młyny. Funkcjonowały dwa tartaki i garbarnia. W 1896 roku w Iłży uruchomiono 
cztery wiatraki.

W czasie drugiej wojny światowej wszystkie gałęzie gospodarki w okupo-
wanym kraju podporządkowane były okupacyjnym wymogom III Rzeszy. Po jej 
zakończeniu w Iłży znajdowało się 28 zakładów przemysłowych i 95 warsztatów 
rzemieślniczych. ówczesne zakłady przemysłowe tylko pod względem formal-
nym zaliczano do przemysłu, gdyż z racji nikłego zatrudnienia czy też wyposaże-
nia technicznego nie różniły się niczym od placówek rzemieślniczych.

55 APK, Powiatowy Zarząd gminnych Ośrodków Maszynowych w Iłży, sygn. 1–12.
56 J. Pazdur, Działalność Stanisława Staszica w Kielecczyźnie, „Małopolskie Studia Historycz-

ne”, R. II, 1959, z. 2/3, s. 67.
57 S. Marcinkowski, Miasta Kielecczyzny, s. 173; J. K. Madejski, Iłża zapamiętana, s. 15.
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ówczesne iłżeckie zakłady przemysłowe można wyszczególni� w następu-
jącej kolejności: rzeźnia, olejarnia, wytwórnia wód bezalkoholowych, 4 kamie-
niołomy, 4 wapienniki, farbiarnia, 3 warsztaty mechaniczne, tartak, 2 gręplarnie, 
2 kaszarnie, 2 betoniarnie, 6 młynów (w tym 2 wodne, 1 wodno-elektryczny, 1 pa-
rowy i 2 wiatraki).

Wśród rzemieślników notowano: 6 piekarzy, 16 rzeźników, 9 krawców, 
19 szewców, 5 stolarzy, 4 fryzjerów, 2 betoniarzy, 3 murarzy, 2 zdunów, 1 szklarz, 
2 malarzy, 3 zegarmistrzów, 6 ślusarzy, 8 kowali, 5 garncarzy, 2 blacharzy, 2 foto-
grafów. Stopniowo następowała likwidacja niektórych zakładów przemysłowych 
i rzemieślniczych z powodu zmniejszania się popytu na usługi i wyroby czy też 
w związku z wprowadzeniem dla nich nowych form organizacyjnych. Powstawały 
nowe zakłady: w 1950 roku utworzono Spółdzielnię Pracy Szewców, Cholewkarzy 
i Rymarzy „Iłżanka” oraz Wojewódzką Spółdzielnię Przemysłu Ludowego „Cha-
łupnik” (1975). W Iłży było wówczas 48 zakładów rzemieślniczych, największym 
zaś z nich był Zakład Części Samochodowych – filia Fabryki Samochodów Cięża-
rowych w Starachowicach. Jego budowę rozpoczęto w 1966 roku, a obiekt oddano 
do użytku w 1971 roku. Na początku istnienia zakład zatrudniał 500 osób, nato-
miast w ciągu pierwszych pięciu lat zatrudnienie wzrosło ponad 2,5-krotnie.

Handel

W Iłży zawsze dobrze rozwijał się handel. Według opisu z 1820 roku w mie-
ście odbywało się rocznie 8 jarmarków, w dniach: 2 lutego, 25 marca, 26 kwietnia, 
8 maja, 15 sierpnia, 1 września, 15 października, 8 grudnia. Iłża miała również 
dawny przywilej na cotygodniowe targi w poniedziałki, jednak w tym czasie one 
się nie odbywały 58. W 1860 roku notowano sześ� jarmarków oraz cotygodniowe 
targi poniedziałkowe. Kupcy z Kazanowa, Ostrowca i Wierzbicy przywozili na 
nie towary łokciowe, bławatne i sukiennicze, a okoliczni rolnicy dostarczali zbo-
że, bydło, konie, owce i trzodę chlewną 59. Intensywny okres w rozwoju iłżeckie-
go handlu przypadł na przełom XIX i XX wieku. Powstały wówczas dwa składy 
zbożowe, trzy składy jaj, 52 sklepy z artykułami mieszanymi, 4 sklepy spożywcze, 
7 sklepów łokciowych, 2 galanteryjne, 5 z żelazem, 2 ze skórami, 2 piwiarnie 60.

W XIX wieku w Iłży funkcjonowała Kasa Oszczędnościowo-Pożyczko-
wa. Jej dokumentacja przechowywana jest w dawnym starachowickim zasobie,  

58 S. Piątkowski, Opisy miasta, s. 14; APK, AmI, sygn. 1.
59 S. Piątkowski, Opisy miasta, s. 31.
60 W większości właścicielami byli Żydzi, zob. Kalendarz Informacyjny guberni radomskiej na 

1903 r., Radom 1903, s. 128.
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w zespole Akta miasta Iłży. Zachowane fascykuły obejmują lata 1870–1926 (sygn. 
589–647). W składzie dokumentów ocalały m.in.: statut kasy, księgi przychodów 
i rozchodów, zaświadczenia o wkładach (depozytach), księgi dłużników, teczki 
osób starających się o pożyczki.

Do 1939 roku Iłża była ożywionym ośrodkiem handlowym. W mieście od-
bywały się poniedziałkowe targi na przeznaczonym do tego celu placu. Wśród 
zabudowy notowano ponad 100 sklepów prowadzonych głównie przez Żydów. 
Podczas okupacji utworzono w Iłży filię wierzbnickiej Powiatowej Spółdzielni 
Rolniczej, której głównym celem był skup płodów rolnych w ramach przymusu 
dostaw kontygentowych. Po wyzwoleniu spółdzielnię tę przejęła gminna Spół-
dzielnia Samopomoc Chłopska, podporządkowana Powiatowemu Związkowi 
gminnych Spółdzielni w Starachowicach. W 1947 roku rozpoczęto akcję likwi-
dowania prywatnych sklepów w celu przejęcia ich na rzecz przedsiębiorstw spół-
dzielczych i państwowych.

W 1960 roku notowano w Iłży 40 punktów handlowych, w tym 23 punkty 
handlu uspołecznionego i 17 punktów handlu prywatnego. W 1975 roku oddano 
do użytku stację paliw Centrali Produktów Naftowych. Nadzór nad placówkami 
uspołecznionymi sprawowała Komisja Handlu przy Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Iłży 61.

* * *

Nie sposób tutaj dokładnie omówi� zawartości wszystkich zespołów sta-
nowiących zasób dawnej placówki starachowickiej; mam jednak nadzieję, że 
przedstawione niżej informacje cho� w sposób ogólny naświetlą przekazane do 
Kielc źródła do dziejów Iłży.

Zachowane materiały są najróżniejszej proweniencji, między innymi 
wytworzyły je urzędy administracji rządowej różnych szczebli, notariusze, sąd, 
szkoły, organizacje. Większoś� akt pochodzi z XX wieku. Archiwalia dziewiętna-
stowieczne w ramach zespołu Akta miasta Iłży stanowią pojedyncze jednostki, 
zaś większa ich liczba znajduje się wśród akt stanu cywilnego parafii rzymsko- 
katolickiej i okręgu bożniczego oraz w aktach notarialnych.

Archiwalia dotyczące miasta Iłży stanowią w zasobie po archiwum stara-
chowickim doś� liczną grupę złożoną z 3521 jednostek. Należą do nich następu-
jące zespoły:

•	 Akta	miasta	Iłży,	1824,	1871–1945,	1949	(854	j.a.);
•	 Zarząd	Miejski	w	Iłży,	1944–1950	(96	j.a.);
•	 Prezydium	Miejskiej	Rady	Narodowej	w	Iłży,	1951–1973	(311	j.a.);

61 APK, PMRN w Iłży, sygn. 84.
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•	 Akta	Stanu	Cywilnego	parafii	rzymskokatolickiej	w	Iłży,	1810–1829,	1831–
1875 (154 j.a.);

•	 Akta	Stanu	Cywilnego	okręgu	bożniczego	w	Iłży,	1850–1875	(72	j.a.);
•	 Szkoła	Podstawowa	w	Iłży,	1920–1957	(48	j.a.);
•	 Liceum	Ogólnokształcące	w	Iłży,	1937–1953	(41	j.a.);
•	 Szpital	Powiatowy	im.	Mjr	Dr	Anki	w	Iłży,	1905–1960	(1100	j.a.);
•	 Liga	Morska	i	Kolonialna	w	Iłży,	1934–1939	(23	j.a.);
•	 Sąd	Pokoju	w	Iłży,	1921–1928	(7	j.a.);
•	 Sąd	Grodzki	w	Iłży,	1928–1946	(14	j.a.);
•	 Hipoteka	powiatu	iłżeckiego,	1824–1946	(449	j.a.);
•	 Akta	Notariusza	Jana	Nowakowskiego	w	Iłży,	1876–1894	(52	j.a.);
•	 Akta	Notariusza	Juliana	Rauszera	w	Iłży,	1890–1906	(120	j.a.);
•	 Akta	Notariusza	Stefana	Kaleńskiego	w	Iłży,	1909–1933	(157	j.a.);
•	 Akta	Notariusza	Eugeniusza	Wikiery	w	Iłży,	1933	(2	j.a.);
•	 Akta	Notariusza	Bolesława	Skowery	w	Iłży,	1939,	1943–1944	(1	j.a.);
•	 Akta	Notariusza	Stanisława	Mońkowskiego	w	Iłży,	1933–1934	(11	j.a.);
•	 Powiatowy	Zarząd	Gminnych	Ośrodków	Maszynowych	w	Iłży,	1955–1957	

(12 j.a.).
Należałoby, cho� pobieżnie, wspomnie� o tym zasobie.
Kluczowym zespołem jest zespół: Akta miasta Iłży. Zgromadzone w nim 

fascykuły pochodzą z lat 1824, 1915–1945 i 1949 roku; ostatnie ze wspomnianych 
dostarczają interesujących materiałów o sytuacji politycznej, społecznej i gospo-
darczej ówczesnej gminy, a później miasta Iłży.

Akta zachowały się w dobrym stanie, są w większości zszyte, a ich strony są 
numerowane. W skład zespołu wchodzą (obok akt) plany, mapy, dokumentacja 
techniczna. Zespół posiada inwentarz kartkowy, który jest udostępniany w cało-
ści. Znajduje się w nim pokaźna liczba dokumentów z okresu zaboru rosyjskiego, 
pisanych w języku rosyjskim. W skład zespołu wchodzą m.in. księgi protokołów, 
księgi podatkowe, akta dotyczące zakładów przemysłowych, rzemieślniczych 
i handlu, ewidencja ludności, dokumenty dotyczące aresztów itd. Dostarczają 
one informacji o działalności władz i urzędów administracji rosyjskiej, zawierają 
nadto materiał do badań życia politycznego i społecznego.

Powojenne dzieje Iłży można prześledzi� zapoznając się z zawartością ze-
społu akt pod nazwą: Zarząd Miejski w Iłży (1944–1950). Posiada on inwentarz 
kartkowy, akta są zszyte, paginowane i udostępniane bez ograniczeń. Archiwalia 
stanowią cenny materiał źródłowy, pomocny do prac na temat powojennej histo-
rii Iłży w zakresie gospodarki, społeczeństwa czy też oświaty.

Przedłużeniem informacji o działalności władz miasta mogą by� akta Pre-
zydium Miejskiej Rady Narodowej w Iłży (1951–1973). Zespół posiada inwentarz 
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książkowy obejmujący lata 1951–1958, dalsze roczniki zewidencjonowano w spi-
sie zdawczo-odbiorczym. Akta zachowały się w dobrym stanie, są zszyte i udo-
stępniane bez ograniczeń.

Do badań genealogicznych i demograficznych niezbędne są Akta Stanu 
Cywilnego, zarówno wyznania rzymskokatolickiego (reprezentowane z lat 1810–
1829, 1831–1875), jak i okręgu bożniczego (1850–1875). Księgi zachowały się w do-
brym stanie, a w aktach rzymskokatolickich brak jedynie fascykułu z 1830 roku. 
Z obu zespołów można korzysta� w pracowni naukowej.

Funkcjonowanie oświaty w Iłży obrazują archiwalia dwóch szkół; akta te 
znajdują się w byłym starachowickim zasobie. Dotyczą one Szkoły Podstawowej 
w Iłży (1920–1957) i  Liceum Ogólnokształcącego w Iłży (1937–1953). Oba zespoły 
posiadają inwentarze książkowe. Archiwalia zachowane w dobrym stanie mogą 
by� ciekawym źródłem informacji dla badaczy zajmujących się szkolnictwem na 
tym terenie.

Stan zdrowotności mieszkańców prezentują akta Szpitala Powiatowego im. 
Mjr Dr Anki w Iłży (1905–1960). Zespół posiada inwentarz książkowy ze wstę-
pem. Akta udostępniane są bez ograniczeń.

Ponadlokalną organizacją działającą na terenie Iłży była Liga Morska 
i Kolonialna. W posiadaniu archiwum są jej akta z lat 1934–1939. Zespół ma in-
wentarz książkowy, sporządzony w aplikacji IZA 4.0, a akta są udostępniane bez 
ograniczeń.

Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości można prześledzi� na podsta-
wie akt Sądu Pokoju w Iłży (1921–1934) oraz Sądu grodzkiego w Iłży (1932–1946). 
Zespoły nie posiadają inwentarzy, a jedynie spisy zdawczo-odbiorcze. Akta za-
chowały się w dobrym stanie, w większości są zszyte, wiele z nich posiada ory-
ginalne obwoluty. Niewątpliwie fascykuły sądowe są niezmiernie cenne dla osób 
zainteresowanych sprawami własnościowymi, ale mogą by� również przydatne 
dla socjologów.

Hipoteka powiatu iłżeckiego posiada spis zdawczo-odbiorczy. Księgi hipo-
teczne są oprawione, paginowane, wszystkie zachowały się w dobrym stanie; są 
udostępniane zainteresowanym.

Doś� dużą grupę zespołów po starachowickim zasobie oddziału Archi-
wum Państwowego stanowią akta notariuszy. Księgi zachowały się w większości 
w dobrym stanie, prawie wszystkie z nich mają twardą oprawę. Jedynie w ak-
tach notariusza Stefana Kaleńskiego księga z 1929 roku (sygn. 85) jest w połowie 
nadpalona. Już w takim stanie trafiła do archiwum w Starachowicach. Karty tej 
księgi są w połowie zniszczone, wobec czego nie udostępnia się jej w pracow-
ni naukowej. Zespoły posiadają inwentarze książkowe sporządzone w aplikacji 
IZA 4.0 wraz z notatkami informacyjnymi. Akta notarialne są przede wszystkim 
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bardzo istotne w poszukiwaniach własnościowych, np. przy założeniu księgi hi-
potecznej, ustalaniu właściciela itp. Zawierają szczegółowe opisy nieruchomo-
ści; często załącznikami do aktów są plany posesji, gruntów, inne akty notarialne, 
zaświadczenia o tożsamości, upoważnienia, postanowienia sądów, akty zgonów, 
testamenty.

Zespół Powiatowy Zarząd gminnych Ośrodków Maszynowych w Iłży 
(1955–1957) posiada inwentarz książkowy wraz ze wstępem. Akta zachowały się 
w dobrym stanie, są paginowane, w całości mogą by� udostępniane czytelnikom.

Zachęcając do korzystania z akt, będących świadectwem prężnej działal-
ności tego historycznego miasta w realiach zaboru rosyjskiego, dwóch powstań 
narodowych i dwóch wojen światowych, żywię nadzieję, że zawarte w nich treści 
będą przyczynkiem do powstania obszernej monografii Iłży, na którą od wielu lat 
czekają miłośnicy przeszłości Polski.

Summary

The article discusses archival materials pertaining to the town of Iłża, as well as 
presenting scholars’ and researchers’ interest in one of the most valuable and best pre-
served fonds kept at the Archive’s Branch Office in Starachowice, closed in 2011. The Iłża 
fonds covers the years 1810–1975. After the 1975 administrative reform, the target area of 
the Starachowice Branch Office, the former Lipsko poviat and part of the Iłża poviat, were 
transferred to the State Archive in Radom. Consequently, the archival material pertaining 
to Iłża was held at the Starachowice Branch Office only until 1975. 

The preserved archival materials are of different provenance. They include files 
produced by government administration of various levels, notary deeds, court files as well 
as those made by schools and other institutions. The majority of the files date back to the 
twentieth century. Nineteenth-century archival material comprises individual items from 
the town of Iłża archives. A larger number of nineteenth-century files are vital records of 
the Roman Catholic parish and the synagogue district, together with notary deeds. The 
article, besides offering an outline of the town of Iłża’s history, addresses issues such as the 
town’s administration, spatial growth, social relations (population and welfare, education 
and culture) and business relationships (agriculture, craft and industry, commerce).

The key source for Iłża’s history is the fonds labelled the Archives of the Town of 
Iłża. It covers the years 1824, 1915–1945 and 1949, and offers interesting material on the 
political, social and economic situation of the then municipality (later: town) of Iłża. The 
fonds contains files, outlines, maps and technical documentation. All the fonds are dis-
cussed in terns of their usability in research – their possible contribution to a variety of 
research work. The condition of the archival material, together with cataloguing data and 
access possibilities, is discussed as well.



„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2012, s. 149–158

AnnA rogoWSKA 
Archiwum Państwowe w Kielcach

Źródła do badań nad rozwojem przestrzennym, 
urządzeniem i wyglądem miasta Jędrzejowa w zasobie 
Archiwum Państwowego w Kielcach

Niniejsze opracowanie stanowi prezentację fragmentu wyników prze-
prowadzonej przez autorkę kwerendy dotyczącej źródeł do dziejów Jędrzejowa 
w kieleckim archiwum państwowym 1. Przyczyną powstania tej pracy były oso-
biste zainteresowania autorki, a także, jako jeszcze pracownika jędrzejowskiego 
Oddziału Terenowego Archiwum Państwowego w Kielcach, chę� i potrzeba za-
poznania się cho�by w podstawowym stopniu z zasobem centrali kieleckiego ar-
chiwum. Jędrzejów mimo swojej wielowiekowej i bogatej historii nie doczekał się 
jeszcze kompleksowej monografii historycznej, cho� historycy podejmowali nie-
jednokrotnie próby badań nad jego dziejami. Najwięcej uwagi poświęcono dzie-
jom opactwa cystersów 2, w tym kilka artykułów – badaniom archeologicznym 

1 A. Rogowska, Źródła do dziejów Jędrzejowa w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, 
Lublin 2010 (praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. dra hab. K. Skupieńskiego, 
mps w Archiwum uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

2 W. Bukowski, Fundacja i pierwotne uposażenie klasztoru cystersów w Jędrzejowie, b.m. 1985, 
(mps w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach); M. Zdanek, Opat Teo-
doryk i cystersi jędrzejowscy w I połowie XIII wieku, w: Cystersi – Jędrzejów – Ziemia Jędrze-
jowska. Wspólne dziedzictwo, red. K. ślusarek, Jędrzejów–Kraków 2006, s. 51–67; Cystersi 
misjonarze Europy. Jędrzejów, Koprzywnica, Sulejów, Wąchock. Materiały z sesji zorganizo-
wanej w Kielcach w dniach 17–18 września 1994 roku z okazji obchodów Europejskich Dni 
Dziedzictwa przez Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego przy 
współpracy z Kieleckim Towarzystwem Naukowym i Instytutem Historii Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej w Kielcach, red. A. Trybunalski, Kielce 1994; Cystersi w Jędrzejowie. Rola klasz-
toru w społeczności lokalnej, red. K. ślusarek, Jędrzejów 1999; Cystersi w Polsce. W 850-lecie 
fundacji opactwa jędrzejowskiego, red. D. Olszewski, Kielce 1990; J. Dobosz, Proces funda-
cyjny i pierwotne uposażenie opactwa cystersów w Jędrzejowie, w: Cystersi w Polsce, s. 40–79; 
A. Dudek, Jędrzejów. Archiopactwo cystersów, Warszawa 1991; P. P. gach, Opactwo jędrze-
jowskie w dobie kasat zakonnych (koniec XVIII i XIX w.), w: Cystersi w Polsce, s. 97–126;  
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przeprowadzanym w opactwie 3; pisano także o oświacie 4, o Jędrzejowie w okresie 
powstań narodowowyzwoleńczych XIX wieku 5 i okupacji niemieckiej 6, o społe-
czeństwie 7, w tym o społeczności żydowskiej 8. Na uwagę zasługuje przedwojenna 
monografia gospodarcza powiatu jędrzejowskiego wydana nakładem Związku 

W. gliński, Stan badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru cystersów w Jędrzejo-
wie, w: Cystersi misjonarze Europy, s. 85–99; B. Kwiatkowska-Kopka, Klasztor cystersów 
w Jędrzejowie, Jędrzejów–Nowy Sącz 2006; D. Olszewski, Kasata jędrzejowskiego opactwa 
i jej konsekwencje dla lokalnego środowiska, w: Cystersi w Jędrzejowie, s. 87–98; W. Zwierz-
chowski, Cystersi w Jędrzejowie po 1945 roku. Zarys dziejów, w: Cystersi – Jędrzejów,  
s. 163–178.

3 W. Łuszczkiewicz, Dwa zagubione pomniki naszej Romańszczyzny w Płocku i Jędrzejowie, 
„Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”, 5, 1886; T. Szydłowski, Ar-
chitektoniczny palimpsest jędrzejowski, „Sztuki Piękne”, t. 3, 1926/1927, s. 229–234; Z. Le-
chowicz, Jędrzejów, woj. kieleckie. Opactwo OO. Cystersów. Informator archeologiczny. Ba-
dania 1977; Z. Lechowicz, Wyniki badań archeologicznych w zespole klasztornym cystersów 
w Jędrzejowie w 1977 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 34, 1983, s. 223–232; Z. Py-
zik, Jędrzejów, Informator archeologiczny. Badania 1968, 1969; B. Kwiatkowska-Kopka, 
W. gliński, J. Firlet, Najnowsze badania archeologiczne w obrębie opactwa Ojców Cyster-
sów w Jędrzejowie, Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Materiały 
z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie w dn. 8–11 maja 1996, 
Opole–Wrocław 1996; B. Kwiatkowska-Kopka, Wstępne wyniki badań archeologicznych 
w klasztorze oo. cystersów w Jędrzejowie przeprowadzonych w ramach programu „Tysiącle-
cie Zjazdu gnieźnieńskiego”, w: Cystersi w Polsce.

4 A. Artymiak, Nauczycielstwo warszawskie w pracach tajnej szkoły średniej w powiecie jędrze-
jowskim X 1944 – I 1945, Jędrzejów 1946; tenże, Tajna szkoła powszechna w powiecie jędrze-
jowskim (1939–1945) we wspomnieniach młodzieży, Jędrzejów 1948; A. Sokół, Szkolnictwo 
i oświata w powiecie jędrzejowskim. Zarys dziejów do roku 1945, Warszawa–Kraków 1973; 
tenże, Z dziejów Seminarium Nauczycielskiego w Jędrzejowie w latach 1872–1936, „Przegląd 
Historyczno-Oświatowy”, R. XVII (1974), z. 4, s. 533–540; tenże, Z dziejów szkolnictwa jędrze-
jowskiego do roku 1863, „Studia Historyczne” (dalej: SH), R. XIII (1970), z. 4, s. 577–600.

5 A. Sokół, Ziemia Jędrzejowska w powstaniu styczniowym, SH, R. XVIII (1975), z. 1, s. 39–70; 
A. Artymiak, Wiadomość o polskim szpitalu wojennym 1831 r. w budynkach cysterskich 
w Jędrzejowie, Jędrzejów 1948.

6 A. Artymiak, Ofiary zbrodni niemieckich w powiecie jędrzejowskim w latach 1939–1945, Ję-
drzejów 1947; A. Sokół, Działania wojenne we wrześniu 1939 roku na Ziemi Jędrzejowskiej, 
Wrzesień 1939 na Kielecczyźnie, Kielce 1979; tenże, Ruch oporu w regionie jędrzejowskim 
w latach okupacji niemieckiej (1939–1945), SH, R. XXX, 1987, z. 2, s. 257–274; tenże, Straty 
wojenne i okupacyjne w Jędrzejowskiem (1939–1945), SH, R. XXXI (1988), z. 2, s. 237–252; 
tenże, Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa w Jędrzejowskiem w latach 1940–1945, SH, 
R. XXVI (1983), z. 4, s. 663–684.

7 A. Artymiak, Mieszkańcy miasta Jędrzejowa w świetle najstarszej księgi metrykalnej  
(1743–1752), Jędrzejów 1947; R. Piasecka, Społeczeństwo powiatu jędrzejowskiego w latach 
1918–1939, Kielce 2000.

8 S. Wiech, Osadnictwo Żydów w Jędrzejowie do 1914 roku [cz. I], „Biuletyn Żydowskiego 
Instytutu Historycznego” 1996, nr 3 (179), s. 3–16; tenże, [II] Udział Żydów jędrzejowskich 
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Ziemian w Jędrzejowie 9. Powstały monografie historyczne dwóch jędrzejowskich 
parafii pod wezwaniem Trójcy świętej 10 i bł. Wincentego Kadłubka 11. Kilka publi-
kacji w formie zbiorów artykułów wydano przy okazji obchodów rocznic 700-
lecia miasta Jędrzejowa 12, 850-lecia opactwa cysterskiego 13, 100-lecia szkoły na-
uczycielskiej w Jędrzejowie 14 oraz jako pokłosie sesji naukowych organizowanych 
w Jędrzejowie w 1998 15 i 2005 roku 16.

Poza opracowaniami historycznymi wiele ciekawych informacji zawiera-
ją katalogi zabytków powiatu jędrzejowskiego 17 oraz przewodniki i informatory 
turystyczne o charakterze popularnym 18. Monografii o charakterze popular-
nonaukowym doczekały się również: jędrzejowska kolej wąskotorowa 19 i Klub 
Sportowy „Naprzód” 20. Wreszcie ważne miejsce na liście literatury źródłowej 
dotyczącej Jędrzejowa zajmują wspomnienia, między innymi z okresu drugiej 

w życiu gospodarczym miasteczka, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1997, 
nr 1 (181).

  9 S. Borkiewicz, Z. Linowski, Monografia historyczna i gospodarcza powiatu jędrzejowskiego, 
Kielce 1937.

10 W. Kowalski, D. Olszewski, Parafia Trójcy Świętej w Jędrzejowie na tle dekanatu. Zarys 
dziejów, Kielce 2003.

11 W. Zwierzchowski, Parafia bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie 1913–1939. Powstanie 
i funkcjonowanie, Kraków 1998.

12 Ziemia Jędrzejowska, oprac. J. Warchał, Kraków 1971.
13 Cystersi w Polsce.
14 Stulecie zakładu kształcenia nauczycieli w Jędrzejowie 1872–1972, Jędrzejów 1972.
15 Sesja pod tytułem: „Cystersi w życiu i kulturze społeczności lokalnej”; Cystersi w Ję- 

drzejowie.
16 Cystersi – Jędrzejów.
17 J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem, 

Mariówka 1930 (reprint Kielce 2000); Corpus inscriptionum Poloniae, t. 1: Województwo 
kieleckie, z. 2: Jędrzejów i region jędrzejowski, red. J. Szymański; wyd. B. Trelińska, Kielce 
1978; Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo kieleckie, red. J. Z. Łoziński, B. Wolff; 
Województwo kieleckie, z. 3: Powiat jędrzejowski [inwentaryzację przeprowadził Tadeusz 
Przypkowski], Warszawa 1957.

18 A. Dudek, Jędrzejów. Archiopactwo Cystersów; B. Kwiatkowska-Kopka, Klasztor cystersów 
w Jędrzejowie; A. Szamraj, Jędrzejów, Nowy Sącz 2006; Powiat jędrzejowski. Współczesność 
i tradycje historyczne, red. u. Lubczyńska, A. Smorąg, g. ślusarek, K. ślusarek, Jędrzejów 
2004; M. Kosobucki, Powiat jędrzejowski. Od rzemiosła do przemysłu, Bydgoszcz 2008; 
P. M. Przypkowski, Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie. Kielce 1993; tenże, Słoneczny 
pomiar czasu, Jędrzejów 1985; J. Zub, Jędrzejów. Opactwo cysterskie, Tarnobrzeg 2000;  
Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie, oprac. Ł. Borowiecki, Jędrzejów 2007, J. Kuczyński, 
Jędrzejów i okolice, Kraków 1991.

19 J. Żak, Podzwonne dla jędrzejowskiej wąskotorówki: przyczynek do dziejów Jędrzejowskiej 
Kolei Dojazdowej, Staszów–Sandomierz 2003.

20 D. Szproch, Naprzód klubie ty nasz. 80 lat Klubu Sportowego Naprzód Jędrzejów, Jędrze- 
jów 2008.
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wojny światowej, spisane przez Sabinę Rachel Kałowską 21, Zofię Przypkowską 22 
i Andrzeja Ropelewskiego 23, a także zbiory anegdot i opowieści o życiu codzien-
nym w Jędrzejowie spisane w latach sześ�dziesiątych 24 i dziewię�dziesiątych 25 
ubiegłego wieku.

Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację i omówienie źródeł do 
dziejów rozwoju przestrzennego Jędrzejowa w zasobie Archiwum Państwowego 
w Kielcach. Intencją autorki jest, by wynik przeprowadzonej kwerendy stanowił 
pomoc dla osób korzystających z pracowni naukowej i pracowników archiwum 
w odniesieniu do źródeł dotyczących Jędrzejowa. Kwerendę przeprowadzono 
w oparciu o istniejące pomoce: informatory i przewodniki po zasobie archiwum, 
inwentarze książkowe, kartkowe, a także inwentarze elektroniczne, spisy zdaw-
czo-odbiorcze oraz indeksy rzeczowe. Zasadniczo autorka starała się dotrze� do 
wszystkich jednostek archiwalnych, traktujących wyłącznie o Jędrzejowie. Oczy-
wiście podane tu informacje nie zawierają całości danych, stanowiących podsta-
wę źródłową do dziejów rozwoju i wyglądu Jędrzejowa na przestrzeni wieków. 
Ich odnalezienie wymagałoby wieloletnich i wnikliwych badań nad korespon-
dencją i wszelkimi protokołami posiedzeń organów kolegialnych i ich uchwa-
łami, zestawieniami zbiorczymi, statystykami, raportami i sprawozdaniami uję-
tymi w całoś� bądź to z uwagi na teren lub zakres kompetencji sporządzającego 
je urzędu. Prace badawcze utrudnia także specyficzny charakter dokumentacji 
i stan opracowania poszczególnych zespołów, głównie brak szczegółowych po-
mocy archiwalnych.

Prezentację źródeł należy rozpoczą� od dokumentów zawartych w spu-
ściźnie po Rządzie gubernialnym Radomskim. Najważniejszym i jednym z naj-
wcześniejszych zachowanych w zasobie kieleckiego archiwum materiałem kar-
tograficznym dotyczącym Jędrzejowa jest plan regulacyjny miasta narodowego 
Jędrzejowa, sporządzony w 1821 roku przez geometrę Przysięgłego Królestwa 
Polskiego Mariana Potockiego 26. Zachowała się także korespondencja dotycząca  

21 S. R. Kałowska, Uciekać, aby żyć, Lublin 2000.
22 Rękopis wspomnień Zofii z Horstów Przypkowskiej (1882–1969) spisanych w 1958 roku 

znajduje się w zbiorach Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, cytowany, w: T. Sto-
larski, Znani i nieznani ziemi jędrzejowskiej, Słupia Jędrzejowska–Włoszczowa 2009, 
s. 165–168.

23 A. Ropelewski, Oddział partyzancki „Spaleni”, gdańsk 1986; tenże, „Karaś”, W Jędrzejow-
skim Obwodzie AK, Warszawa 1986; tenże, W służbie wywiadu Polski Walczącej (na przy-
kładzie Obwodu ZWZ-AK Jędrzejów), gdańsk 1994.

24 J. Roszko, S. Bratkowski, Ostatki staropolskie, Warszawa 1966.
25 B. Znojek, Korzenie i skrzydła. Opowieść o Jędrzejowie, Jędrzejów 2000; taż, Zapiski pro-

wincjonalne, Jędrzejów 2007.
26 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Rząd gubernialny Radomski (dalej: 

RgR), plany, sygn. 32.
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okoliczności sporządzania tego planu 27. Wiele ciekawych informacji o przywi-
lejach nadanych miastu, o jego położeniu geograficznym, granicach, majątku 
i kondycji gospodarczej uzyska� można z „opisania historycznego oraz topogra-
ficznego miasta narodowego Jędrzejowa z 1820 roku” 28. W aktach Rządu guber-
nialnego Radomskiego odnaleź� można sporządzony w 1840 roku projekt, a tak-
że korespondencję dotyczącą rozbiórki budynku starego ratusza oraz remontu 
i przebudowy domu w Rynku pod nr 5 na ratusz miejski, mający pomieści� 
areszt, kasę, kancelarię i mieszkanie burmistrza 29, jak również plan restauracji 
części wschodniej klasztoru ojców reformatów z 1864 roku sporządzony przez 
Budowniczego Powiatu, Borkowskiego 30. Inne dokumenty dotyczą remontów 
kościoła i klasztoru w Jędrzejowie 31, korespondencji w sprawie zajęcia kościoła 
i zabudowań klasztornych przez zakon ojców reformatów z załączonym inwen-
tarzem z 1834 roku 32, a także korespondencji w sprawie rozebrania opustoszałego 
od przeszło 30 lat drewnianego kościółka szpitalnego pod wezwaniem świętego 
Ducha 33. Dokumentacja pozostała po Rządzie gubernialnym Radomskim zawie-
ra także teczki dotyczące oświetlenia miasta 34, budowy studni miejskich 35 i wy-
brukowania ulic 36.

Materiały dotyczące wyglądu miasta można znaleź� także w zespole Dy-
rekcja ubezpieczeń w Warszawie. Są to rysunki architektoniczne obiektów z ję-
drzejowskiego Podklasztorza, obrazujące rzut kościoła suprymowanego, parter 
i piętro domu przeznaczonego na mieszkania dla księży cystersów, a także kan-
celarii z mieszkaniem nadleśnego i karczmę z zajazdem, sporządzone tuszem 
i akwarelą przez Karola Niveta w 1848 roku 37. Kilka ciekawych planów i ry-
sunków dotyczących Jędrzejowa zawiera spuścizna po Rządzie gubernialnym 
Kieleckim. W zespole tym zachował się plan położenia osady Jędrzejów z 1876 
roku 38, a także plany zabudowań składu artyleryjskiego dla 7 Dońskiej Konnej  

27 APK, RgR, sygn. 2303.
28 Tamże.
29 Tamże, sygn. 2289.
30 Tamże, sygn. 38.
31 Tamże, sygn. 5816.
32 Tamże, sygn. 5818.
33 Tamże, sygn. 5819.
34 Tamże, sygn. 2290.
35 Tamże, sygn. 2291.
36 Tamże, sygn. 2292.
37 APK, Dyrekcja ubezpieczeń w Warszawie, sygn. 234, k. 27, 55, 47, 65; Katalog rysunków 

architektonicznych z akt Dyrekcji Ubezpieczeń w Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
w Kielcach, oprac.: A. Penkalla, J. Szczepański, Warszawa 1993, s. 254, 255.

38 APK, Rząd gubernialny Kielecki, sygn. 17465.
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Baterii stacjonującej w Jędrzejowie z lat 1876–1877 39, projekty żelaznych re-
zerwuarów na naftę z lat 1904 i 1908 40, plany sytuacyjne położenia cmentarzy: 
katolickiego i prawosławnego oraz projekt muru cmentarnego, sporządzone 
w latach 1873 i 1880 41, plany sytuacyjne oficyny w podwórzu bożnicy jędrzejow-
skiej, przeznaczonej na szkołę żydowską i podobne plany usytuowania szkół ży-
dowskich na ulicy Wodzisławskiej i w Rynku z lat 1897, 1900 i 1902 42, projekt 
zabudowań fabrycznych 43, a także projekt urządzenia szkół elementarnych po 
pożarze z 1882 roku 44. Okres po odzyskaniu niepodległości charakteryzują akta 
urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego. Można tam znaleź� informacje na temat 
rozszerzenia granic Jędrzejowa z 1923 roku 45, a także dokumenty dotyczące re-
montów, administracji, użytkowania lub sprzedaży budowli państwowych 46 oraz 
korespondencję w sprawie zabytków 47. Pewne informacje uzyska� można także 
ze sprawozdań ze stanu miast niewydzielonych z powiatów za lata 1919–1921 48. 
Najliczniej reprezentowaną dokumentację z tego okresu stanowią plany budo-
wy, projekty, plany inwentaryzacyjne budynków mieszkalnych i gospodarczych, 
projekty urządzenia wystaw sklepowych i warsztatów rzemieślniczych z lat 1925–
1939, przechowywane w zespole Akta miasta Jędrzejowa 49, sporządzone w for-
mie sztywnych obwolut formatu A4, barwne i dające pogląd na wygląd miasta 
w okresie międzywojennym. Zespół zawiera także akta dotyczące oświetlenia 
miasta 50, inwestycji 51, budowy i remontów dróg i placów 52 oraz podniesienia este-
tyki miasta 53. Kilka planów sytuacyjnych i projektów budynków przedwojennego 
Jędrzejowa zawierają akta Dyrekcji Robót Publicznych urzędu Wojewódzkie-
go Kieleckiego I. Dzięki nim można się dowiedzie�, jak wyglądała sala kino-
wa w domu ludowym parafii św. Wincentego 54, budynki kina „Bajka” 55, Straży  

39 Tamże, sygn. 17440–17441.
40 Tamże, sygn. 17449–17450, 17454, 17481.
41 Tamże, sygn. 17467–17468.
42 Tamże, sygn. 17473–17475.
43 Tamże, sygn. 17477, 17484.
44 Tamże, sygn. 17480.
45 APK, urząd Wojewódzki Kielecki I (dalej: uWK I), sygn. 4434.
46 Tamże, sygn. 14892, 14958, 15018, 15094, 15094a, 17253, 17300, 17421.
47 Tamże, sygn. 21511.
48 Tamże, sygn. 6874.
49 APK, Akta miasta Jędrzejowa (dalej: AmJ), sygn. 87–450.
50 Tamże, sygn. 37.
51 Tamże, sygn. 51.
52 Tamże, sygn. 49–50.
53 Tamże, sygn. 48.
54 APK, uWK I, sygn. 17960.
55 Tamże, sygn. 17588.
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Ogniowej 56, jędrzejowskiej synagogi 57, gimnazjum przyrodniczego 58, szkoły po-
wszechnej na Podklasztorzu 59, łaźni rytualnej 60, ochronki dla dzieci 61, budynki 
gospodarcze przy szpitalu powiatowym 62, a także zabudowa przemysłowa mły-
nów 63, garbarni 64, betoniarni 65, gipsiarni 66, słodowni 67 i cegielni 68. Kilka jednostek 
poświęcono miejskiej gospodarce drogowej 69 i przebudowie ulic 70. Szczątkowe 
informacje dotyczące inwentaryzacji zabudowań po klasztorze cystersów 71, pla-
cu pocerkiewnego 72, gruntów po byłym seminarium nauczycielskim 73 oraz po 
urzędzie skarbowym 74 zawierają akta przedwojennego starostwa powiatowego. 
Kartoteki inwentaryzacyjne zawierają wykazy szacunkowe nieruchomości, szki-
ce, mapki, korespondencję dotyczącą wykorzystania budynków – dzierżawy, 
wynajmu, wysokości czynszów oraz wykazy lokatorów. Z okresu drugiej wojny 
światowej zachował się jedynie plan sytuacyjny fabryki „Standard gips” w Ję-
drzejowie 75. W aktach powojennego urzędu wojewódzkiego zachowały się dwie 
teczki dotyczące projektu budowy kanalizacji i wodociągów dla miasta Jędrze-
jowa w 1948 roku 76 oraz projekt i ocena kanalizacji i wodociągów w Jędrzejo-
wie z 1950 roku 77. Informacje na ten temat zawierają także akta miasta Jędrzejo-
wa 78. W aktach urzędu wojewódzkiego znajdują się akta pomiarowe Jędrzejowa 
z lat 1947–1949, zebrane przez Wydział Pomiarów. Zawierają one sprawozdania, 
protokół z inspekcji i przyjęcia prac pomiarowych oraz dziennik czynności, 

56 Tamże, sygn. 17593.
57 Tamże, sygn. 18241.
58 Tamże, sygn. 18318.
59 Tamże, sygn. 18372.
60 Tamże, sygn. 17961.
61 Tamże, sygn. 17962.
62 Tamże, sygn. 18492.
63 Tamże, sygn. 17590, 17592, 17595, 17959, 18056–18057, 18164.
64 Tamże, sygn. 17539.
65 Tamże, sygn. 17596.
66 Tamże, sygn. 17591, 17704.
67 Tamże, sygn. 17705.
68 Tamże, sygn. 17707.
69 Tamże, sygn. 15673.
70 Tamże, sygn. 18856, 18858–18859.
71 APK, Starostwo Powiatowe Jędrzejowskie I, sygn. 1.
72 Tamże, sygn. 2.
73 Tamże, sygn. 3.
74 Tamże, sygn. 4.
75 APK, AmJ, sygn. 486.
76 APK, urząd Wojewódzki Kielecki II (dalej: uWK II), sygn. 3901.
77 Tamże, sygn. 4017.
78 APK, AmJ, sygn. 537.
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a także wyniki pomiarów geodezyjnych miasta, szkic poglądowy stref zabu-
dowy oraz szkic sieci niwelacyjnej 79. W zespole znajdują się również materiały  
dotyczące podziału terytorialnego miasta Jędrzejowa w latach 1945–1949 80 oraz 
spraw terenu po byłym seminarium nauczycielskim w dzielnicy Podklasztorze 81 
i nieruchomości państwowej budynku byłej Kasy Skarbowej przy ul. 14 stycz-
nia 25 (dziś 11 Listopada) ze szkicami sytuacyjnymi 82. Informacje dotyczące stanu 
miasta po zakończeniu drugiej wojny światowej mieści także spuścizna pozo-
stała po powojennym starostwie powiatowym; znajdują się tam wykazy szkód 
wojennych w mieście Jędrzejowie 83 oraz korespondencja dotycząca gmachu by-
łego seminarium nauczycielskiego 84. W aktach Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Kielcach z lat 1945–1950 zachowały się jędrzejowskie akta dotyczące realizacji 
„Akcji R” mającej na celu polepszenie warunków komunalnych robotników 85. 
W aktach Wydziału gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej w Jędrzejowie zachowały się wykazy ulic 86, wykazy 
nieruchomości opuszczonych 87, a także korespondencja dotycząca prac nad pod-
niesieniem estetyki miasta 88. Akta dotyczące podziałów administracyjnych po-
wiatu wytworzone przez prezydium powiatowej rady narodowej zawierają dane 
o projektach zmiany granic miasta w 1969 roku 89. Dokumentację tę uzupełniają 
akta Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej w Kielcach, gdzie oprócz wspomnianych informacji o zmianach granic 
miasta 90 znajdują się także charakterystyki miasta i gminy Jędrzejów z lat 1951 
i 1972 91. Z kolei akta Wydziału Budownictwa, Architektury i urbanistyki zawiera-
ją dokumentację techniczną dotyczącą zabezpieczenia dzwonnicy przy kościele 
parafialnym oo. cystersów 92, projekty techniczne budynków Zasadniczej Szkoły  

79 APK, uWK II, sygn. 3687.
80 Tamże, sygn. 556.
81 Tamże, sygn. 208.
82 Tamże, sygn. 226.
83 APK, Starostwo Powiatowe Jędrzejowskie z lat 1945–1950, sygn. 220.
84 Tamże, sygn. 354.
85 APK, Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach z lat 1945–1950, sygn. 526, 535.
86 APK, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i urząd Powiatowy w Jędrzejowie, sygn. 

2764.
87 Tamże, sygn. 2766–2768.
88 Tamże, sygn. 2770–2771.
89 Tamże, sygn. 93.
90 APK, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach (dalej: PWRN), Wydział Or-

ganizacyjno-Prawny, sygn. 1661.
91 Tamże, sygn. 1695, 1789.
92 APK, PWRN, Wydział Budownictwa, Architektury i urbanistyki, sygn. 236.
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Mechanizacji Rolnictwa w Jędrzejowie 93, bursy 94, warsztatów szkoły zawodo-
wej 95, przedszkola i kuchni „Caritas” 96, zabudowań przemysłowych 97, budynków 
mieszkalnych 98, zajezdni PKS 99, a także budynków dla instytucji państwowych 
urzędu skarbowego 100, stacji SANEPID-u 101, lecznicy dla zwierząt 102 oraz projekty 
montażu instalacji c.o. i wod.-kan. w budynkach Komitetu Powiatowego PZPR 103 
i szpitalu powiatowym 104. Natomiast w aktach pozostałych po działalności Pre-
zydium Miejskiej Rady Narodowej w Jędrzejowie znajdują się akta Powiatowego 
Komitetu Budowy Pomnika Wdzięczności dla Armii Czerwonej w Jędrzejowie 105 
i ankieta dotycząca charakterystyki miasta Jędrzejowa 106. Bardzo ciekawym ma-
teriałem do badań nad urządzeniem i inwestycjami przeprowadzanymi w Jędrze-
jowie jest analiza możliwości rozwoju miasta sporządzona w 1968 roku, złożona 
z części opisowej, zawierającej charakterystykę miasta, jego mieszkańców, wa-
runków życia oraz inwestycji. Do części opisowej dołączono 4 plany ilustrujące 
czynniki fizjograficzne, użytkowanie i uzbrojenie terenu 107. Natomiast najnow-
sze dane na temat porządkowania miasta zawierają akta urzędu Miasta i gminy 
w Jędrzejowie 108.

Wyniki przeprowadzonej w zasobie kieleckiego archiwum kwerendy 
ujawniają bogactwo źródeł do dziejów Jędrzejowa, z których liczną reprezen-
tację stanowią XIX-wieczne barwne plany, dzięki dokumentacji zebranej przez 
Rząd gubernialny Radomski, Rząd gubernialny Kielecki i Dyrekcję ubezpie-
czeń w Warszawie. Międzywojenna historia Jędrzejowa udokumentowana zosta-
ła głównie w zakresie działalności władz miejskich w aktach miasta Jędrzejowa, 
cho� wielu informacji dostarczają również akta międzywojennego Starostwa Po-
wiatowego Jędrzejowskiego i urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego I. Poza szcząt-
kowo zachowanymi aktami miasta Jędrzejowa z okresu okupacji brak w kieleckim  

93 Tamże, sygn. 348, 349.
94 Tamże, sygn. 267–269.
95 Tamże, sygn. 378.
96 Tamże, sygn. 914.
 97 Tamże, sygn. 612, 632, 689, 672, 673, 731, 897, 898.
 98 Tamże, sygn. 611, 688, 1061.
 99 Tamże, sygn. 730.
100 Tamże, sygn. 816–821.
101 Tamże, sygn. 977.
102 Tamże, sygn. 950.
103 Tamże, sygn. 896.
104 Tamże, sygn. 949.
105 APK, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jędrzejowie, sygn. 234.
106 Tamże, sygn. 235.
107 Tamże, sygn. 316.
108 APK, urząd Miasta i gminy w Jędrzejowie, sygn. 163.
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archiwum źródeł do historii miasta w okresie drugiej wojny światowej. Najlepiej 
przedstawia się stan zachowania dokumentacji dotyczącej okresu Polski Ludowej 
i PRL-u, zgromadzonej w większości w zasobie byłego jędrzejowskiego oddziału 
archiwum. Bogactwo informacji zawierają także akta instytucji szczebla średnie-
go, takich jak kolejne urzędy wojewódzkie i wojewódzkie rady narodowe. Więk-
szoś� z prezentowanych materiałów to dokumentacja aktowa, cho� pewną częś� 
stanowi także dokumentacja techniczna i kartograficzna.

Podsumowując należy stwierdzi�, że częś� akt, stanowiąca najstarsze,  
XIX-wieczne materiały, została już w pewnym stopniu opracowana. Brak nato-
miast opracowań dotyczących najnowszych dziejów Jędrzejowa. Postulaty co do 
stanu badań nad przeszłością Jędrzejowa po drugiej wojnie światowej ilustruje 
artykuł Krzysztofa ślusarka 109 prezentowany podczas sesji naukowej pod tytułem: 
„Cystersi – Jędrzejów – Ziemia Jędrzejowska. Wspólne dziedzictwo”, która odby-
ła się w Jędrzejowie w 2005 roku. Niniejsze opracowanie, mimo że nie zawiera 
charakterystyki wszystkich materiałów do dziejów miasta, może stanowi� swego 
rodzaju przewodnik tematyczny po źródłach do dziejów Jędrzejowa w kieleckim 
archiwum. Może by� punktem wyjścia do dalszych, bardziej szczegółowych ba-
dań, a przede wszystkim powinno ułatwi� dotarcie do najważniejszych zespołów 
archiwalnych i zawartych w nich materiałów, które z pewnością stanowią podsta-
wę źródłową do pracy nad kompleksową monografią dziejów miasta.

Summary

This study contains a presentation of part of a query conducted by the author, per-
taining to source texts for the history of Jędrzejów, found in the holdings of the State Ar-
chive in Kielce. A query conducted at the Kielce Archive has revealed a variety of sources, 
broadly represented by nineteenth-century colour maps. These come from the documen-
tation collected by the guberniya Authorities in Radom and Kielce, as well as the Insur-
ance Directorate in Warsaw. The interwar history of Jędrzejów was documented mainly 
in terms of operation of municipal authorities, in the archives of the town of Jędrzejów, 
although much information can be gleaned from the interwar files of the Jędrzejów Dis-
trict Authorities and the Voivodeship Office in Kielce. Apart from partially surviving ar-
chives of the town of Jędrzejów under Nazi rule, the Kielce Archive lacks source texts for 
the history of the town. Documentation of the People’s Poland period is best preserved, 
having been collected mainly in the fonds of the former Jędrzejów branch of the Archive. 
A wealth of information is also found in medium-rank institutions, such as voivodeship 
offices and voivodeship national councils. The majority of the presented materials is file 

109 K. ślusarek, Jędrzejów i Ziemia Jędrzejowska po II wojnie światowej. Postulaty badawcze, 
w: Cystersi – Jędrzejów, s. 151–162.
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documentation, although part of it comprises technical and cartographic documenta-
tion. This study, despite the fact that it does not characterise all the source materials for 
the town’s history, can still constitute a thematic guide to source texts for Jędrzejów’s 
history in the Kielce Archive. It may become a springboard to further, more detailed 
research. Most of all, it ought to facilitate locating the most significant archival fonds and 
the materials which they contain, and which will certainly provide groundwork sources 
for a comprehensive monograph of the town’s history.
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WiKtor Z. łyJAK 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

trzy organowe odsłony Archiwum Państwowego w Kielcach

„W 1968 r. Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie podjął proble-
matykę ochrony zabytkowych organów w Polsce, tworząc podstawy ich ewiden-
cji, dokumentacji i konserwacji” 1. O polskich organach napisano kilka książek. 
Pracownia Konserwacji Zabytków dokonała restauracji najcenniejszych obiek-
tów, m.in. w: Jędrzejowie, Olkuszu, Kazimierzu Dolnym. Wydano na ten cel wiele 
„państwowych” pieniędzy. W Kazimierzu i Jędrzejowie zorganizowano festiwale 
muzyczne. Czy zatem wobec osiągniętych i w dostateczny sposób nagłośnionych 
sukcesów powinno się ostatecznie zamkną� sprawy ochrony instrumentów orga-
nowych na ziemiach polskich? – czego życzą sobie niektórzy z ojców przywoła-
nych przedsięwzię�. Byłby to doskonały czas ku temu, by jeszcze raz przydzieli� 
sobie odznaczenia, premie, dyplomy, po czym skrzętnie zadba� o to, by nikt nie 
ważył się zakłóci� spokoju bohaterom. A jednak z różnych względów nie powin-
no się tego czyni�, cho� od 1968 roku minęło już sporo lat.

Nie ma już – na szczęście – ideologicznie sterowanych instytucji zajmują-
cych się ochroną naszego dziedzictwa. Odeszła w niebyt krakowska Pracownia 
Konserwacji Zabytków, w której zmagano się z organami. Po co więc przywoły-
wa� atmosferę tamtych lat, wraca� do narad, wspomina� konferencje, rozważa� 
ogłaszane na nich pewniki i wątpliwości?

Szczera odpowiedź jest niezwykle prosta: ówczesne działania – nie tylko 
z perspektywy lat – uzna� trzeba za kompromitujące, stawiające Polskę w szeregu 
krajów „dzikich”, powierzających sprawy najcenniejszego dziedzictwa osobom 
niewykształconym acz bezczelnym, czyniącym z tego procederu pole dla realiza-
cji osobistych i chybionych celów na wskroś pozbawionych naukowych przesła-
nek. Dziś, gdy wreszcie do rangi osobnej dziedziny naukowej awansowała wiedza 
o polskich organach, warto postawi� sobie następujące pytania:

1 B. Bielawski, Przedmowa, w: P. Rosiński, Zabytkowe organy w województwie kieleckim, 
Warszawa–Kraków 1992, s. 9.
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•	 Czy	aby	na	pewno	należy	uszanować	rodzime	dokonania	w	zakresie	re-
stauracji organów?

•	 Czy	o	organach	pisano	prawdę,	całą	prawdę	i	tylko	prawdę?
•	 Czy	 odrestaurowane	 instrumenty	 są	 chlubnym	 świadectwem	 naszego	

dziedzictwa?
•	 Czy	dokonano	wszystkiego,	by	ujawnić	tajemnice	ich	przeszłości?
•	 Czy	 starczyło	 sił	 i	 zapału,	 by	 konsekwentnie	 pójść	 trudną	 i	 jakże	 długą	

drogą kwerend archiwalnych?
•	 Czy	w	takim	kontekście,	w	spektrum	zainteresowań	badaczy	pojawiło	się	

Archiwum Państwowe w Kielcach, właściwe – z racji przynależności tery-
torialnej – do gromadzenia akt z terenu guberni Krakowskiej, gdzie znaj-
dują się tak cenne instrumenty, jak cho�by te z Jędrzejowa i z Olkusza?
Zechcę odpowiedzie� na tak postawione pytania, jakkolwiek przekazy słu-

żące poparciu moich stwierdzeń są tylko namiastką tego, co zgromadziłem w cią-
gu przeszło czterech dekad mozolnych badań.

Zanim jednak zajmę się swego rodzaju pracą od podstaw, ujawnię, dlacze-
go ważę się poddawa� w wątpliwoś� obiegowe i ugruntowane opinie.

Jestem artystą muzykiem, posiadaczem Złotej i Platynowej Płyty 2 uzyska-
nej za nagrania dzieł organowych Johanna Sebastiana Bacha. Jestem nadto dok-
torem nauk humanistycznych Polskiej Akademii Nauk. Habilitację w zakresie 
wiedzy o sztuce uzyskałem na uniwersytecie Wrocławskim. Jako profesor wy-
kładam na uniwersytecie w Kielcach i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie. Wykonałem ewidencję zabytkowych organów na obszarze niemal 
połowy Polski. Konsekwentnie zgłębiam tajniki zasobów archiwalnych: w Polsce, 
na Białorusi i Litwie, a w efekcie tych kwerend odkryłem m.in. najstarsze umowy 
na wykonanie organów, spisane na początku XVI wieku! 3 W kilku krajach nad-
zorowałem liczne prace organmistrzowskie zmierzające do przywrócenia świet-
ności dawnym instrumentom.

Z takiej pozycji, będąc z racji wykształcenia i osiągnię� najbardziej „uni-
wersalnym” polskim specjalistą w dziedzinach wiążących się z instrumentami or-
ganowymi, pragnę podzieli� się z Czytelnikami nieznaną dotąd wiedzą i w takim 
właśnie kontekście rozsławi� Archiwum Państwowe w Kielcach.

Nie każdy jest świadom tego, jak wspaniałe są tutaj materiały niezbędne 
wówczas, gdy chce się podejmowa� kompetentne działania w zakresie faktycznej 
ochrony zabytków.

2 Po zmianie kryteriów ranga ówcześnie uzyskanej Platynowej Płyty urosła do rangi Po-
dwójnej Platynowej Płyty.

3 W. Z. Łyjak, Budownictwo organowe na Mazowszu w XVI wieku, „Muzyka” 1983, nr 3, 
s. 87–105.
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Nie można ukry�, że wiedza o zabytkowych organach w Polsce jest zagad-
nieniem – mówiąc kolokwialnie i w guście obecnej epoki – niszowym. W książ-
kach opublikowanych w ostatnich latach, wśród monumentalnych dzieł pozornie 
wyczerpujących zagadnienie, noszących tak poważne tytuły, jak Polskie organy 
i muzyka organowa 4 czy The Polish Organ 5, na tle różnego kalibru bredni, prze-
kłamań i fantazji śladowo pojawiły się prawdziwe informacje 6.

Województwo kieleckie, w granicach ustalonych w rezultacie reformy ad-
ministracyjnej z 1975 roku, ma swoją pozycję traktującą o zabytkowych organach 
i ich prospektach 7. To niezła książka 8, cho� nie do końca wyczerpująca archiwa-
lia. Jej autor, Piotr Rosiński, historyk sztuki, któremu od strony instrumentarskiej 
pomagałem w tym przedsięwzięciu 9, nie miał zbyt wiele czasu na napisanie tak 
obszernej monografii, stąd – niejako z samych założeń – zrezygnował z szerzej 
potraktowanych badań w Archiwum Państwowym w Kielcach 10. uważał widocz-
nie, że zasób tutejszego Archiwum Diecezjalnego przewyższa to, czego należało-
by się spodziewa� w zasobach gubernialnych.

W swojej pracy kieruję się odmiennymi zasadami. Sukcesywnie, często 
przez wiele lat czytam akta w kolejnych archiwach, co daje mi możliwoś� pozy-
skiwania szeregu takich przekazów, których nie należałoby się tam nawet spo-
dziewa�. W Kielcach postąpiłem w analogiczny sposób, co pozwoliło mi zdo-
by� materiały do dziejów wielu zachowanych instrumentów i biogramów ich 
twórców. Przeglądane akta, niemal we wszystkich przypadkach, nie były dotąd 
przedmiotem badań instrumentologicznych. Działo się tak nawet wówczas, gdy 
na etapie narad i konsultacji decydowały się losy tak sztandarowych obiektów, 
jak organy jędrzejowskie i olkuskie (nie wspominając o kazimierskich). Nauko-
we zaniechania i obnażony brak kompetencji wykonawców prac rozsławiły nas 
i nadal rozsławiają w świecie. gdy „wyrestaurowane” obiekty nie nadawały się do 
grania utworów, nawet tych z epoki, twierdzono cynicznie, że takie właśnie in-
strumenty budowano w Polsce, a w Jędrzejowie nie należy robi� koncertów, gdyż 
prowadzą do destrukcji „pieczołowicie” wyremontowanych organów. Chyba nie 
przypadkiem koncerty właśnie grają mistrzowie nierzadko międzynarodowej 

 4 J. gołos, Polskie organy i muzyka organowa, Warszawa 1972.
 5 Tenże, The Polish Organ. The Instrument and its History, Warsaw [1992].
 6 W. Z. Łyjak, [Rec.]: Jerzy Gołos, The Polish Organ. The Instrument and its History, Warsaw 

[1992], „Muzyka” 1999, nr 3, s. 147–160.
 7 P. Rosiński, Zabytkowe organy.
 8 W. Z. Łyjak, [Rec.]: Piotr Rosiński, Zabytkowe organy w województwie kieleckim, Warsza-

wa–Kraków 1992, „Biuletyn Historii Sztuki” 1992, nr 4, s. 110, 111.
 9 P. Rosiński, Zabytkowe organy, s. 22 i 39.
10 Placówka nosiła wówczas nazwę: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach.
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sławy i nonsensem jest wmawianie w takim kontekście trzeźwo myślącym lu-
dziom, że wykształceni muzycy, specjaliści w swojej dziedzinie psują instrumen-
ty. Jako rzeczoznawca ministra wysłuchałem wielu takich opinii, a gdy wobec 
winnych chciałem wyciąga� wnioski, zawsze znalazł się jakiś sprzedajny grajek, 
który (tak jak w Jędrzejowie) przyjechał, coś tam wydusił z instrumentu, po czym 
w miejsce osoby uprawnionej podpisał protokół odbiorczy stwierdzając, że orga-
ny nie pozostawiają niczego do życzenia 11. Oczywiście otrzymał za to gratyfikację  
finansową.

Sądzę, że po przeczytaniu introdukcji zechcą Państwo zapozna� się z za-
sadniczym tekstem wystąpienia. Wszak zapewne nie mylę się, gdy zakładam, że 
wśród moich Czytelników znajdą się prawdziwi miłośnicy absolutnego piękna, 
którym – jako bytom szlachetnym – daleko bliżej do uczciwości niż obojętnym 
na sztukę ludziom. W takim właśnie duchu proszę odebra� przesłanie mojego 
tekstu. Zabytkowe organy czekają na ratunek, nadal bezskutecznie.

i. Zapomniany budowniczy organów spod Kielc

W zasobie kieleckiego Archiwum Państwowego znajduje się częś� wiel-
kiego zespołu noszącego nazwę: Rząd gubernialny Radomski I. Zespół ów roz-
parcelowano między archiwa w Radomiu i w Kielcach, lecz z racji terytorialnego 
zaszeregowania z treścią poszytu tyczącego się kościoła w Kluczewsku 12 można 
zapozna� się w Kielcach. Parafia kluczewska erygowana po skasowaniu parafii 
w Januszowicach, w rozległej niegdyś archidiecezji gnieźnieńskiej, miała kościół 
wystawiony w 1796 roku 13. W nim właśnie znajdował się w 1825 roku Organ [któ-
ry pleban] wyreperować zechce, lecz na to zezwolenia Rządu oczekiwać musi. Były 
na to pieniądze w ilości 1075 złotych polskich z pozostałości po zmarłym Tur-
skim, które można było częściowo wykorzysta� na taki cel 14. Wiosną 1827 roku 
prace były już zakończone, a 21 maja Karol Wawrzecki – bo o nim właśnie jest ta 
opowieś� – pokwitował odbiór 212 zł za wyrestaurowanie instrumentu. W aktach 
z kieleckiego Archiwum Państwowego zachował się przekaz następującej treści:

11 W. Z. Łyjak, Organowe dziedzictwo cystersów w Polsce, w: Kulturotwórcza rola cystersów 
na Kociewiu Pelplin 725 rocznica powstania opactwa cystersów. Materiały z sesji nauko-
wej zorganizowanej w Pelplinie w dniach 21–23 września 2001 r., red. D. A. Dekański,  
Pelplin–Tczew 2002, s. 237, 238.

12 Kluczewsko, wieś w pow. włoszczowskim, woj. świętokrzyskie.
13 Archiwum Diecezjalne w Kielcach (dalej: ADK), PK-14/1, k. 30v.
14 ADK, OD-5/1, k. 351v.
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[opłata stemplowa 10 groszy]
Nizey podpisany na mocy ugody z dozorstwem Kościelnym Parafij Kluczewsko 
względnie Reparacyi Organ ktora stosownie do Dezalacyi w swych częściach na-
stąpiła za Zło: polskich Dwieście Dwanaście, a ktorą należytość po ukończeniu 
przyzwoitym rzeczony Reparacyi stosownie do Aprobaty w dniu dzisieyszym z Rąk 
Wo JXiędza Milewskiego proboszcza mieyscowego rzetelnie odebrałem z ktorych 
odebranych ninieyszym Kwituję:– Kluczewsko d. 21. Maja 1827. roku.– Karol Waw-
rzecki Orgarmistrz
[adnotacja: Ninieyszym pismem zaświadcza się iz podpis Karola Wawrzeckiego iest 
Jego własną ręką podpisany Dat[um] dnia 13. Listo: [1]827 Ru Kluczewsko Maxy-
milyian Turski WGK 15 Członkowie Dozoru Ignacy Turski Leonard Siemunski [pie-
czę�] 16.

Z innego źródła wiadomo, że organy nie były okazałe, gdyż liczyły tylko 
6 głosów. Jako obiekt w dobrym stanie notowano je w 1837 roku 17.

Niewątpliwie, kluczową dla historii budownictwa organowego na tym te-
renie jest praca Piotra Rosińskiego opublikowana dwadzieścia lat temu. Jedynie 
w niej znaleź� można informacje na temat Wawrzeckiego, który w 1807 roku wy-
stawił organy w kościele parafialnym pw. Trójcy świętej w Jędrzejowie, a także 
w tym samym roku „zbudował lub gruntownie przebudował organy w Koryt-
nicy” 18. Rozległe badania wykonane przez autora niniejszego tekstu pozwoliły 
na rozszerzenie biogramu tego mistrza.

Poczynając od kieleckiego Archiwum Państwowego, najważniejsze szcze-
góły biograficzne odnaleziono w Aktach Stanu Cywilnego parafii w Łopusznie 19. 
Według nich Karol Wawrzecki (vel Wawrzęcki, Warzycki) zmarł 26 października 
1831 roku w Łopusznie w wieku 70 lat. Pozostawił owdowiałą żonę z powtórne-
go małżeństwa, Katarzynę z Jozeficzow 20. Sukcesem zakończyło się poszukiwa-
nie aktu zgonu pierwszej żony organmistrza. Ludwika z Piaseckich Wawrzecka, 
córka nieżyjących już – Józefa i Marianny z Boguckich małżonków Piaseckich, 
zamieszkałych niegdyś w Łopusznie, żona Karola Warzęckiego, lat 62, będą-
cego stolarzem w Łopusznie, zmarła tamże 26 lutego 1827 roku w wieku 51 lat.  

15 Wójt gminy Kluczewsko.
16 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Rząd gubernialny Radomski (dalej: 

RgR), sygn. 5865, s. 116.
17 ADK, PK-14/1, k. 31v, Organy … Te Organy o 6. głosach są w dobrym stanie- Podstawa tych 

potrzebuie tylko [w]zmocnienia.
18 P. Rosiński, Zabytkowe organy, s. 110, 111, 150, 406.
19 Łopuszno, wieś w pow. kieleckim, woj. świętokrzyskie.
20 APK, Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Łopusznie (dalej: ASC Łopusz-

no), sygn. 23, 1831 r., s. 122 (k. 62v), nr 101, zgony.
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Do księgi wpisano dwie wersje nazwiska wdowca: Wawrzecki i Warzęcki, a nad-
to stwierdzono, że był on niepiśmienny 21. Powtórne małżeństwo budowniczego 
organów mogło nastąpi� najwcześniej po okresie żałoby, lecz w żadnych z prze-
glądanych fascykułów z Łopuszna i okolicznych parafii nie znaleziono odnośne-
go aktu. Dokonując kwerendy natrafiono na informacje o córkach organmistrza: 
Antoninie Zofii, urodzonej 11 sierpnia 1807 roku 22, Ksawerii Izabelli, urodzonej 
17 kwietnia 1812 roku, której ojciec Karol – kunsztu swego Orgarmistrz, zamiesz-
kały we własnym domu pod nr 35 w Łopusznie, liczył wówczas 45 lat. Żona Karo-
la – Ludwika, lat 36, była córką Józefa i Marianny z Piaseckich 23. Wiadomo także 
o zgonie (19 lipca 1814 r.) trzyipółletniej córki – Wiktorii 24.

O ile data śmierci Karola Wawrzeckiego – 26 października 1831 roku – nie 
pozostawia wątpliwości, to (w świetle danych z posiadanych akt) nie jest możliwy 
do ustalenia jego rok urodzenia. Mógło to by� zarówno około 1761, jak i w 1765 
i 1767 roku.

Piotr Rosiński wspomina, o czym poinformowano już w tym studium, że 
Karol Wawrzecki wystawił w 1807 roku organy w kościele parafialnym pw. Trój-
cy świętej w Jędrzejowie. Cho� przywołany w takim kontekście przekaz nie po-
chodzi z kieleckiego Archiwum Państwowego, warto przytoczy� jego treś� bez 
skrótów:

Nizéy na podpisie wyrazony daie od siebie Rewers ten Wu J[ego]m[ości] Xiędzu 
Proboszczowi Andrzejowskiemu jako biore z rąk Jego nad Kontrakt Organ jako 
wsparcie na dokończenie tychze in suma f[lo]r[enorum] polo[norum] Tysiąc jeden 
No 1000. na co się własną ręką 25 podpisuie– Sig[il]lum Andrzejow D[ie] 7. Julii 
1807. Ao /podpi:/ Karol Wawrze[c]ki Orgarmistrz – Jako przytomny swiadek pod-
pisuie Dnia i roku iak wyzéy /podpisany/ Jan Wawrze[c]ki Organista. – /: podpisa-
no:/ Michał Nieprowski swiadek mp. 26

Można wnosi�, znając zapis z 1826 roku, że dzieło budowy osiemnasto-
głosowych organów ukończono w 1808 roku 27. Wzmiankowano je w 1822 roku 

21 Tamże, sygn. 19, 1827 r., s. 63, nr 16, zgony.
22 Tamże sygn. 1, 1807 r., s. 58, nr 64, urodzenia.
23 Tamże, sygn. 4, 1812 r., s. 42, nr 47, urodzenia.
24 Tamże, sygn. 6, 1814 r., s. 75, nr 56, zgony.
25 W oryginale: ręka.
26 ADK, PJ-5/2, k. 124.
27 Tamże, PJ-5/1, k. 29v, Organ z pedałem o 6ciu głosach, a w manuale o 12stu głosach, z iedną 

Klawiaturą wystawiony nowo przez JX Gorskiego poprzedniego proboszcza będzie temu lat 
Osmnascie. W tym Organie są Piszczałki Cynowe z frontu większe, a wewnątrz mnieysze, 
reszta drewniane. Miechow trzy – z tych ieden całkiem zepsuty – Chor drugi – W Kaplicy 
przeciwko Ołtarzowi P. Jezusa, na ktorym pozytywek o głosach pięciu, od dawnych czasow 
zły, do żadnego użytku iuż niesłużący, kilkanascie tylko piszczałek małych w nim exystuie–; 
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jako Organ Nowy z Chorem 28. W tym samym roku w kaplicy jędrzejowskiej fary 
znajdował się inny instrument – Pozitywek stary ieden 29.

Pisząc o organach kościoła parafialnego w Jędrzejowie należałoby poda�, 
że obiekt zbudowany zapewne w 1808 roku nie był pierwszym w tej świątyni. Już 
w 1598 30 i 1610 roku notowano tutaj organy 31, a według danych z 1731 roku, tutej-
szy stabilny (a więc nieprzenośny) instrument liczył 15 głosów 32. Zapewne ten 
sam obiekt, notowany jako trzynastogłosowy i wyposażony w klawiaturę nożną, 
w strukturze staroswieckiey, wspominano w 1783 roku 33.

Instrument parafialnej świątyni w Korytnicy 34 nie został, co prawda, opi-
sany na stronicach akt przechowywanych w Archiwum Państwowym w Kiel-
cach, lecz jego przebudowa wiąże się z osobą Karola Wawrzeckiego. Zanim 
jednak wzniesiono w Korytnicy obecnie istniejące organy, w latach 1598 35 i 1610 
nie notowano tutaj instrumentów muzycznych 36. Sytuacja mogła zmieni� się po 
3 września 1615 roku, gdyż w testamencie podyktowanym tego dnia ksiądz Bar-
tłomiej Wilczek, pleban korytnicki, dał następującą dyspozycję: Pozytyw ktory 
iest w Łagowie u Pana Mietelskiego leguię Koritniczkiemu kosciołowi 37. Wzmian-
kowany pozytyw był zapewne instrumentem mobilnym, należącym do księdza  
Wilczka.

W 1645 roku wymurowano kościół, a jego konsekracja odbyła się 11 listo-
pada 1656 roku 38. Pracował tu organista, o którego wynagrodzeniu wspomniano 
w 1675 roku 39, a niebawem, w 1679 roku, notowano dobre, sześciogłosowe organy 40.  

k. 45, Chór z Organami i Miechami niedawno wystawiony [Sztuk] 3. [Złł] 8000. [adnotacja: 
Chor Organy Miechow 3 ieden popsuty–]; do mnieyszy w Kaplicy przed Panem Jezusem […] 
Pozytywek zupełnie popsuty [Sztuk] 1. [Złł] 18.

28 Tamże, k. 4.
29 Tamże, k. 8.
30 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (dalej: AKMKr), [akta wizytacji] nr 10, k. 95, 

instrumentum musicum organum dictum.
31 AKMKr, AV Cap. 30, k. 469, Organum Musicum in Corpore Ecclesiae.
32 Tamże, AV 23, s. 1125a, Organum fixum Vocum 15.
33 Tamże, AV 54, s. 591, Organ z pedałem o trzynastu głosach niedawno wyreperowany, 

w strukturze staroswieckiey, malowany.; s. 591, w kaplicy po stronie południowej, na chórze 
naprzeciw ołtarza z wizerunkiem Pana Jezusa ukrzyżowanego: pozytewek o głosach piąciu 
dobry.

34 Korytnica, wieś w pow. jędrzejowskim, woj. świętokrzyskie.
35 AKMKr, [akta wizytacji] nr 10.
36 Tamże, AV Cap. 32.
37 Tamże, AEp. 39, k. 214.
38 J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem, 

Mariówka 1930, s. 65.
39 ADK, II DK-II/1, k. 252v, wspomniano o wynagrodzeniu przeznaczonym dla organisty.
40 AKMKr, AV 11, s. 43, Organum sex vocum bonum, et elegans.
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Jeszcze u schyłku XVII wieku, w 1699 roku wzmiankowano miejscowego orga-
nistę 41, lecz do akt wizytacji nie wpisano inwentarza sprzętu kościelnego. Można 
więc sądzi�, że siedemnastowieczny, mały i nieprzenośny instrument muzyczny 
pozostawał w użyciu jeszcze w 1748 roku 42.

Jak można wyczyta� w kolejnych aktach, za sprawą księdza Pawła Pisul-
skiego, który administrował parafią korytnicką od 2 września 1754 roku 43, w in-
strumentarium kościelnym zaszły zasadnicze zmiany. Przed 1782 rokiem pojawił 
się w świątyni Pozytew nowy o 8 głosach kosztem JX Plebana tera[znieys]zego spra-
wiony, [a zachowano jeszcze] drugi pozytywek mnieyszy o gło[sach] N 5 44. W 1791 
roku opisano nieco szerzej większy obiekt: Organÿ na Ośm Głosow. nowo Fun-
dowane. Sumptem X. Plebana Teraznieyszego. przÿtÿch Organach Miechow dwa 
iest także przÿnich Bęben, kukułka ÿ Ptaszek 45. Taki stan zastał w 1794 roku ksiądz 
Szymon Chochołowski, gdy obejmował parafię po księdzu Pawle Pisulskim.

Widocznie instrument zbudowany między 1754 a 1782 rokiem nie speł-
niał już należycie swego zadania, skoro w 1807 roku poddano go przebudowie. 
W komorze klapowej tego obiektu znajdują się papierowe wklejki, a na najstar-
szej z nich umieszczono następujący zapis: Ten Organ całkiem przeistoczony przez 
Karola Wawrzeckiego, Orgarmistrza, za Dyspozicią Jmc. Xiędza Chochłowskiego 
Fundatora tegoz. Sign: Łopuszno d. 15. 7bris. 1807. Ao. Można wnosi�, że na tę 
okolicznoś� częś� instrumentu (wiatrownicę wraz z komorą klapową) przewie-
ziono do Łopuszna, gdzie miał warsztat Wawrzecki. Fundatorem przeistoczenia 
organów był ksiądz Chochołowski. Obok tej wklejki jest inna, znacznie póź-
niejsza, gdzie także odniesiono się do pracy Wawrzeckiego: Ten organ całkiem 
przeistoczony przez Karola Wawrzeckiego Orgarmistrza, za dyspozycją Jm. Xiędza 
Chochołowskiego, fundatora tegoż – Łopuszno d. 15. 7bris 1807. r. A w 1877. roku 
w Maju wyrestaurowany, za staraniem Ks. Ludwika Gołuszko Prob. Par. Korytnic-
kiej, przez Pana Kaspra Krzykawskiego Orgarmistrza z Chęcin. Korytnica d. 19. 
Kwiet. 1877. r.

W takim kontekście zastanawia informacja z 1820 roku, w której podano, 
że dziewięciogłosowe organy wystawiono od nowa przed dziewięcioma laty, za-
tem około 1811 roku 46. Nie może to by� prawda, skoro w 1807 roku Wawrzecki 
umieścił w ich wnętrzu wskazaną wklejkę. Jak wiadomo, po 1794 roku wykonano 
wiele prac w kościele, zbudowano m.in. nowy chór i ustawiono ośmiogłosowe 

41 Tamże, AV 14, k. 91, 91v.
42 Tamże, AV 39, s. 370, Chorus … cum Organo Minori stabili. 1.
43 ADK, II DK-II/1, k. 254v.
44 Tamże, k. 241.
45 AKMKr, IPK. B 98, s. 7.
46 ADK, OD-5/2, k. 349, Organ o głosach 9u przed lat 9u denovo wystawiony.
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organy 47. Nie do końca prawdziwe są więc informacje zawarte w piśmie księdza 
Szymona Chochołowskiego, który podał 29 czerwca 1827 roku, że będąc pro-
boszczem od 33 lat, za kwotę przeszło trzydziestu tysięcy złotych opatrzył Ko-
ścioł … Horem nowem, Organami nowemi, Posadzką Kamienną… 48. Ksiądz Cho-
chołowski zmarł 22 marca 1828 roku w wieku 79 lat 49. Pozostał po nim (o czym 
wspomniano w 1829 r.) – Organ nowy 50. Cho� instrument przebudowany przez 
Wawrzeckiego nie miał już kukułki ÿ Ptaszka, dobrze służył parafianom, co po-
dano w 1830 roku: Organy w dobrym są stanie i żadney niepotrzebuią reperacyi 51. 
Istnieją dotąd i mogą by� jedynym ocalałym obiektem, którym zajmował się Ka-
rol Wawrzecki.

Brzeziny pod Kielcami znalazły miejsce w pracy Piotra Rosińskiego 52, lecz 
autor nie odkrył związków między Karolem Wawrzeckim a tamtejszym dawnym 
instrumentem. W przywołanym katalogu organowa przeszłoś� Brzezin rozpo-
częła się dopiero w 1738 roku, wiadomo jednak, że już w 1636 roku w świątyni 
notowano przenośny instrument, pisząc: Regał stary od Jeg[o]m[o]sci Pana Ja-
wornickiego pro ornamento Ecclesiae dany 53.

Wydaje się, że długie dzieje kolejnego obiektu, notowanego jako nowy 
w 1665 roku 54, powinny mie� związek z Wawrzeckim. Był to instrument stabil-
ny, tak zwany Pozytewik stoiący [który] Nieboszczyk [ksiądz Kacper Misierko-
wic] sprawił 55, o czym poinformowano w 1695 roku. Zapisy z osiemnastowiecz-
nych akt wizytacyjnych wskazują na dobry nieprzenośny pozytyw (1738 r. 56), 
a w 1747 roku wzmiankują organy o dziewięciu głosach, z których jeden, o na-
zwie mixtura, wymagał naprawy 57. W 1782 roku doniesiono o reperacji ośmio- 
głosowego pozytywu 58, który mógł, a nawet powinien by� obiektem zainstalowa-
nym w Brzezinach w 1665 roku.

47 „Przegląd Katolicki” 1872, s. 347.
48 ADK, PK-21/1a, k. 16.
49 Tamże, k. 18.
50 AKMKr, APB 74, s. 113; na s. 91 umieszczono następujący opis: organ o osmiu głosach, 

dwoch miechach wielkich, tak chur iako i organ częscią malowany częscią złocony, podobniez 
iak wielki ołtarz.

51 AKMKr, AV 63, k. 102.
52 P. Rosiński, Zabytkowe organy, s. 70, 71.
53 Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu (dalej: BWSDS), Akta Ka-

pituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu (dalej: AKKiKS), sygn. 540, k. 19v.
54 Tamże, k. 23, Pozytyw nowy na chorze; k. 26, instrument notuje spis przybytków kościel-

nych za lata 1665–1683.
55 Tamże, k. 45.
56 ADK, II DB-I/1, s. 269, Pozytyw na Chorze stoiący dobry.
57 AKMKr, AV 37, s. 89, Organum vocum novem vox mixtura egens reparatione.
58 Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu (dalej: ADS), Wizytacja 1782, k. 229, Pozytyw na 

Chorze muzycznym o głosach N 8 kosztem Rządcy ninieyszego reperowany.
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Nadszedł rok 1829. 8 października ksiądz Adam Kędzierski, miejscowy 
proboszcz, zwrócił się do konsystorza w Kielcach o poparcie – w Komisji Woje-
wództwa Krakowskiego projektu użycia 409 zł uzbieranych z funduszu pokład-
nego 59. W ślad za tym w konsystorzu już po dwóch dniach przygotowano pismo, 
gdzie w takich słowach opisano stan instrumentu: Organy w Kosciele Parafialnym 
w Brzezinach zupełnie są zdezelowane na ktorych grać niepodobna przez wydawa-
nie rozmaitych piszczących głosow distrakcyą w Nabozenstwie czyniących. Dodano, 
Ze Koscioł Kosztem Parafian iuż wyreparowany – zas na zasadzie Rozporządzen 
Rządowych uzycie pokładnego na istotne potrzeby Koscioła, iakiemi są Organy ku 
pomocy odbywania w Pieniach Nabozenstwa, iest dozwolone, Przedstawia Wk. 
W.k. aby raczyła przychylic się do Prozby Proboszcza mieyscowego i dozwolic wy-
reparowac istotnie zbyt nadpsute Organy z funduszu Pokładnego, z obowiązkiem 
zeby JX Proboszcz z wyexpensowanych przy Rachunkach pokładnego dowodami 
wiarogodnemi wylegitymował się – a zarazem proszącego o Decyzyi Swoiey zawia-
domic raczyła 60. Podobne pismo, z 10 października 1829 roku, znajduje się wśród 
zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach 61.

Dopiero 10 marca 1830 roku Komisja Województwa Kieleckiego, zwracając 
się do komisarza Obwodu Kieleckiego, wyraziła zgodę na użycie pieniędzy na 
restaurację organów z pokładnego ktoren przy mieyscowem Proboszczu w depo-
zycie pozostały wynosi ZłłPo: 409. po nastąpioney iednak reperacyi dopilnować 
Kommissarz obowiązany iżby Proboszcz z poczynionych na ten cel wydatkow zło-
zył rachónek dostatecznemi dowodami poparty, ktoren następnie do rozpoznania 
K.Wka złożyć sobie poleca za dni 60 62.

Kolejne pisma w tej sprawie znajdują się w dwóch kieleckich archiwach: 
diecezjalnym i państwowym, lecz dopiero łączna ich znajomoś� daje możnoś� 
wyciągnięcia wniosków wolnych od nieścisłości.

Pleban brzeziński poinformował konsystorz 10 sierpnia 1830 roku, że we-
zwał Orgarmistrza Karola Warzyckiego Obywatela z Łopuszna, z którym zawarł 
kontrakt biorąc za podstawę sporządzony przez niego wykaz kosztów 63. Sądził, że 
gdy tylko Komisja Wojewódzka zatwierdzi ten kontrakt, Warzycki [vel Wawrzec-
ki] rozpocznie reperację, która zajmie mu dziesię� tygodni. 12 sierpnia Komisja 
Województwa Kieleckiego zawiadamiała komisarza Obwodu Kieleckiego, że bę-
dzie wymagała raportu o skutku tej naprawy do 15 listopada 1830 roku 64.

59 Składały się nań ustalone kwoty wpłacane za pogrzeby odbywane na cmentarzu parafial-
nym.

60 ADK, PB-16/1, k. 76–76v.
61 APK, RgR, sygn. 5531, s. 197.
62 Tamże, s. 199.
63 ADK, PB-16/1, k. 77.
64 APK, RgR, sygn. 5531, s. 220, 221.
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Przed dniem 11 października pleban brzeziński, za pośrednictwem Kon-
systorza Biskupiego w Kielcach, nadesłał kontrakt zawarty z organmistrzem, 
który spisano nie używając papieru stemplowego 65. ukarano za to księdza karą 
kontrawencyjną. 11 października 1830 roku prace były już zakończone, a pleban 
brzeziński dostarczył wykaz udowadniający uskutecznioną reperacyą organ w Ko-
sciele Brzezinskim, na co wydano 400 zł pochodzących z funduszu pokładnego 66. 
Aby wskaza�, na jakich szczeblach władzy zajmowano się ukończoną reperacją 
instrumentu, warto przytoczy� treś� dwóch zachowanych pism:

Nr 117
w Brzezinach dnia 14. Listopada r. [1]830.
Wóyt Gminy oraz Dozor parafialny
Kościoła w Brzezinach.

do
JW. Referendarza Stanu Nadzwyczaynego

Kommissarza Obwodu Kieleckiego.
W dopełnieniu rozporządzenia JW. Referendarza Stanu Nadz[wyczajnego] Kom-
missarza Obwodu Kieleckiego z dnia 5. m. i r.b. do Nu 7824. wyszłego, a tu pod 
10. t.m. doszłego, a na reskrypcie Kommissyi W[ojewó]dzkiey W[ojewó]dztwa 
Krakowskiego z d. 21. Pazdz[iernika] r.b. Nr 57112. wspartego, nadesłany Kontrakt 
i Wykaz udawadniaiący reperacyą Organ w Kościele Parafialnym Brzeziny załącz-
nie odebrał – podług którego Orgarmistrz Karol Warzycki mieszkaniec z Łopuszna 
tęż reperacyą uskutecznił, i do dobrego stanu organy w tymże Kościele doprowadził, 
za Summę Kontraktem obiętą Zp 400, z funduszu pokładnego przy WJX Kędzier-
skim Proboszczu mieyscowym w Depozycie znayduiącego się.– Wskutek przeto po-
wyższego rozporządzenia podpisany ma za obowiązek JW. Referendarzowi Stanu 
Nadz[wyczajnemu] Kommissarzowi Obwodu Kieleckiego donieść.
Za Prezesa Dozoru K.P.B.

podpisano:/ Piotrowski ZWG.
Zgodność Stempla [pieczę� i podpis] 67.

W podobnym tonie jeszcze raz odniesiono się do sprawy po kilku dniach:

No 8112.
w Kielcach dnia 20 Listopada [1]830. r.
 Na reskrypt
z daty 21. Pazdzier[nika] r.b. No 57112.

65 Papier ze stemplem odpowiedniej wartości pozwalał odprowadza� podatek na rzecz skar-
bu państwa.

66 APK, RgR, sygn. 5531, s. 227.
67 Tamże, s. 241.
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Wydziału Administracyynego Sekcyi Religiyney.–
Odpowiada iż w Kościele Brzezinskim Organy iuż zostały zreperowane–

Ref[erendarz] Sekret[arz]
Referendarz

Stanu Nadzwyczayny
Kommissarz Obwodu Kieleckiego

do
Kommissyi

Woiewodztwa Krakowskiego
Odpowiadaiąc na obok powołane rozporządzenie, ma honor Kommissyi Woie-
wodzkiey oswiadczyć, iż Organy w Kościele Brzezinskim iuż zostały wyreperowane, 
iak to rapport Zas[tępcy] Wóyta Gminy w Kopii dołączony przekonywa.–

[podpis]
[adnotacja: Przy rachunku z funduszu pokładnego Zp 400 na reperacyą Organ 
uzyte polecone ma Dozor Koscielny pod N 57112 udowodnić
Ad Acta 27/11 [1]830 [podpis] 68.

Można przypomnie�, że po kilku dniach w Warszawie rozpoczęło się po-
wstanie listopadowe. Może właśnie dzięki temu, że zdołano już zamkną� sprawę 
remontu organów w Brzezinach, mamy na ten temat tak wiele przekazów. Szko-
da, że w aktach nie zachowały się cenniejsze dla nas załączniki, takie jak: koszto-
rys, kontrakt i protokół odbiorczy związany z tą pracą.

gdy 16 maja 1854 roku probostwo w Brzezinach objął ksiądz August Żo-
łędkowski 69, w kościele notowano: Pożytywek, który potrzebuje wraz z miechami 
spiesznej reparacyi – piszczałek frontowych obejmuje dwadziescia pięć 70. Zapewne 
w 1876 roku w świątyni stanęły nowe organy, a dawne, pamiętające Karola Waw-
rzeckiego sprzedano do Oksy, o czym poinformowano w 1885 roku: [zrobiono] 
organ odpowiedni do Kościoła o 12 głosach z miechem cylindrem przez Kaspra Krzy-
kawskiego Orgarmistrza z Chęcin w r 1876, do którego rzeźby robił żyd z Chęcin bar-
dzo gustowne. Mały zaś pozytyw zakupiony został do Kościoła parafialnego w Oxy 71.  
Stary instrument dotrwał w Oksie do 1903 roku, gdy organy wzniósł Adolf Ho-
man z Warszawy 72.

W 1899 roku jeszcze raz napisano o instrumencie przebudowanym w Brze-
zinach przez Wawrzeckiego: Na chórze był mały pozytew o osmiu głosach dostatni 
na mały Kościoł – W roku 1872 zbudowany został chór nowy przez stolaża z Chęcin 

68 Tamże, s. 240.
69 ADK, PB-16/1, k. 189.
70 Tamże, k. 197.
71 ADK, OD-8/4, k. 4.
72 P. Rosiński, Zabytkowe organy, s. 218, 219.
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Górskiego do kturego wchodzi się przez dzwonnice; następnie wystawiony został 
organ odpowiedni do Kościoła o dwunastu głosach z miechem, cylindrem przez 
Kaspra Krzykawskiego Orgarmistrza z Chęcin w r. 1876 – do którego rzeźby robił 
Żyd z Chęcin bardzo gustowne – Mały zaś pozytew zakupiony został do Kościoła 
parafialnego w Oxy 73.

W sąsiedniej parafii, Wolicy 74, Wawrzecki także wykonał remont organów, 
o czym doniesiono w niejednoznaczny sposób 10 września 1830 roku: Lubo pod-
pisany Pleban uczynił odezwę do swych Parafian co do składki złożyć się mianey na 
Reperacyą Organu, lecz Ciz skoro tylko gr: 27. a nie więcey, procz Wo Prezessa Do-
zoru ktory Zpol: 8. dał, niezłożyli, ugodzony zaś Orgarmistrz Brzezinski był za tąż 
Reperacyą zgodzony Zpol: 80. przeto Pleban pomimo własney chęci obowiązany 
był resztuiącą kwotę Temuz dopłacic 71. [Zpol:] 3. [gr:] 75. Określenie Orgarmistrz 
Brzeziński ma w tym wypadku formę przymiotnikową, określającą czasowe miej-
sce pobytu rzemieślnika, czego nie wydedukował Piotr Rosiński 76. Przedmiotem 
wolickich działań Karola Wawrzeckiego był siedmiogłosowy pozytyw z bębnem y 
ptaszkiem, notowany jako nowy w 1783 roku 77, wystawiony w miejsce przenośne-
go instrumentu istniejącego tutaj w 1748 roku 78.

W aktach Archiwum Państwowego w Kielcach, a także tamtejszego Ar-
chiwum Diecezjalnego, Wawrzecki jawi się jako lokalny organmistrz, mogący 
cieszy� się sławą w niedalekiej okolicy. Znając lata jego aktywności zawodowej 
należałoby nawet pokusi� się o tezę, że był on autorem niemal wszystkich bu-
dowanych tu instrumentów. Nęci więc przypisanie mu instrumentu w Chęci-
nach, gdzie (według danych z Archiwum Państwowego w Kielcach) ufundował 
je „z własnego majątku” ksiądz Franciszek Traczewski, miejscowy proboszcz. Ka-
płan ów tak ujął to w sprawozdaniu: Dnia 6 Marca 1802 Roku zapłaciłem za Orga-
ny Chor słupy kamienne iako kontrakt swiadczy sub B. 2637 [Złote] 15 [Grosze] 79. 
Jeszcze w 1833 roku wspomniano o tej inwestycji: Organy nowe dobre, o dwunastu 
głosach przez W. JX. Mikołaja Traczewskiego, teraznieyszego Plebana w Chęcinach 
sprawione, Miechów mają dwa, na tymze Chórze są drugie stare organy, o ośmiu 
głosach reperacyi potrzebuiące 80.

73 ADK, PB-16/1, k. 283–283v.
74 Wolica, wieś w pow. kieleckim, woj. świętokrzyskie. Wolica nosiła nazwę Wola Szyszcycka 

vel Wola Szychczycka.
75 ADK, PW-8/1, k. 101.
76 P. Rosiński, Zabytkowe organy, s. 324, 401. Autor chce widzie� tutaj organmistrza o nazwi-

sku Brzeziński.
77 AKMKr, AV 56, s. 1207, pozytyw z siedmiu głosami, z bębnem y ptaszkiem nowy.
78 Tamże, AV 39, s. 51, Organum parvum mobile reparatione indigens.
79 APK, RgR, sygn. 5563, strony nieliczbowane.
80 Tamże, sygn. 5570, s. 275, 276.
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Także we Włoszczowej stanął wówczas nowy instrument, o czym poin-
formowano w 1822 roku: Organy z drzewa, Malowane robotą Snycerską dosyć 
dobre, w R. 1804. zbudowane zawieraią w sobie dziesięc Głosow 81. W Mninie 82, 
kilka kilometrów od Łopuszna, w 1807 bądź 1808 roku pertraktowano z Waw-
rzeckim w sprawie budowy niewielkiego, pięciogłosowego pozytywu. Wycofano 
się z negocjacji, gdy zażądał za niego 1800 florenów 83. Można by mnoży� jeszcze 
takie przykłady, lecz znając zasób Archiwum Państwowego w Kielcach, nie nale-
ży czyni� tego pochopnie, bowiem w zbliżonym okresie notowano Józefa Musz-
kowskiego, organmistrza mieszkającego w Kielcach.

Według akt stanu cywilnego z 1817 roku, 15 stycznia skończył on 35 lat 84, lecz 
7 grudnia tego roku liczył ich 33 85[!]; urodził się zatem około 1782–1784 roku. W ta-
kim kontekście nie on, lecz inny Józef Muszkowski, by� może jego ojciec, 6 kwietnia 
1799 roku spisał kontrakt na wykonanie instrumentu do kościoła w świniarach 86:

Copia
Między J[ego]m[ości]ą X. Jakobem Walichowskim Plebanem Swiniarskim z ied-
ney, a szlachetnym Józefem Muszkowskim Orgarmistrzem Kieleckim stawa niniey-
sza ugoda
J[ego]m[oś]ć Pan Jozef Muszkowski obowiązuje się wystawić Organy nowe do Ko-
scioła Parafialnego Swiniarskiego na głosow 8 Bęben dziewiąty–
1mo Pryncypałł Łokci dwa Cynowy, 2do Fletmajor drewniany Łokci 2. 3tio Fletminor 
Łokci 1. 4to Flautravers Łokci 2.– 5to Octava Metallowa Łokci 1. 6to. Quinta Metal-
lowa 7mo Mixtura Metallowa, 8va Cymbałł Metallowy 9no Bęben. Ktore to Organy 
zgodzone są dobrowolnie za Summę Złł Poll 1200. dico Tysiąc Dwiescie ktora to 
Summa bydz ma wypłacona przy odebraniu Organ–
Do tey ugody dodaje J[ego]m[oś]ć X. Pleban Ordynaryi Korcy 4½. Żyta Korzec 1. 
Pszenicy Korzec 1. Jęczmienia Kor[zec] 1 Owsa Korzec 1. Kaszy połkorca– For wiele 
będzie potrzeba po też Organy, przyrzeka J[ego]m[oś]ć X. Pleban dostawić z Para-
fii, ktore mu sprowadzić sam J[ego]m[oś]ć Pan Orgarmistrz y w Kosciele postawić, 
te zaś mają bydz gotowe naydaley na Dzien S. Jana Chrzciciela. Działo się w Pleba-
nij Swiniarskiey Dnia 6. Kwietnia 1799. Roku Na co się obydwie strony podpisują

X. Jakob Walichowski
Pleban Swiniarski 87.

81 ADK, PW-5/1, k. 231; k. 234v, Organy z piszczałkami Cynowemi drewnianemi itp o 12 gło-
sach [wartość] 6.000 [Złp].

82 Mnin, wieś w pow. koneckim, woj. świętokrzyskie.
83 ADS, Akta parafii Mnin 1800–1839 – I, strony nieliczbowane.
84 APK, ASC Kielce, sygn. 4, 1817 r., urodzenia, nr 14.
85 Tamże, urodzenia, nr 355.
86 świniary, wieś nieopodal Solca-Zdroju, pow. buski, woj. świętokrzyskie.
87 ADK, PO-6/1, k. 91.
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Muszkowski nie mógł zbudowanych organów ustawi� w świniarach, gdyż 
w kościele nie było jeszcze chóru muzycznego 88. Ostatecznie jego dzieło trafiło 
do Pierzchnicy 89.

W świniarach miał potem dokona� dzieła budowy instrumentu inny rze-
mieślnik, Franciszek Nowicki. 15 lipca 1809 roku zawarto z nim kontrakt nastę-
pującej treści:

[opłata stemplowa w wysokości 3 kreutzerów]
Między JmcXdzem Jakobem Walichowskim Plebanem Swiniarskim z iednéy y Sła-
wetnym Franciszkiem Nowickim Orgarmistrzem Pińczowskim stawa Ninieysza 
Ugoda.
1mo P. Franciszek Nowicki podeymuie się zrobić Organy Nowe podług Abrysu wy-
danego. Wysokości z Ornamentami Łokci 5¼ Szerokości Łokci 2½ na Głosow 8 
y Bęben dziewiąty.
1mo Pryncypał Łokci dwa długi Cynowy, 2do Flet Major drewniany Łokci 2. 3tio Flet 
Minor Łokciowy drewniany 4to Jenerał Bas Łokci 2 drewniany 5to Octava Metal-
lowa Łokciowa 6to Super Octava Metallowa 7mo Mixtura poiedyncza Metallowa 
8vo Cymbał Metallowy 9no Bęben.
Te Organy są Ugodzone dobrowolnie przy Swiadku niżey podpisanym za Summę 
Złł Pol. 1500. dico Tysiąc pięcset, ktora to Summa ma bydz 3ma Rathami wypłaca-
na. 1wsza przy zaczęciu na Zadatek, 2ga w Połowie roboty 3cia przy Postawieniu 
w Kosciele Organ, do tego przyczynia JmcX. Pleban Ordynaryi Żyta Kor 1. Pszenice 
Kor 1 Jęczm Kor 1. Grochu Cwierc
Organy te maią bydz iak naydokładniey zrobione z Melodyą piękną z Miechami 
2. po Łokci 2. długości a szerokości ¼ Łokcia, Te maia bydz przez Zimę zrobione 
y ukończone tak, żeby były na przyszła Wiosnę do Kościoła Swiniarskiego na 1wszy 
Dzień Maia sprowadzone forami Parafialnemi dwoma 4ro konnemi y w Kościele 
postawione, do tego ieszcze podeymuie się P. Mayster w Roku iak się odstroią prę-
dzey lub pożniey bez żadney Pretensyi poprawić.
Na co się Obydwie Strony przy Swiadkach Własnemi podpisuią Rękami Działo się 
w Plebanii Swiniarskiey d[ie] 15 Lipca 1809.
Franciszek Nowicki Orgar[mistrz]  X J Walichowski P[leban] Swiniar[ski] mpp
Maciey Konar Woyt Zielonek Swiadek x
Maciey Dalach Swiadek x 90.

Znamienne, że tego samego dnia zawarto z Nowickim inną umowę, tym 
razem na reperację niewielkiego instrumentu, który po zainstalowaniu na chórze 
świniarskim imitowa� miał organy:

88 Tamże, k. 88.
89 Tamże, k. 88v.
90 Tamże, k. 90.
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Podeymuie się Pan Nowicki wyreperować Pozytyw do tego Kościoła, do kto-
rego co tylko głosow potrzeba zrobić z Postumentem spodnim z Miechami z daw-
nych Organ, z Zawarciem lub iakowym przykryciem ozdobnym, Od ktorego przy-
rzeka mu JMcX Pleban zapłacic Złł Pol: 250. mowię Dwiescie pięcdziesiąt, y Korzec 
Jęczmienia. Na co się przy Swiadkach własnemi podpisuiemy Rękami Dnia 15 Lipca 
[1]809

X J Walichowski P[leban] S[winiarski] mpp
Franciszek Nowicki Orgar[mistrz]
Maciey Dalach Swiadek kładzie Znak Krzyża Sgo. x 91.

Jak wskazano 24 września 1810 roku, w świniarach grano na pozytywie, 
który miał by� dosyc dokładny kupiony przez piszącego się w 1803 Roku[,] ktory 
jest dosyc dostarczający dopoki inne Organy nie staną 92, takiego nawet ani w Solcu, 
ani w Ostrowcach nie masz, od ktorych Przełozonych cierpi piszący się przeszlado-
wanie X J.W. PS. 93. uwaga o Solcu 94 i Ostrowcach 95 pojawiła się dlatego, że tamtej-
si proboszczowie kontrolowali księdza Walichowskiego w związku z pieniędzmi 
przeznaczonymi na pozytyw, a w administrowanych przez nich świątyniach nie 
było organów.

22 listopada 1811 roku odbyto w świniarach komisję, która w innym świetle 
stawia posta� Franciszka Nowickiego, sporadycznie budowniczego organów, lecz 
przede wszystkim organistę.

Jak zapisano, stosownie do danego Przepisu postępuiąc, y o Skutku Dekretu 
Konsystorskiego wyzey powołanego zapewnienie miec chcąc, gdy takowym pomię-
dzy innemi nayprzod obostrzono zostało; azeby Jmc Xiądz Pleban Organy takowe 
do Koscioła swoiego Swiniarskiego sprawił[,] ktoreby Szacunkowi ZłłPoll 1768. wy-
rownywały, y to azeby przed S. Michałem, to iest dniem 29. Wrzesnia 1810. Roku 
uskutecznił: więc w celu doyscia w tey mierze Prawdy y Pewnosci będący przy Ko-
sciele tuteyszym Organista przywołany y następnie pytany był
ad Generalia
1mo Jak się WP. zwiesz y iak wiele masz lat?
 Nazywam się Franciszek Nowicki lat mam 39.
2do Jakiey iestes Religij y iakiego Stanu?
 Religii iestem Katolickiey zonaty, znam Sztukę orgarmistrzowską y iestem 
Słuzbą organisty przy Kosciele tuteyszym Swiniarskim zaięty.
ad Specialia.

91 Tamże, k. 90v.
92 Dopisano u góry: ut Seq E.
93 ADK, PO-6/1, k. 89v.
94 Obecnie Solec-Zdrój, wieś w pow. buskim, woj. świętokrzyskie.
95 Ostrowce, wieś w pow. buskim, woj. świętokrzyskie.
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3tio Jak dawno w Słuzbie organisty przy Kosciele tuteyszym zostaiesz?
 Ja przy Kosciele tuteyszym iuz na trzeci Zawod Słuzbę Organisty obiołem: 
nayprzod byłem tu w Ru 1791. ieszcze za JXiędza Dąbrowskiego, powtornie gdy te-
raznieyszy Xiądz Pleban Plebanią tuteyszą obioł w roku 1796. byłem przy Nim lat 
trzy, y po tym odprawiwszy się obiołem znowu w roku przeszłym 1810. miesiącu 
Grudniu Słuzbę tuteyszą.
4to Czyli Stan Organow tuteyszych iest Ci dobrze wiadomy?
 Stan organow tuteyszych iest mi dobrze wiadomy, ile na nich grywaiąc 
miałem sposobność ich poznać–.
5to Gdy Ci Stan organ tych wiadomy dobrze iest, masz więc takowy wyiasnić, y czyli 
prawdziwe Organy są? opowiedziec
 Nie są to prawdziwe Organy tylko Pozytyw Skrzynczasty, ktory dawniey 
był z mieysca na mieysce przenoszony, y mieszki miał na wierzchu
6to Jak dawno Pozytyw ten w Kosciele tuteyszym nayduie się y przez Kogo kupiony?
 Jak dawno pozytyw ten tu na mieysce do Koscioła Swiniarskiego sprowa-
dzonym iest, dobrze nie wiem; poniewasz ciągle przy Kosciele tuteyszym nie byłem; 
gdy iednak Jmc Xiądz Pleban tuteyszy obligował mnie w Pinczowie na owczas bę-
dącego, abym przyiechał pozytyw ten zreparować, y Ja go probowałem, będzie temu 
lat trzy: poniewasz to było przed pierwszą Kommissyą[,] ktora tu odprawiała się: 
słyszałem iednak iż u Franciszkanow w Nowym Miescie przez Jmc Xiędza Plebana 
Pozytyw tenze Kupionym iest.
7mo Gdy do reperacyi pozytywu tego od Jmc Xiędza Plebana tuteyszego wezwanym 
byłes, masz więc wyznac czylis go reparował lub nie?
 W ow czas kiedy mnie Xiądz Pleban tuteyszy do reparacyi Pozytywu po-
mienionego przed laty trzema wzywał, nie reparowałem go; poniewasz Jmc Xiądz 
Pleban pomiarkowawszy się mowił, iz sam powątpiewa, czyli z Komissyi, ktora 
tu bydz miała, dozwolą mu pozytyw ten tylko wyreperować y w Kosciele utrzy-
mać, lub tez nowe organy sprawić nakazą: y dla tego Kontrakty dwa tylko ze Mną 
zrobił; ieden na reparacyą tego Pozytywu z Kwotą ZłłPoll 200. y cos ordynaryi,  
drugi na zrobienie nowych Organ z Kwotą 1500 #: ktore oba Kontrakty y Abrys 
u niego zostały się
8vo Poniewasz teraz w tuteyszym Kosciele iakis nowy Instrument na Chorze bydz 
wydaie się, masz więc wyznać, czyli to nowe Organy są. lub tez ten Pozytyw, ktory 
przed tamtą pierwszą Kommissyą był, y do ktorego Reparacyi Ty wzywany byłes?
 Nie są to nowe Organy, lecz ten sam pozytyw[,] do ktorego reparacyi Ja 
dawniey wzywany przed ową pierwszą Kommissyą byłem, wydaie się to coś ozdob-
nego na Chorze, poniewasz pudło zasłaniaiące ow Pozytyw iest nowo omalowane: 
wszelako nic więcey w pudle tym nie nayduie się, iak tylko tenze Sam dawnieyszy 
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Pozytyw, ktory Ja w roku tym w lecie wyreparowałem, y niedawno przed kilkoma 
tygodniami reparacyą onego skonczyłem, za ktorą ieszcze zapłaconym nie iestem.
9no Gdy na Sztuce Orgarmistrzowskiey znasz się y pozytyw ten w roku terazniey-
szym reparowałes, masz więc wyznać iak wiele go teraz Szacuiesz?
 Ja pozytyw ten z reparacyą onego y tym Pudłem, iakie teraz na Chorze 
w Kosciele nayduie się, więcey szacować nie mogę iak Złł Poll 450. na dobrą mone-
te, y więcey nie warta.
 Wyznanie to przedstawionemu czytane było y on po tym zapytanym zo-
stał
10mo Czyli masz co do wyznania twoiego dodac lub z tego uiąc?
 Nie mam nic ani dodac ani umnieyszyć
11mo Czyli gotow iestes to wyznanie teraznieysze przysięgą zatwierdzic?
 Gotow iestem.

Franciszek Nowicki
Organista Swiniar[ski] mpp 96.

Franciszek Nowicki, wówczas pię�dziesięcioletni organista świniarski, dał 
się pozna� w Starym Korczynie 97, gdy od 15 czerwca do 15 września 1822 roku 
naprawiał tamtejszy zdezelowany ośmiogłosowy pozytyw. Najpierw jednak spo-
rządzono pod jego dyktando krótki opis określający zakres prac, po czym odnie-
siono się do wykonanych robót, a na zakończenie, 3 kwietnia 1823 roku zaakcep-
towano pokwitowanie świadczące o dokonanej wypłacie.

b.  [opłata stemplowa w wysokości 10 gr]
Opis Stanu Organków Jego dezelacyi w Roku 1822gim zRewidowanych=

Ten Instrument będąc Samą starością zupełnie zdezelowany przez wilgocie i Su-
cha 98 a do tego przez pod się bitkę Koscioła lało się na Nie gdzie lada ktora iest 
Matka Organ zupełnie się porozkliała i Ircha wewnętrznie z Gniła, Ferfexy po pa-
czone zostały, Styfty Wiązania i Spręzyny drutowe zupełnie zardzewiały, i poło-
mane powrozkami Nicmi i gwo[z]dziami tymczasowie po przytwierdzane były; 
Wiatr z Miechów rozchodził się po wszystkich stronach ze Kalkować nastarczyć nie 
mozna było, Wszystkie Kanały zruynowane i zdezelowane wymagały znaczney re-
peracyi. Klawiatura zroynowana tak dalece ze Organista gdy chciał grać na żaden 
sposob niemogł. Piszczałków w Kazdym głosie brakowało drugie połomane pogięte 
inne podziurawione były Woskiem pozalepiane. Cały tenze Opus właśnie iak pro-
chem obsypany ze oddychać niemogł. Że mogł się nazwać tenze Organek gratem  
nieuzytym–

96 ADK, PS-35/1, k. 58v-59 [uwaga: błędna paginacja, dwa razy występuje k. 58].
97 Stary Korczyn, wieś w pow. buskim.
98 Powinno by�: Susze.
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Reperacya tychze Organków nastąpiła w Roku 1822 od dnia 15 Czerwca, do dnia 
15 Września r.b.
1mo Tenze Opus był rozebrany do reperacyi od A. do Z–
2do Lada wewnętrznie Irchą Nową wykliona Wszelkie Ferfexy i Kanały Jerchą Nową 
wyklione zostały–
3o Sztyfty Spręzyny i wiązania do lady de nowo załozone zostały–
4o Wszystkie wykłady wychędożone poklione denowo przysrubowane zostały–
5to Wszystkie Kanały nietylko z pod Miechów i do lady Nową Irchą wyklione zo- 
stały–
6.o Klawiatura przerobiona na Sztyfty podwoyne narządzone zostały–
7o Miechy nową Irchą zreperowane zostały–
8o Piszczałek brakuiących do Pryncypału do Fletu i do innych głosów w Summie 
trzydzieści Sześć dorobiłem–
9o Połomanych podziurawionych pogiętych przeszło do Sto piędziesiąt po przera-
białem i poreperowałem.– Reszte zaś zafolowanych Kurzem i prochem pochędoży-
łem,–
Cały ten Opus iak naydokładniey ułozyłem i wystroiłem Ktory zawiera w sobie 
Głosów Ośm Piszczałek w Ogule Czterysta dwanaście Miechów dwa;.–

Franciszek Nowiczki
Orgarmistrz

Jako byliśmy przytomni i daliśmy dowod przez probę tychze Organków – Jako co do 
Głosów y melodyi są zupełnie wystroione i zreperowane. No co się podpisuiemy–

 Dominik Festerkiewicz Organ[ista] N[o]v[ego] Mias[ta] Kor.[czyna]
 Jan Laudański Organista Mieyscowy

Kwit
Na Złotych Polskich Ośmdziesiąt No 80. ktore odebrałem za Reperacyą Organków 
od Wo Jmci Xiędza Administratora Probostwa StaroKorczyńskiego Zaświadczam 
i Kwituie.–
Dan w Probostwie Staro Korczyńskiem dnia 3go Kwietnia 1823 Roku–
  Franciszek Nowicki Orgarmistrz i Organista Swiniarski.–
 Woyt Gminy Winiar
Ze istotnie Reperacya Organow w Roku 1822 w Kosciele Staro Korczynskim nastą-
piła na żądanie W Xiędza Nikla Administratora – Co do tego – jakoteż że zapłacił 
od Nich powyzszą Kwote przy wycisnieniu pieczęci poswiadcza–

Winiary dnia 9o Kwietnia 1823.
Rakowiecki W[ójt] G.[miny] 99.

99 AKMKr, APB 73, s. 181, 182.
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Podobnych spraw mogło by� wówczas więcej, a odkrywane przekazy ty-
czące się budowy lub remontów organów są tylko cząstką wiedzy o tym, co działo 
się przed laty. Obok renomowanych mistrzów działali na prowincji liczni amato-
rzy, którzy za niewielkie pieniądze podejmowali się klecenia instrumentów. Takie 
organy przysparzały więcej kłopotów niż dawały pożytku, wobec czego zastępo-
wano je z czasem równie niedołężnymi dziełami. Sytuacja pod tym względem nie 
zmieniła się do naszych czasów, gdyż chę� wydania mniejszej ilości pieniędzy 
skutecznie tłumi rozsądek u – wydawało by się – logicznie myślących admini-
stratorów parafii.

Oprócz wskazanych już prac, obejmujących dotąd budowy i restauracje 
organów w okolicy zamieszkania Wawrzeckiego, należy wspomnie� jeszcze jed-
ną, która lokuje go wśród najważniejszych mistrzów swoich czasów, takich jak 
cho�by Rafała grzymały Ostrowskiego i Karola Żakiewicza z Brzezin 100.

Wawrzecki musiał by� na tyle uznanym rzemieślnikiem, że w 1820 roku 
wezwano go, by wykonał prace przy wielkich organach katedry w Sandomierzu. 
Należy od razu wyjaśni�, że taki przydomek użyty w kontekście instrumentu łą-
czy się nie tylko z jego wielkością, lecz przede wszystkim oznacza obiekt o dwóch 
klawiaturach ręcznych i klawiaturze nożnej. Takie właśnie, trzydziestogłosowe 
organy budowane przez Nitrowskiego z gdańska, a po jego śmierci 101 ukończone 
– jak sądzi się – przez Mathaeusa Brandtnera z Torunia 102, stanęły w Sandomie-
rzu w 1698 [?] roku.

Wawrzecki przyjechał do Sandomierza 12 maja 1820 roku i przez cztery 
dni zapoznawał się za stanem instrumentu 103. Już 13 maja kanonicy postanowi-
li zawrze� z nim kontrakt 104, co wiązało się z wypłaceniem zadatku w wysoko-
ści 1500 zł i kupnem specjalnego papieru opatrzonego stemplem 105. 26 czerwca 

100 W. Z. Łyjak, Organy w kościołach ewangelickich w Królestwie Polskim w latach 1815–1864, 
Sierpc 2006, s. 61–64, 72–74.

101 BWSDS, AKKiK, sygn. 82, k. 9–11. Andrzej Nitrowski zmarł przed 2 maja 1697 r.
102 Tamże, sygn. 46, k. 143v; J. Wiśniewski, Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 

1186 do 1926 r. tudzież Sesje kapituły sandomierskiej od 1581 do 1866 r., Radom 1928 [data 
na okładce], wewnątrz Radom 1926, s. 119.

103 BWSDS, AKKiK, sygn. 299, k. 138v, ekspens od 1 stycznia 1819 r., zapis dotyczy 1820 r., 
Orgarmistrz Wawrzecki sprowadzony kosztem Katedry Zapłaciłem [Złł] 54 fura Strawne 
temuż w Sandomierzu przez dni 4. [Złł] 12; Dnia 12 Maja [1]820 … Orgarmistrz Wawrzecki 
sprowadzony kosztem Katedry z fu: [Złł] 54; Temuż strawnego w Sandomierzu przez d. 4. 
[Złł] 12.

104 Tamże, sygn. 249, k. 10, Actus 31 Reparatio Organi[.] 4. Illustris Procuratoris pro reparatione 
Organi confectum contractum Cum perito in eadem Acte produxit; ut inceptum opus perfi-
ciat. Capitulum declarata praevio tamen moderamine Expensarum his Calamitatis tempo-
ribus.

105 Tamże, sygn. 299, k. 138v, Zadatku in vim Organ [Złł] 1500; Za Papier na Kontrakt [Złł] 5; 
k. 140, Zadatku in Vim Organ [Złł] 1500.; Za papier na Kontrakt [Złł] 5.
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1820 roku organmistrza do Sandomierza zabrały podwody jadące z Okaliny 106, 
a więc z miejscowości znajdującej się niedaleko Opatowa. Wnosi� więc można, 
że po 13 maja Wawrzecki zajmował się jeszcze jakąś pracą w tamtej okolicy, a do-
piero po jej zakończeniu przyjechał do Sandomierza.

Działania, na których poczet pobrał jeszcze w nieznanym czasie 900 zł 107, 
a ich całkowity koszt zamknął się niemałą kwotą 4500 zł, zakończył w grudniu 
1820 roku. Zakres robót nie może budzi� wątpliwości, gdyż otrzymana gratyfi-
kacja – co zapisano przy dacie 23 grudnia – obejmowała gruntowną przeróbkę 
organów i Pozytewki 108. W takim kontekście zastanawia� powinna informacja za-
warta w aktach kapitulnych, gdzie na sesji z 13 stycznia 1821  roku podano, że pan 
Wawrzecki wniósł prośbę wiążącą się z kontraktem na naprawę organów kate-
dralnych, a był do niej zobowiązany na podstawie umowy. Otrzymał odpowiedź, 
że gdy skończy dzieło i okaże je gotowe, kapituła ustosunkuje się do jego petycji 109. 
Pewien ślad do tej sprawy może wnosi� treś� oświadczenia księdza kanonika ga-
briela Białobrzeskiego z 23 lutego 1821 roku. Życzył on sobie, żeby zakres objętych 
umową prac rozszerzy� o wykonanie nowego stołu gry, bowiem organista siedzi 
tyłem do głównego ołtarza. Dalsza przeróbka instrumentu miała polega� na usy-
tuowaniu klawiatur z boku szafy organowej, co wiązało się z poważnym prze-
kształceniem mechaniki wewnętrznej. Wawrzecki wycenił to na 600 zł, a ksiądz 
Białobrzeski postanowił pokry� wydatek z zaległych, a należnych mu corocznych 
dochodów, tzw. aniwersarzy 110. W aktach sandomierskich znaleź� można jeszcze 

106 Tamże, sygn. 299, k. 138v, na fury po Orgarmistrza z Okaliny idące [Złł] 40.; Na fury po 
Orgarmistrza z Okaliny idące [Złł] 40.

107 Tamże, k. 138v, P. Wawrzeckiemu wydałem in vim Kontraktu [Złł] 900.; k. 140, P. Wawrzec-
kiemu wydałem in Vim Kontraktu [Złł] 900.

108 ADS, Kolegiata Katedra Sandomierz 1800–1843 – I, strony nieliczbowane, 23 grudnia 
[1820 r.], Za przerobienie z gruntu Organ y Pozytewki poz. 15. [Zp] 4500.

109 BWSDS, AKKiK, sygn. 249, k. 17, 17v, 6. D. Wawrzecki Organorum Magister intulit petitum 
de Contractu ratione Reperationis Organorum Cathedralium quod convento pacto damnifi-
catus sit, responsum accepit, ut conficiat opus, et in integrum finitum monstret; [k. 17v] tunc 
temporis effectum petitui sortiri potest.

110 Tamże, sygn. 303, k. 52, Na żądanie JP. Karola Wawrzeckiego Orgamistrza dnia 23. Lutego 
roku bieżącego 1821. Czynię to oświadczenie. Że po zrobionym Kontrakcie w Roku 1820. 
w Miesiącu Czerwcu przez WJXa Kanonika Jozefa Dutkowskiego Prokuratora Kapituły 
Sandomierskiéy z JP. Karolem Wawrzeckim Orgamistrzem o przerobienie Organ w Kościele 
Katedralnym Sandomierskim, postrzegłszy ja niżey podpisany, że ten Organ miał tylko być 
przerobiony i naprawiony tak iak był przedtém. Że Klawiatura dla Organisty w témże sa-
mém mieyscu, iak przedtém miała się zostać, to iest we szrodku Organ, w którym to szrodku 
Organista siedząc, obrocony bywał tyłem do Kościoła, to iest do Ołtarzy, i oglądać się zawsze 
musiał na Kościoł. Ja w przytomności WJXa Kanonika Dutkowskiego Prokuratora Kapituły, 
żądałem od JP. Wawrzeckiego Orgamistrza aby z boku mógł zrobić dla Organisty Klawia-
turę i siedzenie, aby ten nie tyłem ale bokiem siadał do grania przy Organie w czasie Nabo-
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wiadomoś�, że po Karolu Wawrzeckim pozostała wolna stancja 3 lipca 1821 roku, 
co pozwala przypuszcza�, że już na stałe opuścił to miasto 111.

Zabiegi na rzecz poprawy stanu kilku instrumentów, a było to m.in. prze-
istoczenie pozytywu w Korytnicy i przebudowa organów sandomierskich, pozwa-
lają na postrzeganie zachowanych dzieł przez pryzmat sukcesywnie dokonywa-
nych dewastacji. „Modernizacje” te przybierały większe lub mniejsze rozmiary, 
najrzadziej w zakresie obudowy, a najczęściej w warstwie wewnętrznej: aparatu 
gry, brzmienia, systemu powietrznego. Zasygnalizowany tu problem faktycznego 
niebytu oryginalnych organów rozwinięty zostanie w drugiej odsłonie studium.

ii. remonty zabytkowych organów i ich opłakane skutki

Tworząc swoiste theatrum, należy poda� charakterystki występujących 
w nim postaci. Ograniczymy się do trzech osób: Przedsiębiorcy, Wykonawcy i Rze-
czoznawcy, bowiem ich wymiar jest ponadczasowy, niczym u Moliera, do dziś 
owocujący niejadalną mutacją Tragedii rzekomych omyłek. Miejscem akcji jest zra-
zu kościół w Miechowie 112, następnie w Żarnowcu 113, na końcu zaś w Olkuszu 114.

AKT PIERWSZy

Miejsce akcji:
Miechów, kościół parafialny.

Obsada:
Przedsiębiorca: Józef Mayzel, były Dzierżawca Wsi Jaxic i Komorowa pod 

Miastem Miechow; [który] nie maiąc czem opłacać, ani Raty Dzierzawney, ani 

żeństwa odprawuiącego się w Kościele. Lecz onz po uczynionym Kontrakcie odpowiedział, 
że o tém Umowy niebyło wyrazonéy w Kontrakcie, dodaiąc, iżby mu dużo czasu zabrało 
na jego szkodę chcąc przerobić Klawiaturę i siedzenie do grania dla Organisty. Zapytany 
odemnie, wieleby za tę odmianę Klawiatury wymagał? powiedział, iż odmienić i przerobić 
Klawiatury taniéy nie może, iak za złotych Polskich sześćset. Na te słowa rzekłem do WJXa 
Kanonika Dutkowskiego, iż Należy mi się z Kapituły za Anniwersarze od Roku 1809. za które 
nic dotąd niewziąłem, pozwalam, aby te zp 600. z należącéy się moiey Kwoty za Anniwer-
sarze JP[an]u Wawrzeckiemu Orgamistrzowi, przez Prokuratoryą Kapituły Sandomierskiéy 
wypłacone były na Konto moie. Co podpisem ręki moiéy ztwierdzam. Dan w Sandomierzu. 
Dnia 23. Lutego Roku 1821. X Gabryel Białobrzeski Kan[onik] K[atedry] Sandom[ierskiej].

111 Tamże, sygn. 301, k. 73.
112 Miechów, miasto, stolica powiatu, woj. małopolskie.
113 Żarnowiec, wieś w pow. zawierciańskim, woj. śląskie.
114 Olkusz, miasto, stolica powiatu, woj. małopolskie.
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Podatkow; wziął nayprzod Obowiązek na Siebie, pieczenia Chleba, i Bułek psze-
nicznych, na całe Miasto Miechow; lecz niemając ani Zapasu Zboża, ani wielkich 
Zyskow; odstąpił od Pieczenia Chleba, a wziął z wolney Ręki, Reparacyą Kościoła 
Miechowskiego: w nadziei iedynie, wielkich Zyskow dla Siebie, za Kontraktem przez 
Wielnożnego Kommissarza Obwodu Miechowskiego w Roku 1835. dnia 1go Lutego 
zawartym; i w przeciągu tegoż Roku, miał ukończyć, całą, reparacyą, pierwszym 
Anszlagiem obiętą; na którą wziął Summę ZłPol: 8,955. gr: 28. tymże Anszlagiem, 
jeszcze w Roku 1827. przeznaczoną, i zatwierdzoną 115.

Wykonawca prac: Jan Słowiński, policjant z Krakowa, którego w Miecho-
wie poznano jako głownego Piiaka, który nigdy nieuczył się, i wcale nieznał Repa-
racyi Organ, jeszcze, i głuchy był 116.

Rzeczoznawca: ksiądz Józef Sojecki, pleban z Mstyczowa 117, dziekan de-
kanatu Książ Wielki, urodzony w 1778 roku w Załężu (Cyrkuł Sądecki), syn 
Kazimierza i Angeli z Kisielowskich, pochodzenia szlacheckiego, od 1788 roku 
w szkołach niemieckich w Nowym Sączu, w latach 1790–1799 w gimnazjum w Po-
dolińcu 118, od 1800 roku w Seminarium Biskupim w Krakowie, wyświęcony na ka-
płana w 1804 roku, wikariusz w Krzcięcicach, w latach 1810–1812 – pleban w Pa-
łecznicy, po czym proboszcz w Mstyczowie 119. Zmarł w Mstyczowie 25 czerwca 
1860 roku 120.

W Miechowie znajduje się wspaniały kościół bożogrobców. Dawną świą-
tynię wyposażono w organy już w 1376 roku za sprawą proboszcza Marcina Czci-
kusa 121. gdy w 1746 roku wielki pożar zniszczył obiekt sakralny, odbudowa trwała 
tak długo, że dopiero w 1803 roku dokonano konsekracji 122. Znacznie wcześniej 
postarano się o instrument na głównym chórze muzycznym, podając w 1783 roku, 
że są to Organy wielkie, częscią wyzłacane, częscią malowane 123. W tym czasie na 
chórku po stronie kaplicy Pana Jezusa nie było organów, a po drugiej stronie, 
naprzeciw kaplicy Najświętszej Panny znajdował się – widocznie niedawny – po-
zytew niewielki ieszcze niemalowany 124.

Nadeszły ciężkie miesiące powstania listopadowego i smutne lata jego re-
zultatów. 23 marca 1835 roku miejscowy proboszcz, ksiądz Baltazar Chwalbiński,  

115 ADK, PM-6/1, k. 282.
116 Tamże, k. 283.
117 Mstyczów, wieś w pow. jędrzejowskim, woj. świętokrzyskie.
118 Wówczas na Węgrzech, obecnie na Słowacji, gdzie szkołę prowadzili pijarzy.
119 ADK, OP-X/4 b, Akta Kurialne Ogólne[,] Życiorysy kapłanów 1835 r.
120 Tamże, OP-X/4, s. 799.
121 ADK, PM-6/3, k. 13.
122 AKMKr, AV 62, k. 2.
123 AKMKr, AV 54, s. 342.
124 Tamże, s. 342, churek mały niemaiący Organ.
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doniósł o poniesionych stratach Konsystorzowi Jeneralnemu Diecezji Kra-
kowskiej, pisząc m.in.: Lazaret Woyskowy, na końcu miesiąca Września, 1834. r. 
wyprowadzony iest, z Domu Proboszczowskiego; a przez te, Wojskowe Lazarety, 
i kwateronki, przez lat 4, w Domu Proboszczowskiem Konsystuiące; wielorakie, 
w tymże Domu, i w innych zabudowaniach Proboszczowskich, nastąpiły uszko-
dzenia; które podpisany własnym kosztem, kazał zawsze reparować. […] W Roku 
zaś, 1832. gdy całego Pułku, Lazaret– w Domu Proboszczowskiem, i w Klasztorze 
Miechowskiem,– przez połączenie Gankiem Koscielnym, był umieszczony; na tym-
że Ganku uszkodzenia są poczynione; albowiem, okna wszystkie z murów zabrane 
były, i potłuczone: w tymże Roku 1832. na Chórze większym, w całych Organach 
Koscielnych, wielkie szkody są poczynione, przez Woyskowych: Reparacya tychże 
Organ, naymniéy Złp: 3000. będzie kosztowała; O tym uszkodzeniu Organ, pod-
pisany zaraz doniosł Przeswietnemu Konsystorzowi Jeneralnemu Krakowskiemu; 
o tych uszkodzeniach, podpisany, i Organista mieyscowy, Uwiadomiliśmy także 
Dowodcę Pułku Konsystuiącego.– i Wielmożnego Kommissarza Obwodowego, na 
pismie, przez podpisanego podanem. […] 125.

Niezależnie od wskazanych okoliczności, już w 1827 roku sporządzono 
anszlag na reperację kościoła; 19 maja 1830 roku powstał anszlag dodatkowy, 
po czym opracowano trzeci wykaz kosztów (29 XII 1837 r.), na łączną kwotę  
18942 zł 24 gr. Prace przy obiekcie rozpoczęto letnią porą od przełożenia da-
chówki na kościele, na mocy kontraktu z 1 lutego 1835 roku. Entreprener Mayzel 
miał skończy� je w ciągu roku 126.

Nie znamy treści żadnego ze wskazanych wykazów, jednak z koresponden-
cji „organmistrza” Jana Słotwińskiego do Komisarza Obwodu Miechowskiego 
można zorientowa� się, że początkowo wielkie organy planowano zreperowa� za 
1200 złotych. Warto zacytowa� odnośny list, którego oryginał zachował się w ak-
tach Archiwum Państwowego w Kielcach.

[opłata stemplowa w wysokości 15 groszy]
Miechów dnia 26 Pazdziernika/7 Listopada 1836 ro:

Jan Słotwiński
Orgarmistrz.

przedstawia niektore okolicznosci, co do reperacyj organu w Kosciele Miechowskim.
do

Wielmożnego Kommissarza
Obwodu Miechowskiego

Entreprener poprawy Koscioła Miechowskiego, Pan Majzel przystąpił zemną do za-
warcia Kontraktu względem reperacyj Organu, z tem, iż wszystkie potrzeby to jest: 

125 ADK, PM-6/1, k. 89–90v.
126 Tamże, k. 282.
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pomoc i opał Sali w której reperacyją dopełniam dostarczać mi będzie,– i że gdyby 
się większe roboty okazały nad Anszlag, nad summę zemną ugodzoną Złp 1200. 
będę miał podwyższone.– że zaś po rozebraniu Organu, roboty zupełnie większe 
nad Anszlag okazały się, a P: Majzel prawie śmieje się zemnie, a nawet pomo-
cy przyrzeczonej i opału Sali niedopełnia, przeto zmuszony jestem przedstawić 
to, z tem nadmienieniem iż czyniłem ustne przedstawienie tak do P: Majzla, jak 
i Panu Burmistrzowi Miasta Miechowa, jako Prezesa Dozoru lecz żadnego skutku 
ztąd niewidzę.–
1. Pomoc przyrzeczona dodana jest z Ludzi 127 za Szarwark codziennie zmieniają-
cych się a przezto zadaną mam codziennie trudność pokazywać i uczyć Człowieka 
zupełnie prostego, i oprocz tego, że przy zmianie codziennej Ludzi giną mi matery-
ały, jak np skory do Klejenia i piszczałki, a przez to ja straty ponosić muszę.–
2. co do opału. Opał sali jest taki, iż Ludzie przybywający do pomocy i usług, przy-
noszą z sobą jedną lub dwie Łupki drzewa i to o godzinie 10 z rana, i tak nim piec 
rozgrzeje się, ja do pracy przystępować nie mogę, a zatem czas mi upływa i praca 
przedłuża się ukończenia Organu.–
3. Zechce Wny Kommissarz Delegować Członka Biora Swego, by Ten na ocznie ra-
czył się przekonać o reperacyi, albowiem w Anszlagu jest tylko wykazane, dorobić 
piszczałki te ktorych brakuje, klawiaturę poprawić, i Miechy podkleić,– tym czasem 
po rozebraniu organu, tak znaczna robota okazała się, jako to: Winklad sześć do 
najmniejszego Druta przerobić, a co jest całym gruntem organu, Srub do przykrę-
cania, albowiem obecnie Winklady są go[z]dziami przybijane, co sprawuje łupanie 
się drzewa, i bardzo wiele innych robot, ktorych tu niewyliczam, a o ktorych rze-
czony Delegowany najlepiej przekonać się może, a tem powezmie przekonanie, iż to 
jest niepodobieństwem za summę wyanszlagowaną wykończyć, a przez to Wykaz 
dodatkowy na reperacyją Organu zrobić.–
powodowany przeto przywiedzionemi tu szczegołami, mam zaszczyt najpokorniej 
prosić Wgo Kommissarza, by raczył nakazać Panu Majzlowi pomoc dostarczać mi 
regularnie, i to z Ludzi takich, ktorzy by ciągle do ukończenia reperacyi usługiwa-
li, a przez to zapewnię sobie pomoc lepszą nad obecną, i niebędę tak troszczyć się 
o rzeczy, z Organu,– a co do opału, raczy także Wny Kommissarz polecić Temuż 
P. Majzlowi, by Ludziom przybywającym do usług nakazał dodnia napalić, tak 
abym wczesniej zaczynał pracę, i aby ta po klejeniu schła prędzej, i ja abym mogł 
inne kontyn[u]ować, bo jezeli opał i pomoc tak dostarczana będzie jak teraz, to 
reperacyja nie ukończy się i na Swięta Wielkanocne,–
Co do punktu 3. przy Delegowaniu raczy Wny Kommissarz poinformować, Tegoż 
Delegowanego, aby przy formowaniu Wykazu dodatkowego kosztów, zamierzał 128 

127 W oryginale: Ludzie.
128 W oryginale: zamieżał.
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także, Okna na Kalikowni, i w Kosciele nad Organem, albowiem Miechy w ciągając 
w siebie kurz i proch, tenże proch w piszczałki pędząc, obecna reperacya w przecią-
gu lat 4. prawie za bezużyteczną byłaby.–
Spiesznej rezolucyi oczekuję.–
z najgłębszém uszanowaniem

[Jan Słotwieński] 129.

O ile ogólnie zrozumiałe są takie określenia, jak piszczałki, klawiatura 
czy miechy, to dalsze muszą przysporzy� kłopotu osobom nieobeznanym z kon-
strukcją organów. Winklady (a prawidłowo z niemiecka: Windlady) to skrzynie 
wiatrowe wraz z oprzyrządowaniem: komorami zawierającymi klapy ciągnięte 
przy pomocy drutów, a dociskane sprężynami, uszczelniane skórami, z metalo-
wymi prowadnicami, uszczelniane na dolnej listwie pulpetami, z zasuwami reje-
strowymi, klocami prowadzącymi wiatr do odpowiednich piszczałek, ławkami 
utrzymującymi w pionie piszczałki metalowe … Słotwiński postanowił przerobi� 
wiatrownice według własnego pomysłu, wprowadzając śruby w miejsce gwoździ, 
a jak okaże się jeszcze, dokonywał zmian w piszczałkach. Warto zapamięta� etap 
formowania zakresu prac, bowiem wówczas ważą się losy obiektu, a konsekwen-
cje nieumiejętnych i grubiańskich zabiegów są potem nieodwracalne.

Prace przy organach skłoniły Komisarza Obwodu Miechowskiego do wy-
stosowania pisma do budowniczego obwodu. 8 listopada 1836 roku zażądał on, by 
w ciągu 14 dni dostarczono mu pełny wykaz kosztów obejmujący roboty organ-
mistrzowskie 130. Niezależnie od tego Piątkowski, Komisarz Obwodu Miechow-
skiego, doniósł 13 listopada Komisji Województwa Krakowskiego, że dodatkowa 
reparacya Kościoła Parafialnego w Miechowie, o ile obecna pora czasu pozwala, 
ciągle iest popieraną – a mianowicie sprowadzony Orgarmistrz, zaięty iest napra-
wą Organów, która czynność z uwagi na wielkość tego mechanizmu, i na znisz-
czenie iego, nader iest rozległą – prócz tego, sprowadzone są ciosy do Dzwonnicy 
brakuiące, i Dachówka – przy tem ma honor uprzedzić, że po rozebraniu Organów, 
okazała się potrzeba takich robot, ktore przy anszlagowaniu przewidzianemi bydź 
niemogły, a ktore oddzielnym Rapportem w swym czasie do decyzyi Kommissyi 
Wojewodzkiey odniesione będą 131.

Niebawem, 4 grudnia 1836 roku do sprawy włączył się organmistrz Sło-
twiński chcąc, by należycie oceniono wykonaną przez niego pracę. W piśmie do 
Komisarza Obwodu Miechowskiego nawiązał do petycji z 7 listopada 1836 roku, 
gdzie prosił pokornie o Delegowanie Członka z Biora, by Ten naocznie przekonał 
się o stanie reperacyj Organu w Kosciele Miechowskim, albowiem już ukończam 

129 APK, RgR, sygn. 6087, s. 296–299.
130 Tamże, s. 246.
131 Tamże, s. 242.
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reperacyją Winklad, ktore są najgłówniejszą częscią Organ, Winklady rzeczone, 
trzeba będzie po ukończeniu szpontować, a przeto Tenże Delegowany nie widział-
by stanu reperacyj, ktore najwięcej pracy kosztowały– niemniej piszczałki trzeba 
będzie do najpierwszego stanu doprowadzać, inne przerabiać, i wiele nowych do-
dać, ktorych brakuje,– zresztą Ligatury zupełnie poprawić trzeba,– a wiadomo 
jest Wielmożnemu Kommissarzowi iż ja będąc za Urlopem jako z Słuzby Milicyi  
niemogę czasu naprozno trawić,–
mam przeto honor najpokorniej prosić Wgo Kommissarza by raczył jak najspiesz-
niej delegować, albowiem swoim forszusem czynie dotąd te reperacje ktore z po-
rządku są najpierwsze, do reperacyj, a ktore zupełnie w Anszlagu zamieszczone nie 
są, a bez ktorych reperacyj zupełnie obejść się nie można innych bardzo wiele repe-
racyj, ktorych tu wymieniać niepodobno, a ktore są nieodzownie potrzebne, przeto 
Tenże Delegowany najlepszą powezmie wiadomość, iż już prawie dotąd reperacyja 
koszt wynosi wyanszlagowany.– a na insze znaczniejsze Wykaz kosztow dodatkowy 
sporządzić wypada.
Oczekuje z największą niecierpliwością skutku pożądanego, lub Rezolucyj.
z najpoważniejszém uszanowaniem

[Jan Słotwieski 132] 133.

Należałoby zwróci� uwagę, że orgarmistrz należał do milicji w Krakowie, 
a do Królestwa przybył wziąwszy urlop. Można więc stwierdzi�, że Słotwiński 
etatowo nie utrzymywał się z pracy rąk, zatem nie był profesjonalnym rzemieśl-
nikiem.

28 grudnia 1836 roku, gdy zabiegi przy organach miały by� zakończone, 
sporządzono Protokół konferencyjny. W przedmiocie reparacyi Organu w Kościele 
Parafialnym w Miechowie przez Budowniczego Obwodu Miechowskiego wspólnie 
z Dozorem Kościoła spisany.– Stwierdzono w nim, że miechowski instrument na-
leży do największych w Królestwie Polskim, wobec czego nie można było określi� 
wstępnie, jakich czynności wymaga. Po rozebraniu dzieła, według opinii Słotwiń-
skiego, okazało się, że należy przerobi� windlady, przela� na nowo ¹∕₃ częś� me-
talowych piszczałek (iako zupełnie pogniecionych lub porwanych), resztę napra-
wi� i dorobi� cały ieden ton składający się z 25 drewnianych piszczałek 134. W tym 
miejscu należy się Czytelnikom odnośny komentarz.

Organy miechowskie miały 22 głosy nastrojone widocznie w chortonie, 
a więc wyżej o ½ tonu w stosunku do obowiązującej wysokości a1. By zaradzi� 
niedogodności polegającej na niemożności gry bez transpozycji z instrumentami 
dętymi, postanowiono zlikwidowa� problem wstawiając nowe i dłuższe piszczałki 

132 Widocznie Słotwiński nie znał pisowni własnego nazwiska.
133 APK, RgR, sygn. 6087, s. 294, 295.
134 Tamże, s. 301, 302.
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na pierwsze miejsca. Wykonawszy od nowa właściwe C, kolejny dźwięk D 135 uzy-
skiwano urzynając do odpowiedniej wysokości dawne C (teraz realnie brzmiące 
Cis), postępując tak do dźwięku A, natomiast od tonu B przestawiano sąsiednią 
piszczałkę (w tym wypadku dotychczasowe H) o jedno miejsce. Czyniono tak do 
końca skali, a wówczas okazywało się, że najkrótsza piszczałka jest zbędna, gdyż 
wydaje dźwięk wyższy o jeden półton.

Zastanowi� powinna proponowana iloś� 25 nowych piszczałek, skoro mie-
chowskie organy miały 22 głosy. Jest to pozorna niezgodnoś�, bowiem w instru-
mencie był na pewno chociaż jeden głos o kilku chórach 136, a większe piszczał-
ki można było wygospodarowa�, biorąc je z likwidowanych bądź przelewanych  
rejestrów.

Wracając do Protokołu konferencyjnego z 28 grudnia 1836 roku, Słotwiń-
ski życzył sobie przerobi� ręczne klawiatury, wykona� nową do pedału, a nade 
wszystko oprawić skórą miechy, założy� do nich tryby wraz ze sworzniami i osa-
dzi� na bykowcach. Po udowodnieniu takich właśnie potrzeb zgodzono się, że 
dodatkowy koszt naprawy organów zamknie się kwotą co najmniej 3000 zł. Po-
stanowiono także, że należy zają� się pomieszczeniem, gdzie znajdowały się mie-
chy obsługiwane przez kalikantów. Stwierdzono, że dla zabezpieczenia miechów 
od następnego zniszczenia należy w Kalikowni dać nową podłogę, pułap i ścianę 
przeforsztować oraz 2. okna osadzić, pozostawione bowiem iak dotąd i na działanie 
wiatru wystawione wciągając w siebie prochy i nieczystości a następnie przesyłaiąc 
ie do Organu są powodem prędkiego zniszczenia całego Organu i maszyneryi 137.

Jeszcze tego samego dnia, 28 grudnia 1836 roku, budowniczy Obwodu 
Miechowskiego poinformował komisarza tego obwodu, że opracowano kolejny 
anszlag obejmujący wskazane wyżej czynności, co pociągnie dodatkowy wydatek 
w wysokości 3000 rs. 138.

Jak miało się okaza�, był to już czwarty wykaz kosztów dotyczący repera-
cji kościoła w Miechowie. Komisarz Obwodu Miechowskiego doniósł, pisząc 16 
stycznia 1837 roku do Komisji Województwa Krakowskiego, że biorąc pod uwagę 
reklamację entreprenera Mayzla i Jana Słotwińskiego, należy poleci� budowni-
czemu, by sporządził taki anszlag dla samych organów, gdyż bez niego nie mogą 
by� prowadzone dalsze prace naprawcze 139.

Więcej szczegółów na temat zakończonej 27 czerwca 1837 roku reperacji 
organów zawiera Proźba Od Jana Słotwińskiego Orgarmistrza, iżby Organy na-

135 Instrument miał tak zwaną pierwszą krótką oktawę o układzie: CF
D

g
E

A
B

Hc.
136 Takie głosy, zwane Mixturami, odzywały się po naciśnięciu klawisza chórem złożonym 

z tonu zasadniczego, jego kwinty (bądź kwint) oraz oktawy (bądź oktaw).
137 APK, RgR, sygn. 6087, s. 302, 303.
138 Tamże, s. 292, 293, 300.
139 Tamże, s. 244, 245.
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prawione Protokolarnie odebrane były, a za robote według ugody nalezytość wypła-
coną została, skierowana 15 września t.r. do Wielmoznego Kommissarza Obwodu 
Miechowskiego. Tekst ten wart jest przytoczenia bez skrótów:

Sprowadzony zostałem iako Mayster Orgarmistrz z Krakowa przez Pana Mayzla 
Antreprenera reparacyi Kościoła w Mieście Miechowie – ten ugodził mnie za po-
wierzchowne naprawienie Organów w Kościele Farnym Zp 1,200 – więc naprawę 
taką 140 wykonałem, i Zp 1,200 w ciągu roboty wypłacił mi Pan Mayzel – lecz gdy 
Pan Burmistrz iako Prezes dozoru Kościelnego, oraz członkowie tegoz dozoru, i Pan 
Budowniczy się przekonali, że Organy zupełnie z fundamentu naprawiać potrzeba, 
z Materyału nowego w całym Mechanizmie; przeto zawezwali mnie do Ugody za 
taką robote, i przeznaczyli wyraźnie Zp 3500 w miesiącu Grudniu r.z. – na fun-
damencie takowey zgody, rozpocząłem reparacyą Organow; i dano mi a Conto Zp 
200– reparacyą Organów ukończyłem dnia 27 Czerwca r.b, atoli nikt odemnie ro-
boty nieodebrał, i nieodbiera przeto w Miechowie siedzieć muszę z Zoną i dziecmi, 
ponosząc Koszta za utrzymanie życia– powinni bydz przeznaczeni znawcy, a mnie 
należytość iżby wypłaconą została: iestem z zagranicy, to iest z Krakowa, i chcę się 
ztąd oddalić, dla tego upraszam Wgo Kommissarza izby rozporządzic raczył Orga-
ny przez znawców odebrać, i za pracę moią, według ugody protokolarnie, urzędow-
nie ze mną zrobioney, zapłacić Zp 3,300.
Na zakupienie potrzebnego Materyału do naprawy Organów za dłużyłem się 
w Miescie Miechowie, nawet rzeczy moie sprzedawać, i fantować zmuszony byłem, 
aby dopełnić przyięty obowiązek przecież cierpie i na utracie czasu, bo iuż trze-
ci miesiąc dobiega, a roboty odemnie nieodebrano, i niezapłacono, przezco iestem 
zniszczony, i znayduie się w naybiednieyszem stanie 141; nawet służbę etatową utra-
ciłem, że nieprzybyłem na czas do Krakowa–
Upraszam Wgo Kommissarza iżby przez wzgląd na samą słuszność, swey pomocy 
i wsparcia udzielić mi raczył; Wszakże za powtórną robotę byłem zgodzony przez 
dozór Kościelny i Pana Budowniczego, więc się od nich o należytosć upominam, 
a Wny Kommissarz aby Interess móy z gruntu rozpoznac raczył – od pokrzywdzenia 
uchronił, maiąc z Urzędu swego nadzór nad Ogólną restauracyą Kościoła[.] Gdy się 
upominam Panu Burmistrzowi i Budowniczemu, Ci odsyłaią mnie do Pana Mayzla 
Entreprenera, a ten znowu do powyższych – w kołko mną kręcą – bez końca.
Miechów dnia 15 Wrzesnia 1837 r.
[Jan Słotwieński]

140 W oryginale: naprawa taka.
141 Warto przywoła� w tym miejscu analogiczne problemy towarzyszące pracy w gąbinie 

gdańskiego organmistrza Elwarta; W. Z. Łyjak, Organy na Mazowszu. W diecezji płockiej 
od 1818 do 1925 roku, Płock 2008, s. 24.
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B.
Na znawce mógłby bydz przeznaczony Wny JX Soiecki Dziekan mieszkaiący we 
Wsi Mstyczowie, w Obwodzie Miechowskiem, iako Mechanik i Muzyk 142.

19 września 1837 roku Komisarz Obwodu Miechowskiego zwrócił się 
z prośbą do Rządu gubernialnego Krakowskiego o zwrot zatwierdzonego wy-
kazu kosztów reparacyi Organów, gdyż Orgarmistrz w naykrytycznieyszem będąc 
położeniu, domaga się odbioru roboty i wynagrodzenia– niemogąc temu zaradzić, 
ma honor przy załączeniu Jego prośby o zwrot zatwierdzonego Wykazu kosztow 
wyżey nadmienionego upraszać 143.

29 listopada 1837 roku do Rządu gubernialnego Krakowskiego napisa-
no z Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Pu-
blicznego donosząc, że zatwierdzono dodatkowy anszlag na reperację organów 
w Miechowie za 3768 zł 16 gr 144, po czym z Kielc doniesiono o tym Komisarzowi 
Obwodu Miechowskiego 13 lutego 1838 roku z zaleceniem, by sporządzono sto-
sowny rozkład kosztów 145.

Jak wynika z dalszej korespondencji, prace przy organach prowadzono 
jeszcze 6 czerwca 1838 roku. Tego dnia przesłano do Rządu gubernialnego żąda-
ny wykaz kosztów, prosząc o śpieszne zatwierdzenie 146. Po otrzymaniu akceptacji, 
z Kielc wyekspediowano go 22 czerwca do Warszawy, by mogła się nim zają� Ko-
misja Rządowa Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego 147. 
Słotwiński zakończył prace organmistrzowskie 27 czerwca 1837 roku 148.

Wykonawca remontu nie chcąc bezczynie czeka� na ocenę zabiegów przy 
instrumencie, 15 września 1837 roku zwrócił się z prośbą o wyznaczenie stosownej 
komisji. Zaproponowano wówczas eksperta podając, że Na znawce mógłby bydz 
przeznaczony Wny JX Soiecki Dziekan mieszkaiący we Wsi Mstyczowie, w Obwo-
dzie Miechowskiem, iako Mechanik i Muzyk 149. Trudno stwierdzi�, czy ksiądz So-
jecki miał jakiekolwiek kwalifikacje w tym zakresie, jednak podjął się zadania, co 
jednoznacznie ocenił ksiądz Baltazar Chwalbiński, proboszcz miechowski 13 lu-
tego 1842 roku. Napisał on, że Entreprener [Mayzel], wspolnie z Budowniczym 
Obwodowym sprowadził, Jegomość Xiędza Sojeckiego Plebana ze Mstyczowa; który 
na wielkie Ich Prośby i Błaganie; dał dla Orgarmistrza za reparacyą Organ, Opinią 

142 APK, RgR, sygn. 6087, s. 284, 285.
143 Tamże, s. 283.
144 Tamże, s. 289.
145 Tamże, s. 290.
146 Tamże, s. 309, 310.
147 Tamże, s. 311.
148 Tamże, s. 284.
149 Tamże, s. 285.
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dobrą = i takową podpisali niektórzy z Członkow Dozoru Koscielnego; niewcho-
dząc w to wcale, że Organ – bez Piszczałek, i bez wiele głosow zupełnie zepsuty, 
i zniszczony iest: i taki do dzis dnia pozostaie 150. Niebawem wrócimy do księdza 
Sojeckiego, opisując dewastację kolejnego wielkiego instrumentu, tym razem 
w Żarnowcu.

Remont organów w Miechowie oceniano jak najgorzej. Ksiądz Chwalbiń-
ski w piśmie z 10 maja 1841 roku, w którym poinformował Konsystorz Jeneralny 
Diecezji Krakowskiej względem zaniedbaney, i źle prowadzoney Reperacyi, Ko-
scioła Parafialnego, wydał wykonawcy prac instrumentarskich następujące świa-
dectwo:

3o Co do Organ.
Anszlag na Reparacyą Organ w d: 17/29 Grudnia 1837 r przez Kommissyą Rządową 
S:W:D: i OP. Na Złp: 3,768 gr 16 zatwierdzony został. Do tey czynności użyty zo-
stał człowiek zupełnie z tym nieobeznany, piszczałki pourzynał, i zupełnie organy 
zamiast naprawy popsuł.–
Przy reparacyi Organ wszystkie także rzeźby snycerskiey roboty, pozłacane zdo-
biące organy, oraz osoby na chórach stojące znacznie uszkodzone, a niektóre na 
kawałki połamane, kotły dwa wielkie miedziane przy organach będące całkiem 
zniszczone 151.

Nie było to odosobnione zdanie, gdyż w podobnym tonie wyraził się 6 lip-
ca 1841 roku miejscowy Dozór Kościelny:

Co do Organ
Ponieważ Miechy iuż dwa nieczynne Klawiatura i Maszyneria Wewnętrzna z po-
wodu niéużytego do Reperacyi pożądnego Maystra zepsute, wypada ze wszech 
względów iżby reperacyą Tychże Organ Entreprener należycie z troskliwością wobec 
znawców wykonać kazał.–
Słowem Dozor naygoręcéj prosi, iżby Rząd Opiekończy zaiął się Szczerze dopil-
nowaniem Entreprenera pod względem wykończenia podiętej Reperacyi, wszakże 
na Reperacyą tę, chociaż Mu Rząd dozwolił całkowite wybrać wynagrodzenie, ied-
nakże z Kaucyi odpowiadać powinien, A że Rząd Opiekończy tym przedmiotem 
niezawodnie zaymie się, Dozór Koscielny iako tylko Głos doradczy maiący, ani na 
moment nie wątpi.– 152.

Kolejne uwagi na temat złego stanu instrumentu przekazał Budowniczy 
Obwodu Miechowskiego w piśmie z 16 sierpnia 1841 roku:

150 ADK, PM-6/1, k. 283–283v.
151 Tamże, k. 268v–269, 288v; APK, RgR, sygn. 6087, s. 516.
152 ADK, PM-6/1, k. 275; APK, RgR, sygn. 6087, s. 500, 501.
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Co do Organ że także takowe zle wyreperowano i zamiast naprawy popsuto– […]
Co do Organ to w tych
1. Większa połowa piszczałek nie gra a reszta lubo gra iednak nie własciwym i nie-
strojnym głosem–
2 Głosy w Klawiaturze forte zle urządzone i nie można ich podług potrzeby wsuwać 
lub wysuwać
3. Cały organ zle złożony i zle urządzony Miechy znacznie nadpsute, Kanały do 
prowadzenia Wiatru podziurawione i wiele innych rzeczy które potrzebuią ażeby 
były zrobione i wyreperowane a w ten czas dopiero Organ stanie się dobrym i uży-
tecznym. wypada więc ażeby Antreprener zmuszonym był do poprawy i wykończe-
nia robot około Koscioła Parafialnego w Miescie Miechowie albowiem z opoznienia 
się wynikną znaczne straty szczegolniéj z tego ze przez dachy zacieka– 153.

Akt pierwszy – remont organów miechowskich – należy zamkną� opinią 
miejscowego proboszcza, księdza Baltazara Chwalbińskiego, wyrażoną w piśmie 
z 13 lutego 1842 roku:

Do
Jaśnie Wielmożnego J[ego]m[oś]ci Xiędza

Administratora Jeneralnego
Dyecezyi Krakowskiey–

Na polecenie, Jaśnie Wielmoznego J[ego]m[oś]ci Xiędza Administratora Jeneral-
nego Dyecezyi Krakowskiey; pod dniem 5. Grudnia roku zeszłego No 1339. wyda-
ne; podpisany, przeseła, względem Reparacyi Kościoła Miechowskiego, opisanie; ad 
1mum Jozef Mayzel, były Dzierżawca Wsi Jaxic i Komorowa pod Miastem Miechow; 
nie maiąc czem opłacać, ani Raty Dzierzawney, ani Podatkow; wziął nayprzod 
Obowiązek na Siebie, pieczenia Chleba, i Bułek pszenicznych, na całe Miasto Mie-
chow; lecz niemając ani Zapasu Zboża, ani wielkich Zyskow; odstąpił od Pieczenia 
Chleba, a wziął z wolney Ręki, Reparacyą Kościoła Miechowskiego: w nadziei iedy-
nie, wielkich Zyskow dla Siebie, za Kontraktem przez Wielmożnego Kommissarza 
Obwodu Miechowskiego w Roku 1835. dnia 1go Lutego zawartym; i w przeciągu te-
goż Roku, miał ukończyć, całą, reparacyą, pierwszym Anszlagiem obiętą; na którą 
wziął Summę ZłPol: 8,955. gr: 28. tymże Anszlagiem, jeszcze w Roku 1827. prze-
znaczoną, i zatwierdzoną.–
Na tąż reparacyą Kościoła Miechowskiego, drugiem Anszlagiem dodatkowym, 
w Roku 1830. dnia 19. Maja sporządzonym i zatwierdzonym, przeznaczona znowu 
była dodatkowa Summa Złłpol: 6,218. gr: 10. i tą także Jozef Mayzel Entreprener 
pobrał.–

153 APK, RgR, sygn. 6087, s. 525–528.
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Anszlagiem trzecim dodatkowym, w Roku 1837. dnia 17./29. Grudnia sporządzonym 
i zatwierdzonym, na dalszą Reparacyą Organ, pobrał dodatkową Summą ZłP: 
3768. gr: 16. pobrał Razem ZłPol: 18,942. gr: 24.– ad 2dum Za Summę Ogolną powyż 
trzema Anszlagami oznaczoną i zatwierdzoną, a przez Jozefa Mayzla iuż całkiem 
podniesioną rozpoczęta została Reparacya Kościoła w Roku 1835. w porze lata od 
przełozenia dachowki na Kościele […]
Podług Anszlagu pierwszego Kościoł wewnątrz dwa razy miał bydź obielony cały: 
lecz tylko, raz ieden bielony był; bielenie to, przeciągało się do końca Listopada; 
i w czasie mrozow naywiększych kończone było; dla tego też, naygorzey uskutecz-
nione jest: Bo przez bielenie wewnątrz Koscioła, naywiększe Uszkodzenia po całym 
Kościele; w Ołtarzach, Obrazach, Osobach Swiętych,– Gzemsach, Mozaykach, po-
złotach, Snecerskich Rzezbach, w Stalach, Konfesyonałach, ławkach, Oknach, i Or-
ganach poczynione są; Uszkodzenia te w Kosciele Miechowskim, przy reparacyi tak 
niedokładney poczynione, daleko więcey przewyższają; nad Koszta, na reparacyą 
wyznaczone, i pobrane.–

Do reparacyi Organ, Entreprener sprowadził z Krakowa Człowieka, głowne-
go Piiaka, który nigdy nieuczył się, i wcale nieznał Reparacyi Organ, jeszcze, i głu-
chy był: tegoż, ugodził za połowę Summy Anszlagowaney; i kazał mu iakkolwiek 
pokleic miechy, poczyścić piszczałki, i zreparować Organ; i tak ukończyć reparacyą 
całą– Lecz, sprowadzony Orgarmistrz, nietylko jakkolwiek niezreparował Organu; 
i owszem, cały Organ popsuł, Piszczałki drzewiane, i Cynowe poucinał; i bardzo 
wiele Piszczałek Cynowych do Krakowa wywiozł, i poprzedał na Piiaństwo, ktorem 
więcey, aniżeli reparacyą trudnił się i dla tego, reparacyą Organ przedłużył wię-
cey, nad dwa roki; a gdy iuż widział Sam, że niemoże ukończyć tey reparacyi; i od 
niey chcąc się nayprędzey uwolnic; Entreprenerowi także, uprzykrzyła się już, tak 
długa reparacya; więc Tenże Entreprener, wspolnie z Budowniczym Obwodowym 
sprowadził, Jegomość Xiędza Sojeckiego Plebana ze Mstyczowa; który na wielkie 
Ich Prośby i Błaganie; dał dla Orgarmistrza za reparacyą Organ, Opinią dobrą = 
i takową podpisali niektórzy z Członkow Dozoru Koscielnego; niewchodząc w to 
wcale, że Organ – bez Piszczałek, i bez wiele głosow zupełnie zepsuty, i zniszczony 
iest: i taki do dzis dnia pozostaie.– […]
Od Roku 1838. do dzis dnia, żadna reparacya, nie jest przedsięwzięta w Kościele 
Miechowskim–: i tylko, same Uszkodzenia widzieć się dają– […]

X. Chwalbinski
Proboszcz Miechowski

w Miechowie dnia 13. Lutego, 1842. roku– 154.

154 ADK, PM-6/1, k. 282–285.
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Patrząc na piękną fasadę miechowskich organów, a przede wszystkim na 
parapet chóru muzycznego, warto uzmysłowi� sobie, że nie ma już tam pełnego 
wystroju rzeźbiarskiego. Zdewastowano go w części podczas opisanego remontu. 
W 1852 roku wspominając o instrumencie podano, że jest to Organ o 22ch głosach 
i 6ciu zdezelowanych miechach, Cały ten Chór i Organ Aniołami ozdobiony, a na 
wierzchu Organ Sta Cecylia cała pozłocana 155. W tym samym roku jakieś prace 
naprawcze przeprowadził orgarmistrz Kazimierz Polak 156, cho� poprzedni wyko-
nawca Jan Słotwiński działał na tym terenie jeszcze w 1856 roku. Wówczas, 19 
lutego, wystawił następujące pokwitowanie, zachowane w zbiorach kieleckiego 
Archiwum Państwowego:

Wyraźniej Rubli srebrem Sześć które jako przynależną mi należność za wyrepe-
rowanie organ w Kościele Parafialnym Miasta Koszyce 157 i dodanie potrzebnych 
materyałów do tejże reparacyi z rąk JoJX Wołkiewicza Proboszcza tutejszego w zu-
pełności odebrałem, i z odebranych niniejszym Kwituję.–
 Koszyce dnia 7/19 Lutego 1856 r.–

Jan Słotfiński
Magistrat Miasta Koszyce
Własnoręczność podpisu Jana Słotfińskiego Orgarmistrza poswiadcza.
Koszyce dnia 8/20. Lutego 1856 r.
[okrągła pieczę�] Burmistrz [podpis] 158.

Niewątpliwie, Słotwiński nie był w Miechowie mile oczekiwaną osobą. 
Cho� nieznane są jego losy, należy wykluczy�, że to on właśnie, jako Słowiński 
z Krakowa, razem z bernardyńskim bratem Nemezym Jaskiernym, po pół wieku, 
w 1889 roku remontował organy w kościele oo. bernardynów w Dukli 159.

Co zaś tyczy się Kazimierza Polaka, który nie był dotąd notowany w żad-
nych pracach, należy doda�, że pojawił się w aktach jako o Rgarmistrz z Dłuscza 160 
Powiatu Pileckiego Obwodu Olkuskiego, gdy 28 września 1838 roku otrzymał 150 zł 
za naprawę instrumentu w Chlewicach 161. Natomiast w tym samym, 1852 roku, 
gdy reperował organy w Miechowie, pobrał 7 rubli srebrem z racji pracy przy in-
strumencie w Stradowie 162. Czynny był nadto w 1849 roku, bowiem wspomniano  

155 APK, RgR, sygn. 6088, s. 592; ADK, PM-6/2, k. 305v, Organ o 22 głosach i 6u zdezelowa-
nych miechach, cały ten Chór i Organ Aniołami ozdobiony, a na wierzchu Organu Sa Cecylia 
cała pozłacana.

156 APK, RgR, sygn. 6089, s. 308.
157 Koszyce, wieś w pow. proszowickim, woj. małopolskie.
158 APK, RgR, sygn. 5894, s. 374.
159 Archiwum Prowincji Ojców Bernardynów w Krakowie, sygn. III-1, s. 50.
160 Dłużec, wieś w pow. olkuskim, woj. małopolskie.
161 ADK, PC-4/1, k. 171v, 189. Chlewice, wieś w pow. włoszczowskim, woj. świętokrzyskie.
162 APK, RgR, sygn. 6474, s. 167. Stradów, wieś w pow. kazimierskim, woj. świętokrzyskie.
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go w aktach parafii Książ Mały 163, przechowywanych w kieleckim Archiwum 
Państwowym. 7 lipca tegoż roku Kazimierz Polak odebrał gratyfikację z racji wy-
restaurowania ośmiogłosowego instrumentu w tej świątyni 164.

Organy miechowskie, które notowano w 1863 roku jako dzieło o 22 głosach 
i 6 zdezelowanych Miechach 165, w 1882 roku poddano pracom restauracyjnym, co 
kosztowało 750 rubli srebrem, na co wskazano w 1885 roku 166. Dołożył się do nich 
poprzedni proboszcz ofiarą w wysokości 100 rs. 167. Widocznie jakoś� zabiegów 
nie zadowoliła zleceniodawców, gdyż w 1891 roku został wyrestaurowany Organ 
gruntownie za rs 1350 ze składek parafialnych 168.

Opisane przedsięwzięcia nie zakończyły burzliwych dziejów organów 
w Miechowie. W 1950 roku za zabytkową fasadą zainstalowano instrument z 1934 
roku, zbudowany jako opus 1497 w renomowanej firmie niemieckiej W. Sauer, 
której właścicielem był wówczas dr Oscar Walcker. Organy znajdowały się przed-
tem w kościele ewangelickim w Bolesławcu 169 na śląsku 170. Zupełnie niedawno 
„przerobiono” ten znakomity obiekt bezzasadnie i nieudolnie instalując trakturę 
mechaniczną. Jest to kolejny akt wandalizmu i bezmyślności dokonywany w kra-
ju, gdzie ustawowo roztacza się pieczę nad zabytkami. A jeżeli tak nie jest, to 
przynajmniej niemała liczba urzędników regularnie pobiera za to pensje.

AKT dRUGI

Miejsce akcji:
Żarnowiec, kościół parafialny.

Obsada:
Przedsiębiorca: Stanisław Fabrycy, burmistrz miasta Żarnowca.
Wykonawca prac: ksiądz Józef Sojecki, pleban z Mstyczowa 171, dziekan 

dekanatu Książ Wielki, urodzony w 1778 roku w Załężu (Cyrkuł Sądecki), syn 

163 Książ Mały, wieś w pow. miechowskim, woj. małopolskie.
164 APK, RgR, sygn. 5936, s. 151.
165 Tamże, sygn. 6057, s. 602.
166 ADK, PM-6/3, k. 13, Organy. Na chórze wspaniałej budowy – Organy o 22ch głosach wielce 

przyozdabiają tutejszą Swiątynię – Miechy doń należące mieszczą się w przyległym murowa-
nym budynku na pierwszym piętrze – łączącem się z Kościołem – W r. 1882 zostały z gruntu 
wyrestaurowane z funduszu jak to wyżej nadmieniono na wystawienie figury na Kopule 
wieży pierwotnie wyznaczonego – Koszta tej naprawy wyniosły 750 rs.

167 „gazeta świąteczna” 1885, nr 251, tydzień 43, dokończenie, s. 1.
168 ADK, OD-5/34, k. 691v.
169 Bolesławiec, miasto powiatowe, woj. dolnośląskie.
170 P. Rosiński, Zabytkowe organy, s. 179, 180.
171 Mstyczów, wieś w pow. jędrzejowskim, woj. świętokrzyskie.
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Kazimierza i Angeli z Kisielowskich, pochodzenia szlacheckiego, od 1788 roku 
w szkołach niemieckich w Nowym Sączu, w latach 1790–1799 w gimnazjum w Po-
dolińcu 172, od 1800 roku w Seminarium Biskupim w Krakowie, wyświęcony na 
kapłana w 1804 roku, wikariusz w Krzcięcicach, w latach 1810–1812 – pleban w Pa-
łecznicy, po czym proboszcz w Mstyczowie 173. Zmarł w Mstyczowie 25 czerwca 
1860 roku 174.

Wykonawca prac końcowych: Jan Słowiński, policjant z Krakowa, którego 
w Miechowie poznano jako głownego Piiaka, który nigdy nieuczył się, i wcale nie-
znał Reparacyi Organ, jeszcze, i głuchy był 175.

O żarnowieckich organach wiadomo już od 1690 roku 176. Ich obecnoś� 
w tym czasie i w tym miejscu nie powinna dziwi�, gdyż kościół należał do sióstr 
franciszkanek z Krakowa, a zakon ten dbał o sprawy muzyki. Zapewne dawny 
obiekt wspominano w 1747 roku podając, że jest starej budowy, siedmiogłosowy, 
rzeźbiony i wyzłacany. Instrument zreperowano kosztem ówczesnego prepozy-
ta 177, a był nim od 1737 roku ksiądz Ludwik Niewiarowski 178. By� może o kolejnej 
naprawie organów świadczy zapis z 1757 roku, gdzie wskazano, że chór muzyczny 
znajdował się po prawej (północnej) stronie świątyni. Mniejsza częś� wielkich or-
ganów – tak zwany pozytyw – pozostawała w doś� nietypowym miejscu, umiesz-
czona nie w balustradzie, lecz w dolnej partii cokołu szafy 179.

Nowe organy, będące istotą drugiego aktu naszej tragedii, zbudowano 
przed 1782 rokiem. ówczesny opis przedstawił je jako instrument o 16 głosach, 
dwóch klawiaturach ręcznych i nożnej, z czterema miechami 180. Ich fundatorem 
miał by� notowany już ksiądz Niewiarowski. Relacja z 1791 roku jest dokładniej-
sza: nowy chór muzyczny, ozdobiony drewnianą kratą i aniołkami trzymający-
mi instrumenty muzyczne, wspierał się na dwóch drewnianych słupach. Obok 
organów znajdował się pozytyw skrzynkowy naprawiony przez budowniczego 

172 Wówczas na Węgrzech, obecnie na Słowacji, gdzie szkołę prowadzili pijarzy.
173 ADK, OP-X/4 b, Akta Kurialne Ogólne[,] Życiorysy kapłanów 1835 r.
174 Tamże, OP-X/4, s. 799.
175 Tamże, PM-6/1, k. 283.
176 AKMKr, AV 15, k. 28, Instrumentum musicum alias Organy a tempore multo usui non ap-

tum impensis Re[veren]di Praepositi est restauratum.
177 Tamże, AV 32, s. 44, Organa pulchra structurae et sonantiae Vocum Septem antiqui Operis 

Varÿs Caelaturis et picturis adornata per modernum Perillustrem Praepositum restaurata.
178 Tamże, AV 53, s. 39.
179 BWSDS, AKKiK, sygn. 658, k. 16, od strony północnej Magnum Organum cum pedestri 

positivo de novo restauratum; k. 20, dekret reformacyjny: Organum magnum cum notabili 
sumptu restauravit.

180 AKMKr, AV 53, s. 4, Organy nowe stolarską i snycerską robotą, klawiatur manualnych dwie 
pedał ieden głosów maiące szesnaście Miechów cztery, na tymże Chórze kotłów nowych mie-
dzianych dwa, sumptu moderni Praepositi wszystko sprawione.
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wielkich organów 181. Zanim okazały instrument stał się obiektem działań spółki 
Sojecki & Słotwiński, w 1827 roku uszkodzone miechy naprawił Stanisław Kazi-
budzki, który użył do tego dwunastu nowych Skór białoskórniczych, pobierając 
54 złotych polskich od księdza Nizińskiego, administratora kościołów w Łanach 
Wielkich i w Żarnowcu 182.

Zły stan wielkich organów stał się przyczyną obmyślenia środków zarad-
czych. W wykazie kosztów na podniesienie stanu świątyni, sporządzonym w 1831 
roku, przewidziano dla orgarmistrza zreperowanie instrumentu, wykonanie 
dwóch piszczałek z blachy ołowianej i czterech miechów ze skury ierchowey za 
500 zł 183. gdy nie doszło do tej naprawy, w 1836 roku wykonano nowy anszlag, 
a w nim, pod pozycją Robota Orgarmistrza z Materyałem, wspomniano o dal-
szych dezolacjach, wskazując potrzebę wyrobienia 50 mniejszych piszczałek oło-
wianych, po 4 zł sztuka (razem 200 zł), 50 piszczałek drewnianych osadzonych 
na klocach przy pomocy kleju (karuku), po 6 zł sztuka (300 zł), uregulowania 
drutów traktury, stołu gry (Klawikortu), tudzież przeforsztowania skrzyni dolney 
z tarcic po wyregulowaniu tych Organów. Ta częś� kosztorysu wraz z rezerwą za 
nieprzewidzianą reparacyą przy rozebraniu okazać się mogącą została wyceniona 
na 400 zł. Łączny koszt naprawy instrumentu miał zamkną� się kwotą 900 zł 184.

Do prac planowano przystąpi� w 1837 roku i w tym celu wezwano z Mie-
chowa znanego już wykonawcę, policjanta wszakże, co opisano 11 czerwca:

Działo się w Biurze Burmistrza Miasta Zarnowca d 11. Czerwca 1837 roku
Protokoł.

W zamiarze Kontynuacyi reperowania Koscioła przystąpiono do przedsięwzięcia 
reperowania Organow:– Dozor Kościelny przeto powziąwszy pewne przekonanie, 
o Orgarmistrzu, ktoren nateraz w Kosciele Miechowskim reperacyą Organ kończy 
tego więc zawezwał tu do Zarnowca ktoren stawiwszy się na ządanie Dozoru nay-
przod okazał Swiadectwa udowadniaiące Jego zręczność i doskonałość, a ktoren 
nazywa się Jan Słotwiński z tem więc Dozor Koscielny w komplecie zebrany udał 
się do Koscioła w celu zlustrowania zdyzelowanych Organ; i pokazawszy takowe 
sprowadzonemu Orgarmistrzowi JP. Janowi Słotwińskiemu, w Krakowie zamiesz-

181 Tamże, IPK.B 120, s. 46, Chor nowy na Dwoch Słupach Stolarską y Snycerską robotą z anioł-
kami cum Instrumentis Musicalibus z Kratą Drewnianą[;] na tym Churze Organy nowe 
o Szesnastu głosach Klawiatur Manualnych 2. Pedał ieden, Piszczałki Cynowe Miechow 
Cztery, te Organy Snycerską robotą ozdobione, na tymże Churze znayduie się Pozytywek 
nowy mały Skrzynkowy wyreparowany przez tegosz Magistra, tudziesz Kotły 2. nowe.

182 Tamże, APB 97, s. 499.
183 Archiwum główne Akt Dawnych (dalej: AgAD), Centralne Władze Wyznaniowe (dalej: 

CWW), sygn. 464, s. 46; APK, RgR: sygn. 6673, s. 605, sygn. 6675, s. 131, s. 344, 361, 362.
184 Tamże, CWW, sygn. 464, s. 122; APK, RgR: sygn. 6673, s. 646; sygn. 6675, strona pomi-

nięta podczas paginowania, między stronami 491a–492.
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kałemu zapytał się tegoz po dokładnem zlustrowaniu wiele żądać będzie od wyre-
perowania wyzey wspomnionych Organ z swoim Materyałem? Na co JP Słotwiński 
odpowiedział: – Organy mnie pokazane są zupełnie w złym stanie i te potrzebuią 
następuiącey reperacyi.
1o Cały Organ składa się z głosow 16tu
   a w Manuale głosow  8m

   b. w Pozytywie ”  4.
   c. w Pedale  ”  4
Organ ten potrzeba całkowicie rozebrać co do naymnieyszych części.
2o Pozytyw ktoren zupełnie zdyzelowany z gruntu w złym mieyscu nateraz usta-
wiony, pod samemi Klawiaturami przy Nogach i Pedale– potrzeba wynieść do Gory 
w Organy w przyzwoite mieysce ulokować.–
3 Cały Mechanizm w Organach Nowo ma bydz urządzony: do czego w Srodku 
w Winkladach potrzeba wszystkich nowych drutow, poniewaz te zupełnie od rdzy 
poniszczone.
4 Wentele w srodku w Winkladach nowo oprawne bydz maią.
5. Spręzyny do tychze wentelow nowe
6. Ferfeksa nowe–
7. Bardzo wiele piszczałek brakuiących tak Cynowych iako i Drewnianych Nowych 
potrzeba–
8 W Pedale wszystko podobnie iak w Manuale potrzeba urządzić nowo.
9. Klawiatury Nowo wyfornerowane bydz muszą.–
10. Cztery Miechy zupełnie w nową Skorę oprawic 185 bydz muszą. na Bykowcach
11 Kanały dla podawania Wiatru do Organ na Nowo muszą bydz urządzone mia-
nowicie z przyczyny ze Pozytew w inne Mieysce będzie przeniesiony, poniewaz ten 
stoiąc w niegodziwem mieyscu nie podobną iest rzeczą, aby wydał swoy głos Głos 
i Melodyą iaką miec powinien
Za Wykazaną powyzey reparacyą ządam Złotych Polskich Trzy tysiące Zł i nie mogę 
inaczey Organow tych wystawić, ktore ze będą w naylepszym stanie po reperacyi 
zaręczam wszelkim moim Maiątkiem iaki mam i miec mogę gdzie kolwiek. – – Do-
zor Koscielny Przekonawszy się z Anszlagu 1go iak rownie z Anszlagu zDodatko-
wego, ze tam na reperacyą gru[n]t[ow]ną Organu tylko Zł 1500 Anszlagowano 
taką więc Sume JP. Słotwinskiemu ofiarowac deklarował, a Poniewaz Orgarmistrz 
niechciał się podiąc Reperacyi powyzey wykazany za te Sume – Przeto Protokuł na 
tem ukonczony i wraz z Obecnemi podpisany został.–
Fabrycy B[urmistrz] Prezes Jan Słotwieński
 Walenty Drozdzowicz C:D:
 Idzi Bayorkiewicz CD. Obecny 186.

185 Powinno by�: oprawione.
186 APK, RgR, sygn. 6675, s. 303–306.
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Wobec niedostatku środków finansowych w takiej ilości, jaką podał Sło-
twiński, postanowiono zreperowa� instrument za 1500 zł, zgodnie z kwotą 
wskazaną w wykazie kosztów z 1836 roku. 15 września 1840 roku, gdy naprawa 
świątyni była zakończona, zaskarżono burmistrza miasta – Fabrycego, do Rzą-
du gubernialnego i Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, informując o tym 
Jaśnie Wielmożnego Gubernatora Cywilnego Gubernii Krakowskiéj. Zarzucono, 
że Kosciół niejest należycie sporządzony – pokrycie Dachu było najpotrzebniéjsze 
P. Burmistrz kupował gonty tandytne cienkie krótkie bo ¾ łokcia po groszy 27 albo 
30 Kopa, przeto snieg poddyma i cały strych Kościoła bywa w Zimie zasypany za-
moka podsiebitka i sklepienie[,] psuią się Ołtarze i Ławki bo snieg topnieie 187, woda 
ciecze do Kościoła tak że niemożna schronic się podczas Nabożenstwa aby niezostać 
zmoczonem–
Organy powinny być najtroskliwiéj zasłonione przeciez teraz bardziéj zamoka-
ią niżeli gdy był stary dach te Kategorye zaświadczyć może Proboszcz miéjscowy 
Organista i wszyscy Parafianie – powała ułozona z tarcic nieiednakiéj grubości 188. 
Wspomniano, że Organy także nie są należycie poprawione bo nie przez Majstra 
biegłego; wiele brakuie, Proboszcz miejscowy i Majster Orgarmistrz obiaśnią tą Ka-
tegoryą. […] 189.

Mianem majstra, którego nie można było nazwa� biegłym, określono księ-
dza Sojeckiego. Nie przeszkodziło mu to w odebraniu przewidzianej wykazem 
kosztów kwoty, co udokumentowano stosownym pokwitowaniem:

[opłata stemplowa wysokości 15 groszy]
Zp 1,500.

Nizey podpisany znaiąc się na Organach i reperuiąc takowe w Miescie Zarnowcu 
bez zadnego wynadgrodzenia lecz tylko dla ulgi ubogich Parafian ninieyszym ze-
znaię iz wszelkie materyały do reparacyy Organ uzyte iakoto Drut, zelazo, ołow, 
Cyna Kley, skory, Tarcice, Kowal, Szluszarz pomoc ręczna Drzewo, Markarata do 
lutowania piszczałek, zrobienie nowych miechow sztuk 4, ferfexow, wynaięcie do 
pomocy czeladnika stolarskiego i Tokarza, zrobienie 54 sztuk śrob i inne potrzeby 
wyniosły złotych polskich 1500 tysiąc pięcset, co w dowod rzetelnie podpisem ręki 
potwierdzam

Dano w Mstyczowie d. 2 Listopada 1840
     X. Jozef Soiecki Prob. Mstycz[owski]
Własnoręczność podpisu Xiędza Józefa Sojeckiego Dziekana i Proboszcza Msty-
czów poswiadczam

187 W oryginale: topnienie.
188 APK, RgR, sygn. 6675, s. 504.
189 Tamże, s. 505.
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1/13 Lipca [1]845 Za W.G Głębocki
[pieczę� okrągła: POWIAT OLKuSKI MAgISTRAT MSTA ŻARNOWIEC]
Widziałem przy spisywaniu Protokołu Odbiorczego
  w Żarnowcu d. 16/28. Sierpnia 1845. r. [podpis] 190.

gdy zabiegi księdza Sojeckiego nie mogły by� uznane za zadowalające, 
Fabrycy, burmistrz miasta Żarnowca, udał się do Olkusza i 6 lutego 1841 roku 
zawarł kontrakt z Janem Słotwińskim, mieszkającym wówczas w Żuradzie 191, na 
wystrojenie Organów nowo przez Wo Xiędza Sojeckiego reparowanych, i oklejenie 
swoiem Materyałem Czterech Miechow przy tychrze Organach, za 389 zł 192. Prace 
odbyły się w 1841 roku, lecz pokwitowanie z odbioru wypłaty nosi datę 13 listo-
pada 1845 roku:

[opłata stemplowa w wysokości 7½ kopiejek]
Kwit na Zp: 389.

Wyraznie Złotych Polskich Trzysta Osmdziesiąt dziewięc ktore ja nizej podpisa-
ny Orgarmistrz za oklienie na nowo miechów do Organ w Kosciele Zarnowiec-
kiem i wystroienie Organ w roku 1841. z rąk Prezyduiącego w Dozorze Koscielnym 
w temze r. 1841. wedle Kontraktu o tęż robotę ze mną zawartego odebrałem w zu-
pełności gotowizną – i na dowod w dniu dzisiejszem na ządanie Dozoru Kościelne-
go w M: Żarnowcu niniejszem Kwit wydaię.–
  w Żarnowcu d: 1/13. Listopada 1845u
     Słotwieński
Własnoręczność powyzszego podpisu Słotwinskiego Orgarmistrza poswiadcza–
  w Żarnowcu d: 1/13. Listopada 1845u
   Fabrycy
[okrągła pieczę� o treści: OBWóD OLKuSKI MAgISTRAT MSTA ŻARNOWIEC]

Dozor Kościoła Parafialnego Żarnowiec
Własnoręczność podpisu i rzetelność wypłaty po blizszem sprawdzeniu wskutek Re-
skryptu Wo Naczelnika Ptu z d: 22. Stycznia/3 Lutego r.b. No 1761. poswiadcza.–
w Żarnowcu d: 28. Marca/9. Kwietnia 1846ru
    [Walenty Drozdzowicz C:D:]
    [Szymon Mazurek CD]
[Kozminski]    [Witkowski NadDzierzawca Prezes Dozoru] 193.

gdyby jakoś� prac dokonywanych podczas restauracji świątyni żarnowiec-
kiej nie budziła wątpliwości, można by odnotowa�, że zakończono je w 1841 roku. 

190 APK, RgR, sygn. 6673, s. 725.
191 Żurada, wieś pod Olkuszem w pow. olkuskim, woj. małopolskie.
192 APK, RgR, sygn. 6673, s. 728, 729. Tekst umowy znajduje się w Aneksie I.
193 Tamże, s. 730.
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Jednak do Rządu gubernialnego Kieleckiego wpłynęła skarga mieszkańców na 
burmistrza Fabrycego, który – podobnie jak Mayzel w Miechowie – prowadził 
entrepryzę sposobem administracyjnym. W tej sprawie wypowiedział się asesor 
budowniczy, który stwierdził, iż reperacya Koscioła quart, dokonaną została po-
żądnie z użyciem w Dobrym gatunku materyałów i tak pokrycie dachu guntami 
pomimo kilkoletni upływu czasu jest w dobrym stanie podsiebitka w Kosciele z tar-
cic wyborowych dana nieokazuje najmnieyszego szladu aby gdziekolwiek zaciekać 
miało, powała ułozona jest należycie 194. Organy zostały zreperowane, wobec czego 
zaskarżenie uznano za niewłaściwe 195. O zakończonych pracach przy organach 
pisano jeszcze 23 sierpnia 1843 roku 196.

Jakkolwiek odnotowano 28 sierpnia 1845 roku, że Organy na chórze Ko-
scielnym, zupełnie do dobrego stanu doprowadzono, [odbyło się] przerobienie 
nowych piszczałek, odnowienie Mechaniki, wyklejenie miechów, i prostowanie ze-
wnętrznych ozdób, itp:–, a Koszt na to wyłożony podług trzech dowodów dziś Bu-
downiczemu przez Burmistrza okazanych, wynosi kwotę ogolną Rubli srebrem 283 
kopiejek 35.– 197, problemy zaczęły się wówczas, gdy usiłowano rozliczy� koszty 
wydatkowane na remont kościoła. Dopiero wtedy zadbano o wystawienie róż-
nych rachunków, a wśród nich pojawił się kwit na 225 zł, wystawiony przez Józefę 
Lubelską 13 maja 1845 roku za dostarczenie pomieszkania i zywności przyzwoitej 
w ro 1840. dla WJ Xiędza Sojeckiego Dziekana z Mstyczowa, reperuiącego w on czas 
organy w Kościele tutejszem przez dni 60. po fl: 3. razem Złłp: 180. i znów powtor-
nie w ro 1841. na takiez dostarczenie pomieszkania i zywności dla Orgarmistrza 
Słotwinskiego do Klijenia miechów i wystrojenia Organ w temże samym Kościele 
Zarnowieckim, przybyłego – przez dni 15cie a f: 3. Złłp. 45. 198. Inny kwit, na 45 zł, 
dał furman Jan Kieronski:

Wyraznie Złotych polskich Czterdziesci pięc ktore ja nizej podpisany będąc wynaię-
tym i ugodzonym przez Dozor Kościoła Parafialnego w Miescie Żarnowcu:
a: Za 8m razy do Mstyczowa dla odwiezienia i przywiezienia 
WJXiędza Sojeckiego dziekana po Zp: 3.   Zp: 24.–
b: Za przywiezienie i odwiezienie Orgarmistrza Słotwinskiego
z Olkusza i napowrot do Olkusza  ” 15.
c: Po zakupienie materyału do reperacyi Organ jezdziłem
z Orgarmistrzem do M: Miechowa  ” 6.–
 Razem jak wyzej Zp: 45.

194 APK, RgR, sygn. 6675, s. 530.
195 Tamże, s. 531.
196 AgAD, CWW, sygn. 464, s. 275; APK, RgR, sygn. 6675, s. 550.
197 APK, RgR, sygn. 6673, s. 383 i 386.
198 Tamże, s. 731.
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częściowo po wynaięciu furmanki z rąk Prezesa Dozoru Kościelnego w gotowi-
znie odebrałem – i z odebrania obecnie na ządanie Dozoru Kościelnego niniejszem 
Kwituię.–
 w Żarnowcu d: 8/20. Listopada 1845 ru
  xxx Jan Kieronski
Za własnoręczne połozenie Krzyzow nieumiejącego pisac Jana Kierońskiego swiad-
czy Magistrat Miasta Żarnowca
[pieczę� okrągła: POWIAT OLKuSKI MAgISTRAT MSTA ŻARNOWIEC] Fa-
brycy Br. 199

Dozor Kościoła Parafialnego Żarnowiec.
Własnoręczność podpisu Pa Fabrycego poswiadczaiącego i rzetelność wypłaty ktorą 
Jan Kieronski nateraz powołany przyznał – wskutek Reskryptu Pa Naczelnika Ptu 
z d: 22. Stycznia/3. Lutego r.b. No 1761. stwierdza.–
 w Żarnowcu 28 Marca/9. Kwietnia 1846ru
  Walenty Drozdowicz C:D:
  Szymon Mazurek CD
  Kozminski
Witkowski NadDzierzawca Prezes Dozoru 200.

W aktach znajduje się zestawienie dowodów: na 1889 zł, wydatkowanych 
w związku z remontem organów 201, na 180 zł pobranych przez Lubelską za lokal 
i stół dla księdza Sojeckiego przez 60 dni i 45 zł dla Słotwińskiego za 15 dni oraz 
za ośmiokrotne podróże furmanką księdza Sojeckiego na trasie Mstyczów – Żar-
nowiec – Mstyczów (24 zł) i Słotwińskiego – z Olkusza do Żarnowca i z powro-
tem (15 zł). Furman jechał też do Miechowa po materiały konieczne do reperacji 
organowych miechów, co wycenił na 6 zł 202.

Wydaje się, że rację miał kontrolujący rachunki, gdy kwestionował ich rze-
telnoś�. Najpierw jednak, 26 listopada 1845 roku nałożono tak zwany stempel 
karny wartości 90 kopiejek w związku z brakiem wymaganego stempla na kontr-
akcie ze Słotwińskim, jeszcze z 6 lutego 1841 roku 203, a nadto dwukrotnie pobrano 
ustaloną opłatę w wysokości 7½ kopiejek od obydwu arkuszy tej umowy 204.

W 1845 roku, gdy sporządzano protokół odbiorczy reperacji organów, wpi-
sano najpierw znany już zakres czynności określony w wykazie kosztów z 1831 roku, 

199 Skrót utworzony od wyrazu: Burmistrz.
200 APK, RgR, sygn. 6673, s. 733, 734.
201 Tamże, s. 408, 409, 418.
202 Tamże, s. 409, 418.
203 Tamże, s. 726. Przy tej okazji podano błędnie 1845 r., zamiast 1841.
204 Tamże, s, 727, strona nieliczbowana (niegdyś k. 79).
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podając przy tym, że powstał rok później 205. Obok wskazano na realnie wykona-
ne prace, podając:

[Przy sporządzeniu Protokołu Odbiorczego znaleziono iak następuie.]
K: Robota Orgarmistrza.

w Protokole Ogólnym pod Litt N. obiaśniono, ze reperacya Organ Złłp 1889. kosz-
towała, tu się więc zaliczone w Anszlagu Zp: 500. przyimuią, a reszta Zp: 1389. 
w Protokóle odbiorczym dodatkowey reparacyi zamieści się. 500. [Złłp] 206.

Opisano także wyszczególnione już czynności przewidziane dodatkowym 
anszlagiem z 1836 roku 207, umieszczając w protokole odbiorczym:

G. Robota Orgarmistrza z materyałem–
Według kwitów przez Dozor Kościelny składanych, o których obiaśnienie pod pozy-
cyą N. ogólnego Protokołu się znayduie, Wyreparowanie i restauracya Organ Kosz-
towała Ogólnie Złłp: 1889. – gdy więc Złp. 500. w protokóle odbiorczym z pierwot-
nego Wykazu sporządzonym pod Tytułem K. zaliczonemi i przyiętemi zostały – tu 
przyimuie się resztuiąca kwota za robotę Orgarmistrza wypłacona, czyli [Koszta 
istotnie na budowę wyłożone wyniosły] 1389. [Gr] – [A zatem od Anszlagu Więcey 
Złłp] 489.
G. Robota orgarmistrza [Koszta istotnie na budowę wyłożone wyniosły] 1389. [Gr] 
– [A zatem od Anszlagu Więcey Złłp] 489. 208.

Zamknięcie protokołu bynajmniej nie zakończyło sprawy remontu ko-
ścioła i organów. 3 lutego 1846 roku dokonano przeglądu złożonej dokumentacji 
i sporządzono opis p.n. Postrzezenia przy pierwszéj Rewizyi Rachunku poczynio-
ne. Odniesiono się w nim do restauracji instrumentu muzycznego, czyniąc na-
stępujące uwagi:

29 Pozycya 50 dowodu 23
Wedle Swiadectwa JX Jozefa Soieckiego Proboszcza Parafii Mstyczow z d 21 Listo-
pada 1840 reperacya organ, z policzeniem wszelkich Materyałów, pomocy i innych 
potrzeb nierachując jego pracy, gdyz te bezpłatnie dla Parafian Miasta Zarnowca 
poswięcił, miała Kosztować Zł 1500 to jest więcej o Zp 600 nad anszlagi–
Dowod przeto ten miejsce Kontraktu i Kwitu zastępujący[,] na ktorym jeszcze po-
przestać nie mozna, gdyz szczegołowemi Kwitami za powzięte materyały i pomoc 
wsparty bydz powinien[,] a obok tego – zaopatrzony jest w wątpliwe poswiadczenie 

205 Tamże, s. 442.
206 Tamże.
207 APK, RgR: sygn. 6673, s. 509, 548; sygn. 6675, s. 361, 362. W protokole podano mylnie 

1838 rok.
208 Tamże, sygn. 6673, s. 510, 549.
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i opatrzony pieczęcią fałszywą widocznie i z namysłu zatartą, co usprawiedliwic 
nalezy, daje nieomylne przekonanie, ze organy zupełnie juz wyreperowane zostały 
– i ze na ten cel zadne wydatki polikwidowane bydz niemogą – Zkądze więc
30 Pozycya 50. 51. 52. 53. 54. 55 No 23. 24 25
Wywiązała się nowa reperacya Organ w dwa zaledwie Miesiące po pierwszéj, za 
ktorą wedle Kontraktu z d 6 Lutego 1841 r ze Słotwinskim Orgarmistrzem z Kra-
kowa w Olkuszu zawartego wypłacono temuz Słotwinskiemu wedle Kwitu z d 1/13 
Listopada [1]845 r w Zarnowcu spisanego, Zp 389 ktory to Kwit zadnéj nie nosi 
cechy rzetelności, bo Interessant mieszka za Granicą nateraz w Zarnowcu wcale 
niebył, a Kwit za granicą wydany, przez tameczne władze Wyalizowanym bydz 
powinien wydatek więc ten jako zbyteczny oraz – wedle Kwitu Jozefy Lubelskiéj z d 
1/13 Maja rz za zywienie X Soieckiego Zp 225 wedle Kwitu Jana Kierańskiego z d 8/20 
Listop: tr za dostarczone furmanki dla tychze Zp 45 Czyli w ogole Zp: 659 na defekt 
zalicza się.– 209.

Ostatecznie przedstawione dowody uznano widocznie za niewiarygodne, 
skoro jeszcze raz, 13 kwietnia 1846 roku, ksiądz Józef Sojecki wystawił pokwito-
wanie następującej treści:

[stempel wartości 7½ kopiejek]
Swiadectwo

Wskutek ządania Pana Fabrycego byłego prezyduiącego w dozorze Koscielnym 
Miasta Zarnowca, ninieyszym zpewniam iz oprocz wydatkow na reperacyą Organ 
w pomienionym Kosciele wedle udzielonego iuz poprzednio swiadectwa pod dniem 
21 Listopa[da] 1840 roku na złp 1500 wyrachowanych, Tenże dozor Koscielny do-
starczył mi przez czas reparacyą Organ stancyą i stoł przyzwoity w domu Pani 
Lubelskiey, nadto co tydzien formankę tam i nazad odwozoną mnie, w dowod czego 
własnoręcznie podpisuię się.
Dano Mstyczow d. 1/13 Kwietnia 1846
     X. Joz. Soiecki Dziekan Xiązki mp
[okrągła pieczę�] 210.

Trudno uzna�, że sprawę zakończono wówczas definitywnie, gdyż jeszcze 
w 1862 roku nawiązano do tego remontu:

H. Robota Orgarmistrza
Według protokołów Rewizyino Odbiorczych mianowicie robót Anszlagiem w r: 
1832 objętych przyjęto za Roboty Orgarmistrza fl: 500 czyli rs: 75

209 Tamże, s. 114–116, 566–568 i 585–587.
210 Tamże, s. 333.
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Dodatkowych Robót z Wykazu w r. 1838 zatwierdzonego przyjęto fl: 1389 
czyli rs: 208. 35

G. Robota Orgarmistrza 283 [rs:] 35 [kop.] 211.

Bohater przedsięwzięcia, ksiądz Sojecki, nie żył w 1862 roku od dwóch 
lat, natomiast ciekawi� może, czy podejmował się prac przy innych organach. 
W Mstyczowie, gdzie był proboszczem, odebrał 30 rubli z racji remontu instru-
mentu w 1852 roku, lecz trudno stwierdzi�, że wykonał go osobiście 212. Przed-
miotem zabiegów był obiekt o 12 głosach, z klawiaturą nożną, o trzech mie-
chach 213, który jako ośmiogłosowy miał by� zbudowany w 1682 roku dla kościoła 
na Zwierzyńcu w Krakowie, po czym kupiony w 1792 roku za 1000 guldenów do 
Mstyczowa i tam – by� może – rozbudowany o czterogłosową sekcję klawiatury  
nożnej 214.

Wracając do Żarnowca, kolejne informacje o wielkości instrumentu nie 
są zapewne wiarygodne, gdyż wskazują na istnienie ośmiogłosowych organów, 
w 1849 215, 1865 216, 1866 217 i 1867 roku 218. Jak wiadomo, był to obiekt dwukrotnie 
większy, o 16 głosach, a osiem z nich należało do głównej klawiatury, co wi-
docznie błędnie, a nadto konsekwentnie wykazywano w kolejnych spisach in-
wentarza. Znamienne, że już w 1859 roku postulowano Wyreperowanie miechów  

211 Tamże, s. 346.
212 APK, RgR, sygn. 6119, s. 151.
213 ADK, PM-17/1, k. 135, 1862 r., organ o 12tu głosach z pedałem i trzema miechami.
214 Tamże, k. 320.
215 Archiwum Diecezjalne w Sosnowcu (dalej: ADSo) [dawniej: ADK, sygn. PŁ-1/1], k. 118, 

Chor muzyczny o Osmiu głosach [sic!].
216 Tamże, k. 413v, organ o 8u głosach z pedałem i czteroma miechami. Zabudowanie orga-

nu drzewiane i rzeźbami ozdobione, pomalowane jest białą farbą, lecz organ i miechy jako 
znacznie uszkodzone, koniecznej i gruntownej potrzebują reperacyi.; k. 417v, Organ o ośmiu 
głosach z pedałem zniszczony 1. [Rsr.] 50.; APK, RgR, sygn. 6674, s. 254, Organ o 8. głosach 
z pedałem i 4ma miechami. Zabudowanie Organu drzewiane i rzeźbami ozdobione pomalo-
wane jest białą farbą, lecz organ i miechy jako znacznie uszkodzone koniecznéj i gruntownéj 
potrzebują reperacyi.

217 ADSo [dawniej: ADK, sygn. PŁ-1/1], k. 471, organ o 8u głosach z pedałem i czteroma mie-
chami. Zabudowanie organu drzewiane i rzeźbami ozdobione, pomalowane jest białą farbą, 
lecz organ i miechy jako znacznie uszkodzone, koniecznej i gruntownej potrzebują repera-
cyi.; k. 473v, Organ o ośmiu głosach z pedałem zniszczony 1. [Rsr.] 50.; APK, RgR, sygn. 
6673, s. 782, Organ o 8. głosach z pedałem i 4ma miechami. Zabudowanie Organu drzewiane 
i rzeźbami ozdobione pomalowane jest białą farbą, lecz organ i miechy jako znacznie uszko-
dzone koniecznéj i gruntownéj potrzebują reperacyi.; s. 787, Organ o 8 głosach z pedałem 1. 
[Rs.] 90.

218 ADSo [dawniej: ADK, sygn. PŁ-1/1], k. 502, organ o 8u głosach z pedałem i czteroma miecha-
mi. Zabudowanie organu drzewiane i rzeźbami ozdobione, pomalowane jest białą farbą, lecz 
organ i miechy jako znacznie uszkodzone, koniecznej i gruntownej potrzebują reperacyi.
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i piszczałek w organach oraz schodków na chór prowadzących 219, co może nie naj-
lepiej świadczy� o jakości wykonanych prac.

Przed 1914 roku w Żarnowcu stanęły nowe organy 220, z których zachowała 
się obudowa, a na jej rewersie zauważy� można inicjały AH należące do budow-
niczego – Adolfa Homana, działającego wówczas w Warszawie 221.

AKT TRZECI

Miejsce akcji:
Olkusz, kościół parafialny.

Obsada:
Wykonawca prac: Jan Słotwiński, policjant z Krakowa, którego w Miecho-

wie poznano jako głownego Piiaka, który nigdy nieuczył się, i wcale nieznał Repa-
racyi Organ, jeszcze, i głuchy był 222.

uważa się, że wspaniała ozdoba olkuskiej fary – okazałe organy, budowane 
długo, bo przynajmniej od 1612 do 1633 roku, przetrwały w warstwie instrumen-
tarskiej do naszych czasów. Zajęła się nimi krakowska Pracownia Konserwacji 
Zabytków z udziałem Jana Chwałka, a efekt zabiegów obnażył prawdę o niekom-
petencjach osób zatrudnionych przy tej rekonstrukcji. W niewłaściwy sposób 
gromadzono dokumentację historyczną, a na zakończenie nałożono strój, które-
go fałszywe współbrzmienie skutecznie zniechęca do organizowania tam koncer-
tów czy cho�by akompaniowania śpiewom.

Zanim jednak zajmie nas ostatni akt tej tragedii, warto ujawni�, jak nie-
gdyś bywało z tym instrumentem. Wiadomo, że podczas potopu Szwedzi i woj-
ska Rakoczego okrutnie poczynali sobie z organami. Nie inaczej było zapewne 
w Olkuszu. W 1748 roku w świątyni znajdowały się dwa instrumenty: organy 
o wyzłacanej strukturze, sławne i rzadkie w diecezji krakowskiej, z wieloma nie-
strojnymi głosami, których piszczałki były w mniejszej części zniszczone, a czę-
ściowo ich brakowało, oraz niemałe organy nad stallami 223. Kolejny opis, z 1783 
roku, prezentuje ten sam, trzydziestodwugłosowy instrument po remoncie, który 
przeprowadzono tak, że stał się gorszy niż był przed reperacją. Na chórze ponad 

219 Tamże, k. 288.
220 ADSo [dawniej: ADK, sygn. OD-1/6], k. 89, organum novum.
221 Karta ewidencyjna obiektu, autor – Wiktor Łyjak.
222 ADK, PM-6/1, k. 283.
223 AKMKr, AV 30, s. 13, supra stalla … minus extat Organum Majore[,] ad Portam Occiden-

talem … in quo Organum Nobilissimum in Diaecesi rarum in pluribus tamen vocibus disso-
num, eo quod aliquae Fistulae minores partem collapsae, partem defecturae, adornatam.
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stallami znajdował się siedmiogłosowy pozytyw 224. Podobnego zapisu dokonano 
w 1791 roku podając, że wielkie organy zasilało dziewię� miechów, a pozytyw przy 
ołtarzu liczył więcej, gdyż 9 głosów 225.

W dziewiętnastym wieku, zanim jeszcze podjęto prace remontowe w świą-
tyni, w 1817 roku wielkie organy i pozytyw pozostawały w złym stanie 226. Zacho-
dziła nawet obawa (o czym wspomniano w 1823 r.), że może zawali� się znisz-
czony kościół, z Organem rzadkiey wSpaniałosci w Dyecezyi Krak: widzianym, 
a wówczas Organ Wielki, Kalikarnię zgruchocze 227. Kalikarnia – co warto wyja-
śni� – była pomieszczeniem na miechy organowe, obsługiwane przez kalikantów. 
Pewne prace naprawcze podjęto w 1826 roku: za 18 zł kupiono skórki do napra-
wy miechów 228, a taką samą kwotę otrzymał za restauracyą Miechow i Organ … 
Franciszek Broniszewsky stolaz [co potwierdził] Wincenty Pruszkowski Organista 
Olkuski 229. W następnym roku w świątyni notowano organy wielkie i dwa po-
zytywy – przy ołtarzu wielkim nad stallami i w kaplicy. Wszystkie instrumenty 
wymagały rychłej naprawy 230.

Interesującym, a nadto obszernym opisem można nazwa� relację z 1834 
roku:

Chorow jest dwa w Kościele, jeden nad wielkiemi Drzwiami, a drugi obok wielkiego 
Ołtarza po prawey stronie w Prezbiterium.– Na wielkim Chorze jest wielki Organ 
mieniący się bydź całym, o osmiu Miechach, dwudziestu dwoch głosach z peda-
łem klawiaturą a podwoyną Manualną, przy którym jest takze Pozytew na tych 
samych Miechach o dziesięciu głosach– Wszystkie Piszczałki są Cynowe, lecz jak 
Organ tak tez i Pozytew zupełnie zdezelowany i zupełnie grac niemozna– Miechy 
zupełnie takze porozklijane a temu jest przyczyna niewprawienia Okien dwoch, lub 

224 Tamże, AV 55, s. 375, Chor nad wielkiemi drzwiami ieszcze nie malowany dobry na ktorym 
Organy o głosach trzydziestu dwoch, miechach osmiu, te lubo reparowane przez niedozor 
reparacyi i to nie za teraznieyszego Rządcy gorsze są niż były przed reparacyą, przy ktorych 
Pozytyw. Chor drugi przy Wielkim Ołtarzu nie malowany, na którym Pozytyw o głosach 
siedmiu zły.

225 Tamże, IPK.B 161, s. 8, [mniejszy chór] od Południa chor z Pozytywem o 9. głosach, miechy 
reparacyi potrzebuią[,] Chor staroswiecki ozdobney struktury z organami wielkimi o głosach 
22. w tyle tych organ ies[t] głosow 9 stumiących [?] do tych Organow Miechow 9.

226 ADSo [dawniej ADK, PO-8/1], k. 86, wielki Organ i w złym [stanie] drugi [chór] przy Ołta-
rzu wielkim … gdzie iest także pozytew. Tak Organy iako i pozytywy potrzebuią reperacyi.

227 APK, RgR, sygn. 6187, s. 100.
228 AKMKr, APB 126, s. 365.
229 Tamże, s. 431.
230 ADSo [dawniej ADK, PO-8/2], k. 4, Chorów iest dwa, wielki od Zachodu Słońca iuż opisa-

ny, na którym iest wielki Organ – I Pozytew, drugi mały przy Ołtarzu wielkiem, do którego 
wchód z Kaplicy, gdzie iest także pozytew – Tak Organy iako i pozytywy, potrzebuią znacz-
ney i spieszney reparacyi.
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przynaymniey niezabicie tych Deskami, przez ktore z Wiatrem wpadaiący Deszcz 
i Snieg rozklijaią się Miechy a Organy się odstrajają.–
Na Małym Chorze obok Ołtarza Wielkiego w Prezbiterium jest takze Pozytew mały 
o dwoch Miechach, Siedmiu głosach bez pedału, lecz i ten jest odstrojony i potrze-
buie reperacyi.– Przy Organach Wielkich na Miechach są trzy Kamienie na Wagę 
Ołowiane wazące po funt 100. czyli razem funt 300. wazące 231. Na takim tle drama-
tyczną wymowę ma relacja z 1836 roku: Organów cały pedał zupełnie z kanałami 
zniszczony, piszczałki niektóre połamane – Miechów 8 z Stopniami do kalikowania, 
zniszczonych, pomiędzi temi 16 sztuk sprysów połamanych – przy tychże pozyty-
wek z bocznemi głosami podupadły – drugi także pozytywek przed Wielkim Oł-
tarzem klawikort z piszczałkami zniszczony 232. Warto zaznaczy�, że kolejne prze-
kazy, bezcenne dla sprawy tego obiektu, znajdują się w Archiwum Państwowym  
w Kielcach.

W 1836 roku postanowiono zają� się instrumentem, co potwierdzono spo-
rządzając odnośny wykaz kosztów:

J. Robota Orgarmistrza wraz z materyałem–
Za rozebranie Pedału Organów o 24 głosach, i na powrót na użytek wychędożenia, 
zalutowania piszczałek, i zrobienia nowych sztuk 20 piszczałek z Cyny uregulo-
wania pozytewku, zrobienia i ustawienia nowego kanału – 8 miechów zupełnie 
na nowo ustawic, i skórą ierchową należycie obłożyc, – 8 sztuk nowych stopni do 
kalikowania – 16 sztuk sprysów – przeforsztowania pozytewku, i ten w zupełnosci 
na użytek wystawic od tey roboty [Złłp] 5000
Pozytewek czyli Organy przed wielkim Ołtarzem, klawikort i piszczałki zdezelowa-
ne wymagaią wychędozenia, i sprawienia takowych szczegołow, iako tez na użytek 
wyrestaurowania, od roboty tey [Złłp.] 300
Summa Roboty Orgarmistrza z Materyałem 5300 233.

Niebawem podjęto widocznie działania w tej sprawie, bowiem 15 grudnia 
1838 roku nie wprost doniesiono o zakończeniu prac przy organach informując, 
że ich wystrojenie nastąpi wiosną 1839 roku 234.

15 listopada 1839 roku powstał dokument, który – w co nie wątpię – jest klu-
czowy dla obecnie podejmowanych prac przy zabytkowych organach. Nie znając 
jego treści można pozostawa� w przeświadczeniu, że wszystko to, co nosi znamio-
na dawności oraz oblazło patyną i brudem, jest właśnie ową warstwą oryginalną, 

231 Tamże, k. 261.
232 APK, RgR, sygn. 6186, s. 177.
233 Tamże, sygn. 6186, s. 202, 203; sygn. 6188, s. 34, 35, wykaz z 16 marca 1836 r.
234 Tamże, s. 272.
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którą z pietyzmem należy poddawa� kosztownym zabiegom konserwatorskim.  
gdyby zadbano o spenetrowanie zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach, 
nie doszłoby do kompromitacji pod szyldem restauracji wczesnobarokowych or-
ganów olkuskich. Nie chodzi tutaj o podwójny prospekt i szafy organowe, które 
są reprezentatywne dla swej epoki. Rzecz dotyczy warstwy brzmieniowej i sys-
temu powietrznego, a w tej materii trudno doszuka� się pierwotnej substancji 
w satysfakcjonującej ilości.

W 1839 roku stwierdzono, że naprawiono osiem istniejących miechów, 
zreperowano główny kanał powietrzny i 14 kanałów mniejszych, a także dwa ka-
nały wykonane z ołowiu, prowadzące wiatr do piszczałek bębnów głównych, ulo-
kowanych na kolumnach. Zreperowano mechanizmy służące do obsługi Dzwon-
ków, Kukułki i Bębna.

Przerobiono wiatrownicę pedałową, gdzie odkryto zapewne wklejkę bu-
downiczego; w zestawieniu kosztów ujęto to następująco: Winkladę Wielką zu-
pełnie zniszczoną całkiem przerobiono z nowych częsci na nowo jerchą wyklejono 
gdyż gwozdziami przez Hanc Humla Orgarmistrza z Norynberga fałszywie pozbia-
ną była i płotnem dla zakrycia złey roboty oklejoną. Tak sformułowany wniosek 
zdaje się świadczy� o tym, że wykonawcą prac był Józef Słotwiński, znany nam 
już z Miechowa i z Żarnowca. Winklada Wielka miała 24 klapy 235 (wentele), 24 
ferfexy, 48 sztyftów mosiężnych zapewniających właściwy ruch klap.

Zespół brzmienia manuału stał na dwóch wiatrownicach, po 41 tonów 
każdy 236. Z 12 głosów zachowano pię�, a siedem [!] usunięto zastępując innymi. 
Dodając do tego efekty prac wykonanych po 1839 roku, mając zaś na uwadze fakt 
dotychczasowego, przeszło dwustuletniego istnienia instrumentu, można by� 
niemal pewnym, że w głównej klawiaturze organów olkuskich nie ma piszczałek 
pamiętających czas powstania organów.

Podobnie jest w pozytywie, który oryginalnie zaprojektowano na 10 gło-
sów. W 1839 roku z głosów usunięto Szałamaje, Koze i Cymbała iako teraz nie-
używanych, zreperowano frontowy Pryncypał 4’ oraz pię� innych rejestrów, a za-
instalowano Fugarę i Flet minor. Jeżeli piszący zestawienie nie popełnił błędu, to 
od tej pory pozytyw liczył 8 głosów. Naprawiono wiatrownicę.

W klawiaturze nożnej poczyniono najmniej zmian. Podano, że do pedału 
należało 8 głosów. Zreperowano 24 piszczałki Pryncypału 16’, zdobiące fasadę in-
strumentu, wyrestaurowano Rurflet ołowiany łokci 4.; Rurflet Oktawa 4’, Oktawę 

235 W Lewoczy (Levoča) na Słowacji skala klawiatury nożnej w organach Hansa Hummla za-
mykała się w 23 tonach (C–d1), [za:] O. gergelyi, K. Wurm, Historické organy na Slovensku, 
Bratislava 1989, s. 37. W Olkuszu był o jeden ton więcej.

236 Identycznie jak w Lewoczy, gdzie skala zamykała się CF
D

g
E

A
B

Hc-gis2, [za:] O. gergelyi, 
K. Wurm, Historické organy, s. 37. By� może ostatnim dźwiękiem skali był diatoniczny 
klawisz a2, a nie byłoby wówczas gis2?
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Pryncypału 8’=4 237 podobnież przerobiono gdyż i cały Organ był Zniszczony; Super 
Oktawa 4’. Wykonano od nowa piszczałki dwóch drewnianych głosów: Sub=Bas 
szpuntowany i Burdon 8’. Z nieznanych względów wskazano tylko nazwy sied-
miu, zamiast ośmiu głosów.

Wybór rejestrów uzupełniały: kukułka, dzwonki i bęben.
Oprócz zmian w dyspozycji, zainstalowano trzy nowe klawiatury: dwie 

z nich były hebanowe, a jedna (dla klawiatury nożnej) dębowa. Zostawiono li-
gatury (listewki), lecz zmieniono na nowe sprężyny, śruby, druty, wymieniono 
walce, zamocowano miechy, zajęto się ławką dla organisty. Ogólny koszt remontu 
zamknął się kwotą 8218 zł 238.

Już 24 października 1840 roku odnotowano, Że organ Koscielny duży nie 
iest zreperowany dostatecznie a prócz tego że w mieysce zreperowania onego zo-
stał popsuty przez niedołężnego Orgarmistrza 239. W 1876 roku odpowiadało tylko 
10 głosów, a więc nieco mniej niż ⅓ instrumentu 240. W tym samym roku w Ol-
kuszu notowano „ogromne organy” 241, a ich stan pogarszał się tak, że w 1881 roku 
sprowadzony umyslnie z Warszawy Organmistrz zażądał od naprawy jego Rubli sr: 
cztery tysiące. By nie pozostawi� kościoła bez muzyki, za 200 rs. wyrestaurowano 
mały instrument znajdujący się ponad stallami 242. W latach 1883–1885 informo-
wano za pośrednictwem prasy o potrzebie zreperowania instrumentu 243.

237 Przerobiono z: 40.
238 APK, RgR, sygn. 6188, s. 39–42. Pełny tekst przekazu znajduje się w Aneksie II.
239 Tamże, s. 101.
240 ADSo [dawniej ADK, PO-8/3], k. 132v, Na wielkim Chorze jest Organ o osmiu zupełnie 

zniszczonych miechach – dwudziestu dwu głosach z pedałem, podwójną klawiaturą ma-
nualną,– przy którem jest także pozytyw o dziewięciu głosach. Przeważnie w tym Organie 
piszczałki są cynowe, lecz tak on jest zdezelowany, że na 32a głosy, zaledwie dziesięć odpo-
wiadają.– Na Chórze obok Wo Ołtarza jest pomieszczony pozytyw o 7iu [głosach] i dwóch 
miechach bez pedału.– Pozytyw ten jest również odstrojony i potrzebujący koniecznej napra-
wy.–; k. 136v, Organy[:] Na Wielkim Chórze Organ 1 [Rs] 3000 [,] Na małym Chórze Organ 
1 [Rs] 60.

241 „Przegląd Katolicki” 1876, s. 234.
242 ADK, OD-5/34, Wizytacje dziekańskie 1875–1897 [dekanat olkuski, 1880–1881], k. 489/9v, 

Wyrestuarowano w roku bieżącym Organ mały za Rub: Sr: 200. O wielkim na teraz ani 
myslec – sprowadzony umyslnie z Warszawy Organmistrz zażądał od naprawy jego Rubli sr: 
cztery tysiące.

243 „Kurier Poranny” 1883, nr 327, s. 3, naprawa bardzo nadwyrężonych organów kosztowa� 
będzie najmniej 4000 rubli; „Przegląd Katolicki” 1883, s. 709, organy pierwsze po jędrze-
jowskich podczas Podniesienia obracały się dwie gwiazdy i kukała kukułka; parafian nie 
jest sta� na remont organów, który wyceniono na 4000 rubli srebrem.; „Tydzień” 1883, 
nr 46, s. 2, organy nieznanego mistrza z XV w., koszt ich restauracji obliczono na 4000 rs.; 
„Przegląd Katolicki” 1885, s. 120, 121, organy nie są wyrestaurowane, na ten cel potrzeba 
więcej niż 1000 rubli srebrem.
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Naprawa odbyła się w 1886 roku, a w miejsce ośmiu miechów zainstalo-
wano jeden, tak zwany cylindrowy, gdyż składał się tak jak kapelusz-cylinder. 
Wielkie organy wyrestaurowano za 1200, a mniejsze za 150 rubli srebrem 244. Pisa-
no o tym także w 1892 roku 245. Zatem w 1886 roku dokonano kolejnych wielkich 
zmian, nie tylko usuwając miechy, lecz także wprowadzając nowe rejestry, np. 
modną wówczas Gambę.

Kundel olkuski, gdyż w inny sposób nie można nazwa� rzekomo wcze-
snobarokowych organów w obecnej postaci, ogłoszono zabytkiem cenniejszym 
nawet niż równie skundlony instrument w Kazimierzu Dolnym. Kundel ów sta-
nowi� ma pomnik budownictwa organowego na ziemiach polskich, a Jan Chwa-
łek „na prośbę profesorów gry organowej z akademii muzycznych i innych mu-
zyków uprawiających muzykę dawną, dokonał intonacji głosów i nastawił 246 je 
w systemie naturalnym, jednym ze starych systemów. Była to w Polsce absolutna 
nowoś�. Pierwsze zabytkowe organy w Polsce zabrzmiały głosem epoki rene-
sansu” 247. Znamienne, że nie zapytano wówczas osoby kompetentnej i wykształ-
conej, jakie organy dotrwały do naszych czasów w Olkuszu. Nieudolne i bez-
sensowne strojenie jakiegoś późnego wysypiska według zasad rodem z epoki 
renesansu (w sztuce polskiej renesans utrzymał się jeszcze w pierwszej �wierci 
XVII w.) jest czymś z gruntu chybionym i kuriozalnym, obnażającym mizerię 
intelektualną środowisk zajmujących się nauczaniem gry organowej. Prospekt 
instrumentu jest jeszcze późnorenesansowy, lecz zawartoś� szaf młodsza o kilka 
wieków. Wiadomo także, że żadnego z gdańskich organmistrzów Nitrowskich 
(protoplasta georg miał działa� w Polsce w latach około 1630–1642 248) nie można 
utożsamia� z epoką renesansu, a właśnie on miał kończy� instrument w Olkuszu. 
Trudno powiedzie�, jacy – gdyż nie podano personaliów – „profesorowie” stali za 
ideą zrealizowania tak bzdurnego przedsięwzięcia, lecz można pokusi� się o tezę, 
nie popełniając przy tym większego błędu, że z działających w zespole miernot  

244 ADSo [dawniej ADK, OD-8/6, Opis Kościołów dekanatu olkuskiego 18 VIII 1884 – 15 V 
1891], k. 83, organy … o dwóch klawiaturach i pedale o 34 [głosach], dawniej o osmiu mie-
chach obecnie po restauracyi 1886 roku o jednym miechu cylindrowym. [… filary] na których 
umieszczone są 2 piszczałki cynowe stanowiące tympan organu.; drugi chór przy kaplicy św. 
Anny, k. 83v, Organ o jednej klawiaturze o 7 głosach z 2 małymi miechami umieszczonymi 
pod organem.; k. 94, informacje o wykonanych pracach: Wyreparowano w r. 1883 Organ 
mały za r.sr. 150[,] Wyrestaurowano w r. 1886 Organ wielki za summę 1200.

245 „Przegląd Katolicki” 1892, s. 77, 78, w 1886 r. wyrestaurowano organy wielkie i małe (od 
strony kaplicy św. Anny).

246 Powinno by� zapewne: nastroił.
247 W. Wilk, Laudacja wygłoszona z okazji wręczenia księgi pamiątkowej ks. profesorowi Jano-

wi Chwałkowi, w: Muzyka i śpiew liturgiczny, red. J. Zimny, Sandomierz 2002, s. 14.
248 W. Renkewitz, J. Janca, Geschichte der Orgelbaukunst in Ost- und Westpreußen von 1333 bis 

1944, Verlag–Weidlich–Würzburg 1984, s. 137.
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nigdy nie ulepi się cho�by jednego �wier�inteligenta, znającego nadto zagadnienia 
instrumentarskie. Rzekome mądrości można było głosi� dopóty, dopóki nikt nie 
pokusił się o kompleksowo wykonane kwerendy. Zaniedbanie w tym względzie 
jest grzechem, lecz nie czekajmy, że winni kompromitacji publicznie wyznają go, 
wyrażą skruchę, a nade wszystko zechcą zadoś�uczyni� skalanej czci wizerunku 
polskich organów. Byłoby za co przeprasza�, a kolejny skundlony instrument, 
w opactwie jędrzejowskim, jest widomym świadectwem kompromitacji osób, 
które przez ponad dwadzieścia lat stały za sprawą jego restauracji. gdyby jed-
nak komuś przyszło na myśl, żeby przebada� pod takim kątem zasób Archiwum 
Państwowego w Kielcach, mógłby odnaleź�, że W Roku 1769. Ziemnicki Opat 
znacznemi z oszczędzonych intrat wydatkami, Kościoł Mozayką i Malowaniami 
przyozdobił – Dzwonnice i wielkie Oficyny wymurował, Organy tak rozwiększył, 
że dziś za iedne pomiędzy pierwszemi uważane bydz mogą 249, pomijając sprawę 
ośmiu miechów tego dzieła, na co wskazano w 1856 250 i 1859 roku 251. Zatem nie 
jest to – jak głosi obiegowa opinia – „czyste” dzieło Józefa Sitarskiego z połowy 
XVIII wieku.

Jak już napisano, organy jędrzejowskie pomyślnie przeszły odbiór, podob-
nie jak instrument w Olkuszu. To, że ani na jednych, ani na drugich nie można 
gra� repertuaru z epoki, nikogo nie oburza, cho� goście z zagranicy dziwią się, że 
w cywilizowanym kraju kreuje się coś równie niedorzecznego, ogłoszonego nadto 
sukcesem światowej miary. Skundlone instrumenty, niemające niczego wspólne-
go z polskimi prawdziwie historycznymi obiektami, są dowodem rodzimej igno-
rancji w tym względzie. Ignorancja ta dotyka w równej mierze wojewódzkich 
konserwatorów zabytków, z których żaden nie ma pojęcia o zagadnieniach in-
strumentarskich. Niestety, dokąd będą istnieli niedouczeni „eksperci” i pseudo- 
wykonawcy oraz kryjący ich niewiedzę konserwatorzy, w ramach rzekomych dzia-
łań służących odtwarzaniu historycznych obiektów, jak cho�by na podkieleckiej 
Łysej górze, ustawiane będą instrumenty przedziwnej wielkości. Pod Kielcami od-
było się to pod szyldem „Rekonstrukcja organów z początku XIX wieku w klaszto-
rze na świętym Krzyżu”. Plan rzekomej rekonstrukcji opracował mgr lic. Tomasz 
R. Staniek, proponując kundla o trzech klawiaturach ręcznych i pedale, z zestawem 
34 głosów obcym tradycji polskiego budownictwa organowego. Na niewielkim 
chórze monumentalny instrument prezentuje się niczym okręt w butelce (czego, 
Boże broń, niech opacznie nie odbiorą pracowici hobbyści oddani takiej pasji), 
a przecież znana jest fotografia obiektu, który miał zosta� poddany rekonstrukcji. 
Liczba 33 realnych głosów jest niemal o połowę za duża, gdyż w oryginale było 

249 APK, Naczelnik Powiatu Kieleckiego, sygn. 37, s. 22.
250 APK, RgR, sygn. 5818, s. 127, Organ o Osmiu miechach zupełnie w złym stanie.
251 Tamże, s. 197, Organ o 8 miechach 1 [Rs.] 9000.
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ich 20 252, a zdławione i stojące w ścisku piszczałki nie znajdują przestrzeni dla swo-
bodnego wydania tonu. Nadto karkołomnie poprowadzona traktura III manuału 
ma za duży ciężar, wobec czego ciągnie klapy, a w efekcie organy często wyda-
ją stałe, acz niekontrolowane dźwięki. gdyby za rekonstrukcją obiektu stał ktoś 
wykształcony, wiedziałby, że w wielkim krakowskim kościele Mariackim Ignacy 
Żernicki zbudował w 1800 roku (zatem w analogicznym okresie!) instrument o 20 
głosach 253, a jego autorstwa organy w okazałej bazylice na Jasnej górze miały ich 
liczy� 32 254. Bezmyślne i bezsensowne bicie rekordów pod bezzasadnym szyldem 
rekonstrukcji jest dalszym ciągiem organowej tragedii realizowanej tym razem 
za „unijne” lub „państwowe” pieniądze. A gdyby jeszcze ktoś dociekliwy zechciał 
wcześniej przebada� pod opisanym kątem zasób Archiwum Państwowego w Kiel-
cach, znalazłby nawet plan remontu wielkiego instrumentu na świętym Krzyżu, 
sygnowany w 1886 roku przez znanego organmistrza Homana 255.

iii. Dokument o kluczowym znaczeniu dla rekonstrukcji instrumentów 
z pracowni mateusza mielczarskiego

Tarnawa 256 to wieś pod Sędziszowem, znanym z węzła kolejowego. Organo-
wa przeszłoś� tego miejsca nie jest może imponująca, gdyż wiadomo, że w 1598 257 
i 1610 roku nie notowano tam instrumentu muzycznego 258, a dopiero w 1731 roku 
odniesiono się do testamentowego zapisu poprzedniego proboszcza, który prze-
kazał ofiarę na organy, a dotąd nie wykonano jego ostatniej woli 259.

Mały trzygłosowy pozytyw pozostawał w kościele w 1783 260 i 1791 roku 261, po 
czym zniszczono go podczas insurekcji kościuszkowskiej (1794 r.), na co wskaza-
no w aktach pochodzących z 1802 roku 262. By� może do stanu właśnie tego, a może 
jednak kolejnego obiektu odniósł się Mateusz Mielczarski podczas oględzin  

252 Archiwum Państwowe w Radomiu (dalej: APR), Zarząd Dóbr Państwowych, Izba Skarbo-
wa Radomska, sygn. 1458, s. 177–178.

253 W, Z. Łyjak, Organy na Mazowszu, 669, 670.
254 Tamże, s. 41.
255 APK, Zarząd Powiatowy Kielecki, sygn. 1420, k. 133v–134, zapisy w języku rosyjskim.
256 Tarnawa, wieś w pow. jędrzejowskim, woj. świętokrzyskie.
257 AKMKr, [wizytacja] nr 10.
258 Tamże, AV Cap. 30.
259 Tamże, AV 23, s. 1097, dekret reformacyjny: … legatum testamento Antecedanei Parochi 

pro Comparando Organo ab Executt repitat, ac Organum Comparet.
260 Tamże, AV 54, s. 477, Pozytew o trzech głosach nadpsuty.
261 Tamże, IPK. B 282, s. 7, Pozytywek mały o trzech głosach, zepsuty.
262 Tamże, IPK. B 283, s. 4, Organum parvum per Incursionem in Anno 1794 destructum.
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dokonanych 18 czerwca 1855 roku: Stary organ przez czas strawiony i do użytku 
wcale nie zdatny, nie może być przeniesionym do Nowego Kościoła[.] Wartość tegoż 
najwyżéj szacuje 263 Rubli srebrem dziesięć 264. Lustracja dawnego instrumentu miała 
związek z zakończeniem budowy kościoła, natomiast stanowi nie lada tajemnicę, 
w jaki sposób organmistrza z Warszawy nakłoniono do podróży w tak odległe 
miejsce. By� może właściwym śladem będzie wieś Rytomoczydła między grójcem 
i Warką, gdzie 8 września 1855 roku Mielczarski otrzymał zaliczkę w wysokości 
150 rubli srebrem 265. Jest – co prawda – praca na temat organów w wojewódz-
twie radomskim, lecz jej autorka nie zająknęła się nawet na temat bytności Mate-
usza Mielczarskiego w tamtych stronach w owym czasie 266. Rytomoczydła to wieś 
w parafii boglewickiej 267, gdzie Mielczarski wzniósł organy kilka lat później niż 
w Tarnawie, bo w 1863 roku 268, natomiast niedatowane, wykonane według takiego 
samego abrysu obiekty znajdują się nieopodal Boglewic – w Jasieńcu 269 i w Lewi-
czynie 270. Jest bardzo prawdopodobne, że kluczem do rozwiązania tajemnicy są 
organy w Jasieńcu, co należałoby poprze� badaniami genealogicznymi związany-
mi z osobą fundatora instrumentu tarnawskiego – Wincentego Radzimińskiego 
(zm. w 1854 r.) i wdowy po nim – Pauliny Radzimińskiej, dziedziczki dóbr Krze-
lów w tamtejszej parafii 271. Nie można wykluczy�, że pani Radzimińska pochodziła 
spod grójca lub mieszkał tam ktoś z jej rodziny.

Należy wątpi�, że Mateusz Mielczarski udał się do Tarnawy w celu wykona-
nia ekspertyzy starych i małych organów, a nawet nie wydaje się prawdopodobne, 
że odbył kilkudniową podróż z zamiarem sporządzenia umowy na niewielki in-
strument. Wiadomo, że Mistrz w 1856 roku 272 wystawił organy w Nowym Mie-
ście nad Pilicą 273, lecz stamtąd do Tarnawy jest jeszcze bardzo daleko, na tyle, 
żeby cho� ideowo połączy� w jedno oba przedsięwzięcia. Może eskapada Miel-
czarskiego do Tarnawy miała związek z lustracją organów w Szydłowcu, o czym 
pisał 26 czerwca 1860 roku biskup sandomierski, Józef Juszyński, będący jesz-
cze wówczas szydłowieckim proboszczem, który na bazie opinii powziął pewne 

263 Pozostawiono wolne miejsce na wpisanie liczby.
264 APK, RgR, sygn. 6535, s. 334.
265 Tamże, s. 335.
266 M. Szymanowicz, Zabytkowe organy w województwie radomskim, Warszawa 1998.
267 Boglewice, wieś w pow. grójeckim, woj. mazowieckie.
268 M. Szymanowicz, Zabytkowe organy, s. 62. Autorka korzysta z przekazanej jej przeze mnie 

informacji, „gazeta Warszawska” 1863, nr 56, s. 2; nr 129, s. 3.
269 Jasieniec, wieś w pow. grójeckim, woj. mazowieckie.
270 Lewiczyn, wieś w pow. grójeckim, woj. mazowieckie.
271 APK, RgR, sygn. 6535, s. 357.
272 świadczyła o tym czytelna niegdyś plakietka budowniczego.
273 Nowe Miasto nad Pilicą, miasto w pow. grójeckim, woj. mazowieckie.
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decyzje w sprawie nowego instrumentu zniósłszy się z Orgarmistrzem Sapalskim 
w mieście Krakowie mieszkającym, którego roboty sumienne znam w Sandomiérzu 
i indziéj,– tem bardziéj: że P[an] Mi[e]lczarski z Warszawy, niechciał się podjąć, 
a inni zgłaszający się nie byli mi znani 274. Pozostawiając tę niewyjaśnioną tajem-
nicę, należy przejś� do przekazu z Tarnawy, zachowanym w zbiorach Archiwum 
Państwowego w Kielcach.

Warto wskaza�, dlaczego ta właśnie umowa ma nieocenione znaczenie dla 
sprawy restauracji organów z pracowni Mateusza Mielczarskiego. Zawarto w niej 
– odmiennie niż w innych miejscach – liczne szczegóły techniczne, pozwalające 
formowa� właściwe wytyczne w kontekście restauracji zachowanych instrumen-
tów Mistrza. Zdarzyło się jednak nie tak dawno, że zabytkowe organy w Lądzie, 
wówczas jeszcze największe zbudowane przez Mielczarskiego, pochodzące z 1858 
roku, postanowiono podda� zabiegom organmistrzowskim. Zignorowano – już 
na wstępie – opinię o autorze tego instrumentu i kierunku, w jakim powinny 
pójś� prace 275, a w jej miejsce skorzystano z projektu mgra Mariana Dorawy, któ-
ry za barokowe, acz przebudowane uznał na wskroś romantyczne organy! W ta-
kim właśnie „barokizującym” kierunku opracował program konserwatorski, co 
doprowadziło do bezpowrotnego zniszczenia największego dzieła pierwszego 
z polskich organmistrzów tamtych czasów. Kundel lądzki jest kolejnym świadec-
twem bezmyślności i niewiedzy, w czym zdajemy się przodowa� w zjednoczonej 
Europie. Jeśli doda się do tego niskie kwalifikacje wykonawców (żaden z nich nie 
miał dyplomu organmistrzowskiego), obraz dokonanych zmian jest jeszcze smut-
niejszy. Nie zatrzymało to błyskotliwej kariery Dorawy, który popisał się „prze-
tłumaczeniem” sąsiadujących ze sobą łacińskich zapisów: o małych organach i 18 
workach służących do zbierania jałmużny wielkopostnej, czyniąc z takich rekwi-
zytów instrument wyposażony w klawiaturę nożną. Oczywiste nieuctwo nie stało 
się przedmiotem zdecydowanej riposty, a pod patronatem służb konserwator-
skich powstał w Słupcy nieznany tutaj dotąd skundlony instrument z pedałem, 
odtworzony z rzekomym zachowaniem dawnych technik warsztatowych 276. Co 
więcej, nieopodal Płocka, jeszcze przed stanem wojennym, wykonałem wszystkie 
karty ewidencyjne zabytkowych organów i ich prospektów, a później opubliko-
wałem dwie obszerne książki na temat organów w diecezji płockiej; wspomniany 
cudotwórca realizuje zaś własne pomysły, czyniąc kolejne kundle z okaleczonych 
i ledwo dyszących obiektów, oczywiście za „państwowe”, czyli nasze pieniądze. 
Nie inaczej dzieje się na Podlasiu.

274 APR, RgR, sygn. 6526, s. 94.
275 Autorem opinii i wytycznych był Wiktor Łyjak.
276 W. Z. Łyjak, Organy na Mazowszu, s. 11.
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Zanim zostaną zdewastowane kolejne organy pochodzące z pracowni Ma-
teusza Mielczarskiego, warto uświadomi� sobie, jakie bogactwo spoczywa w ma-
gazynach Archiwum Państwowego w Kielcach. Jedyny problem polega na tym, 
że akta nie przeczytają się same, a żeby je rozumnie opracowa�, potrzeba wiedzy, 
inteligencji, czasu, pieniędzy i owej iskry Bożej, o co bynajmniej wcale nie jest 
łatwo.

Organy tarnawskie zbudowano z funduszów, które pierwotnie przeznaczo-
no na inne cele. Powstały zamiast zrobienia trzech nowych ołtarzy i trzech nowych 
obrazów, [w miejsce tego] wyrestaurowano dawne, a oszczędność z tąd wynikłą 
użyto na zrobienie nowych organów 277.

Wspomniano już, że zamiar uporządowania spraw organowych w Tarna-
wie wyraził Wincenty Radzimiński, zmarły w 1854 roku. Wdowa po nim – Pauli-
na – zajęła się sprowadzeniem organmistrza 278. Mielczarski po oględzinach (18 VI 
1855 r.) zaproponował nowy instrument odpowiedni do wielkości świątyni. Miał 
on liczy� 8 głosów, z tym że ośmiostopowe Portunalt Flet i Dubelt Flet powinny 
korzysta� ze wspólnych piszczałek w najniższej oktawie. Dla obiektu zaplanowa-
no piszczałki wykonane z różnych materiałów. Najcenniejsze z nich, z tak zwanej 
cyny angielskiej wysokiej próby, miały staną� w fasadzie, inne, z tak zwanego me-
talu, umieszczano w szafie (Oktawa, Kwinta, Super Oktawa, Mixtura), dwa głosy 
pryncypałowe zaczynały się od piszczałek sporządzonych z sosnowego drewna, 
natomiast Portunalt Flet i Dubelt Flet zamierzano wykona� z drewna jaworowego, 
a Ror Flet z gruszkowego. Założono, że dzieło otrzyma 441 piszczałek: 37 cyno-
wych, 238 metalowych i 166 drewnianych.

Klawiatura ręczna miała zamkną� się liczbą 49 klawiszy wykonanych 
z drewna świerkowego, przy skali C–c3. Klawisze diatoniczne należało pokry� okła-
dzinami z białej kości, a chromatyczne – czarnym drewnem. Równie szczegóło-
wo wykonano opis wiatrownicy (windlady), traktury i miechów. Struktura dzieła, 
wykonana z sosnowego drewna, miała powsta� na bazie rysunku, który ówcześnie 
chętnie stosował Mielczarski, wznosząc instrumenty w kościołach różnej wielko-
ści i zbudowanych według odmiennych stylów architektonicznych. Cho� wstępny 
kosztorys opiewał na 471 rs., Mielczarski zszedł do kwoty 450 rs., zamieszczając 
przy tym uwagę, że JWielmożna Pani Radzimińska raczy swojem kosztem sprowa-
dzić Organ z Warszawy do Tarnawy i na miejscu życie przez tygodni dwa dla mnie 
i jednego pomocnika i po ukończeniu odesłać z narzędziami do Warszawy. Oprócz 
tego organmistrz wziął na siebie nieodpłatne pomalowanie szafy.

Budowę instrumentu realizowano przy ulicy Elektoralnej w Warszawie, 
a z racji postępu prac Mielczarski pobrał trzy zaliczki, ostatnią w wysokości 150 

277 APK, RgR, sygn. 6535, s. 269. Zapis z 25 lutego 1860 r.
278 Tamże, s. 357.
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rubli srebrem, 31 grudnia 1855 roku. Po ustawieniu organów (23 XI 1856 r.) bu-
downiczemu wypłacono w Krzelowie kwotę 1000 złotych polskich 279. gdy rok 
później, 13 września, spisywano protokół rewizyjno-odbiorczy, odniesiono się do 
tej inwestycji w pozycji Extraordynarya, stwierdzając: Sprawiono nowe Organy 
gdyż dawne do użytku służyć nie mogły 450 [Rsr:] 280.

O autorstwie organów w Tarnawie (bowiem nad klawiaturą nie zachowała 
się plakietka fundacyjna) świadczy nadto zapis dokonany w 1884 roku: Organ 
nowy przez Mateusza Mielczarskiego z Warszawy stawiany o 9cio głosach w do-
brym stanie 281.

Kieleckie Archiwum Państwowe, placówka posiadająca obszerne zbiory, 
z Dyrekcją i pracownikami przychylnymi naukowcom, jest doskonałym miej-
scem, gdzie badacz wzbogaci wiedzę na temat interesujących go zagadnień. 
W kontekście moich kwerend (cho� archiwum to jest jedną z wielu placówek 
pozostających w spektrum takich zainteresowań) pozostaje ono nieocenionym 
miejscem, gdy chce się odnieś� sukces badawczy w tak specyficznej dziedzinie, 
jaką jest wiedza o polskich organach.

Szkoły wyższe wykształciły rzesze piszących i publikujących historyków 
oraz historyków sztuki, lecz niekiedy próżno by poszukiwa� ich wpisów na me-
tryczkach, w które zaopatrzony jest każdy z poszytów akt. Za to nowe książki, 
artykuły i opracowania, powstałe w oparciu o przekazy źródłowe, spotykają się 
z brutalnymi reakcjami pseudonaukowców. Wystarczy przywoła� ripostę Jana 
Chwałka, który będąc odpowiedzialny za restaurację organów w Kazimierzu 
Dolnym zauważył, gdy należało wzią� pod uwagę ustalenia znakomitego histo-
ryka – Kazimierza Parfianowicza, zawarte w jego obszernej dokumentacji, że 
prawda o tamtym instrumencie nie musi by� ujawniana, a on nie chce nawet 
jej pozna�, gdyż narzuci mu to koncepcję opracowania programu konserwator-
skiego. W takich realiach, wśród ignorantów, powołano do „uczonego istnienia” 
kundla kazimierskiego, a jakiekolwiek krytyczne uwagi na ten temat wyrażane 
przez osoby kompetentne i uznane w świecie naukowym są skrzętnie skrywane 
przez konserwatorów zabytków różnych szczebli. Ich autorów posądza się przy 
tym o pieniactwo.

Pozostaje żywi� nadzieję, że wykształceni teologowie, muzykolodzy i or-
ganiści zajmą się wreszcie wyuczonymi dziedzinami wiedzy, pozostawiając lu-
dziom światłym i odpowiednio do tego przygotowanym ochronę i konserwację 
zabytkowych instrumentów. Historyczne organy znajdują się przede wszystkim 
w świątyniach, lecz nie oznacza to, że o ich losie powinni decydowa� wyłącznie 

279 Tamże, s. 332–336. Pełne wypisy znajdują się w Aneksie III.
280 Tamże, s. 263, 298.
281 ADK, OD-8/3, k. 157.
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księża. Niech odległy przykład jednego z nich, Sojeckiego z Mstyczowa, będzie 
dla nas dostateczną przestrogą.

Podsumowując należy poda�, kiedy, w jakim kontekście i kto stoi za poja-
wieniem się owej przysłowiowej łyżki dziegciu w beczce miodu, swoistego raka 
w zdrowym organizmie procentującego dziś tak wielkim stopniem ignorancji 
w kwestii wiedzy o polskich organach. Rezygnując z uwag własnych, przytoczę wy-
imki z historycznego już pisma prof. dr Zofii Lissy, skierowanego do prof. dra Zyg-
munta Rybickiego, prorektora uniwersytetu Warszawskiego 7 listopada 1968 roku:

W odpowiedzi na pismo Towarzysza Prorektora w sprawie byłego stypendysty 
Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego dr Jerzego gołosa uprzejmie prze-
syłam żądane informacje.
Dr Jerzy gołos, absolwent New york City university został skierowany do Insty-
tutu Muzykologii w 1959 r. w ramach stypendiów wymiennych. Po dwóch latach 
studiów, podczas których pozostawał pod opieką ks. prof. dr Hieronima Feichta, 
złożył pracę doktorską na temat twórczości Marcina Leopolity, polskiego kom-
pozytora XVI w. Praca była słaba; prof. prof. Feicht i Chomiński uznali ją za do-
stateczną, ja – uznając ją w zasadzie za niedostateczną – decyzję o ewentualnym 
przyznaniu J. gołosowi stopnia doktora pozostawiłam Radzie Wydziału. Rada 
Wydziału przyznała J. gołosowi stopień doktora, powodując się między innymi 
zapowiedzią jego rychłego wyjazdu z Polski do uSA. […]
W 1966 r. dr gołos nieoczekiwanie wystąpił z prośbą o otworzenie na uniwersy-
tecie Warszawskim przewodu habilitacyjnego, zgłaszając jako pracę habilitacyjną 
swą rozprawę o dziejach organów w Polsce. Powołana komisja w składzie prof. 
prof. Chomiński, Feicht, gieysztor, Lissa, Małowist i Tomkiewicz jednogłośnie 
orzekła, iż rozprawa nie odpowiada warunkom prac habilitacyjnych. Ostatnie po-
siedzenie komisji odbyło się na początku stycznia 1967 r., na trzy miesiące przed 
śmiercią prof. Feichta. O ile mi wiadomo, dr gołos wniósł odwołanie od tej de-
cyzji do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Po odrzuceniu rozprawy dr gołos 
pozwolił sobie odwiedzi� mnie w domu i formułowa� nieokreślone pogróżki, za-
powiadając iż przeprowadzi swój przewód habilitacyjny w NRF i skompromituje 
polską muzykologię. […]
O sylwetce dr gołosa mogą również świadczy� następujące fakty: 1/ Jan LaRue, 
prof. New york City univ., w swoim czasie wyrażał wobec mnie zdziwienie, że 
J. gołos uzyskał w Polsce doktorat; zdaniem prof. LaRue nie miał on po temu 
kwalifikacji […] 282.

Jednak dokonało się. Na bazie niewiedzy powstały książki rzekomo o or-
ganach w Polsce, a w konsekwencji nasze dziedzictwo instrumentarskie poczęto 
przerabia� na jeszcze większe kundle.

282 Wierzytelne kserokopie tego i innych dokumentów dotyczących Jerzego gołosa znajdują 
się w posiadaniu autora.
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Nadszedł już czas, żeby położy� temu kres, a jednym z cichych, cierpliwych 
i wiernych sprzymierzeńców w tym względzie jest zasób Archiwum Państwowe-
go w Kielcach.

Chciałoby się rzec za ewangelistą: Na początku było słowo. Co było potem, 
przedstawiłem w tym tekście. Czarne theatrum z jego kolejnymi odsłonami i ak-
tami zdaje się nie mie� końca.

aneks

I. Żarnowiec. Kontrakt na wystrojenie organów i naprawę miechów
1841, 6 lutego, AP Kielce, RgR, sygn. 6673, s. 728, 729.

Działo się w Mieście Olkuszu w Domu pod Nm 61 dnia 6go Lutego 1841. roku.–
Kontrakt

Między P Fabrycyem Burmistrzem Miasta Zarnowca i prezyduiącym w Dozorze Kościel-
nym z iedney, a JPanem Janem Słotwieńskiem Orgarmistrzem, zamieszkałym temczasowo 
w Wsi Zuradzie za Poszportem Emigracyinem z Miasta Krakowa z drugiey strony, stanęła 
dobrowolna ugoda o wystrojenie Organów nowo przez Wo Xiędza Sojeckiego reparowanych, 
i oklejenie swoiem Materyałem Czterech Miechow przy tychrze Organach, pod następuią-
cemi warunkami.– –

1mo

JP Słotwieński Orgarmistrz obowiązuie się wystroic Organy w Mieście Zarnowcu w Kościele 
tamecznym przez Xiędza Sojeckiego reparowane, poprawić iezeli znaydzie iaką niedokład-
ność w Mechanizmie, i nowemi skórami wszystkie Cztery Miechy wykleji,– takowe upasso-
wać w mieyscu gdzie nalezy, słowem to wszystko dopełnić co kolwiek iako znawca uzna za 
rzecz potrzebną do nadania Głosu rzeczonemu Organowi.–
[s. 729]

2do

Za dopełnienie tego wszystkiego co powyzszem punktem zastrzezono P Fabrycy ugodził 
JP Słotwinskiego, wypłacic Mu w dwoch ratach Złotych Trzysta Osmdziesiąt dziewięc.–

3tio

Orgarmistrz zastrzega sobie dostarczenie Mu Stancyi gdy przybendzie do Zarnowca na czas 
trwania Jego roboty, pomoc, zywność przyzwoitą przez czas naywięcey dni dwadzieścia, 
nadto furmanke po Niego do Miasta Olkusza i na powrot i furmanke po Kupno skor do 
wyklejenia Miechow.–

4to

JP Słotwinski przyrzeka i obowiązuie się za dni Osm przybyć do Miasta Zarnowca i wszel-
kiem warunkom Kontraktu zadosyc uczynić, pod odpowiedzialnoscią z Maiątku, a na do-
wod dotrzymania umowy, odbiera w dniu dzisieyszym zadatku Złogo Sto
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Kontrakt powyzszy maiąc sobie odczytany takowy w zupełnosci przyimuię z odebrania za-
datku Kwituię, poczem obie strony w przytomnosci Swiadkow podpisuią
Słotwinski     A. Stangenberg
Fabrycy Bu[rmistrz] P[rezes] D[ozor]u Daniel Daniełowicz

II. Olkusz. Opis dokonanych czynności podczas prac przy organach
1839, 15 listopada, AP Kielce, RgR, sygn. 6188, s. 39–42.

[opłata stemplowa w wymiarze 15 groszy]
Likwidacya należytości za dwa Organy i pozytyw– należytość Uwagi
   w szczeg 283 w Ogol 284

   Z g Z g
 1. Za rozbiór Manuału, Pedału i pozytywu
  z Rusztowaniem 320 285

 2. Za rozebranie Miechów 40 286

 3. 8. Sztuk Wielkich Miechów, co do roboty stolarskiey –
  przerobiono – nową Jerchą w spojeniach i Składach
  wyklejono oraz na bykowcach złożono 400 287

 4. 14. Kanałów mnieyszych, Wiatr do Organ
  Prowadzących rozebrano na nowo wyklyono
  w przecięciu a f 12 288 168 289

 5. 1. Kanał Wielki Głownie podający Wiatr w cały Organ
  zawierający w sobie obręb w Stosunku siły trzech
  Miechów wyrestaurowano jak wyżey 80 290

 6. Za Mechanizm nowy do dzwonków Kukułki i bębna 50
 7. 2. Kanały Ołowiane pod podłogą umieszczone do
  Głownych Bębnow 10’ na Kolumnach zamiesz[cz]onych
  Zreperowano a f 20 291 40 292

 8. 1. Winkladę Wielką zupełnie zniszczoną całkiem
  przerobiono z nowych częsci na nowo jerchą wyklejono
  gdyż gwozdziami przez Hanc Humla Orgarmistrza
  z Norynberga fałszywie pozbianą była i płotnem dla

283 w szczególe.
284 w Ogole.
285 Przerobiono z: 350 [Z] 16. [G].
286 Przerobiono z: 50 [Z].
287 Przerobiono z: 560 [Z].
288 Przerobiono z: 15 [Z].
289 Przerobiono z: 210 [Z].
290 Przerobiono z: 100 [Z].
291 Przerobiono z: 25 [Z].
292 Przerobiono z: 50 [Z].
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  zakrycia złey roboty oklejoną 600 293

 9 89. Sztuk Szrub od 6 do 12” długo zrobiono a f 1½ 294 133 15 295

[s. 40]
 10. 72. Sztuk Sprężyn Stalowych do Winklady a f 2 144
 11. 48. do Sztyftów mosiężnych do Wętylow a f 1. 48
 12 24 do Wentylów nową skórą oprawnych a f 3½ 296 84. 297

 13. 24. do ferfexów nowych z drutu mosięznego
  drzewa i skór złożonych – a f 4 298 96 299

 14 24. Ligatur od Winklady do Klawiszów w nowe druty
  oprawiono po f 2 300 48 301

 15 2. Walce nowe częscią z drzewa częscią z żelaza
  w mieysce brakuiących po f 4 302 8 303

 16. 1. Manuał o dwóch winkladach po f 350 304 700 305

 17. Mechanika Stalowa – to jest: 82. Spręzyn do Manuału
  dubeltowych a f 1½| 306 123 307

 18. Mechanika Stalowa to iest: 82 Spręzyn do Manuału
  dubeltowych a f 2 308

 19. 164. Sztuk Sztyftów mosięznych do tegoż a g 15 309 82 310

 20. 41. ferfexów z drutu mosiężnego po f 4 311 164 312

 21. 84 Wentylów a f 3 313 252 314

 22 Wierzchnie blaty nowo zrobiono i Listwami
  wyfutrowano 54 315

293 Przerobiono z: 800 [Z].
294 Przerobiono z: 2 [Z].
295 Przerobiono z: 178 [Z].
296 Przerobiono z: 5 [Z].
297 Przerobiono z: 120. [Z].
298 Przerobiono z: 6 [Z].
299 Przerobiono z: 144 [Z].
300 Przerobiono z: 3 [Z].
301 Przerobiono z: 72 [Z].
302 Przerobiono z: 6. [Z].
303 Przerobiono z: 12 [Z].
304 Przerobiono z: 500 [Z].
305 Przerobiono z: 1000 [Z].
306 Przerobiono z: 2 [Z].
307 Przerobiono z: 123 [Z].
308 Cały zapis przekreślono, gdyż jest to powtórzenie punktu 17.
309 Przerobiono z: 1 [Z]. Zapis powinien by� przerobiony na: g 50.
310 Przerobiono z: 48 [Z]. Podana obok suma nie ma uzasadnienia.
311 Przerobiono z: 6. [Z].
312 Przerobiono z: 246 [Z].
313 Przerobiono z: 5 [Z].
314 Przerobiono z: 420 [Z].
315 Przerobiono ze: 100 [Z].
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 23. 89. Sztuk Skor Jerchowych w naylepszym Gatąku po
  f 5. 316 445 317

 24 70. łł 318 Kleju Węgierskiego a 3 319 188 320

 25. Za oczyszczenie Wszelkich częsci Zelaznych
  i stalowych dawnością Czasu zerdzewiałych oraz
  wyreperowania tychże w całey maszyneryi Organu 100 321

[s. 41]
 Co do Pedału o 8. Mutacyach
 26. 1. Pryncypał Cynowy stóp 16 322 długi wyreperowany
  Cyną lutowany i Sztukowany z wyprostowaniem
  i lutowaniem zależnych od tego 24. Piszczałek
  takichże 150 323

 27. 1. Rurflet ołowiany łokci 4. dług podobniez
  wyrestaurowany Zp. 108 324

 28. 1. Oktawę Pryncypału 8’=4 325 podobnież przerobiono
  gdyż i cały Organ był Zniszczony 108 326

 29 1. Rurflet Oktawa 4’– do 108 327

 30. 1. Super Oktawa 4’ 108 328

 31. Burdon 8’ nowy zupełnie drewniany 120 329

 32 1. Sub=Bas szpuntowany do 250 330

 33 w Manuale 12 Głosów z czego 7. Głosów na nowo
  zrobiono Metalowych po f 150 331 1050 332

 34 5. Głosow z powyższych zreperowano a f 18 333 90. 334

  Pozytyw zawierający 10. Głosow –
  z ktorych trzy skassowano to jest: Szałamaje, Koze i Cymbała iako teraz
  nieużywanych – a

316 Przerobiono z: 6. [Z].
317 Przerobiono z: 534 [Z].
318 Łutów.
319 Przerobiono z: 3 g 10. [Z].
320 Przerobiono z: 233 [Z].
321 Przerobiono ze: 150. [Z].
322 Przerobiono z: 8o.
323 Przerobiono z: 200. [Z].
324 Przerobiono ze: 150. [Z].
325 Przerobiono z: 40.
326 Przerobiono ze: 150. [Z].
327 Przerobiono ze: 150. [Z].
328 Przerobiono ze: 150. [Z].
329 Przerobiono z: 200. [Z].
330 Przerobiono z: 400. [Z].
331 Przerobiono z: 200. [Z].
332 Przerobiono z: 1400. [Z].
333 Przerobiono z: 18 [Z].
334 Przerobiono z: 90 [Z].
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  7. Głosow zaprowadzono – to jest:
 35 1. Pryncypał 4’ wyreperowano z reperacyą 5 Głosów 120 335

 36. 2. Głosy to jest fugara i flet minor nowe drewniane
  po f 40 336  80 337

 37 Reperacya Winklady w Pozytywie 190 338

 38. Za ustawienie Miechów wszystkich Głosów
  z wystrojeniem  700 339

 39. 3. Sztuk Klawiatur – 2 hebanowe 1. dębowa 200 340

 40. 16 Sworzni do miechów po f 1 341  16 342

 41. 8. Trytów z drzewa nowych a f 2 343 16 344

 42 8. Lesztuk z okuciem do Miechow f 1½ 345 12 346

 43 2. ferfexy na ławę z oprawą po f 7 347 14 348

 44 1. Poręcz  2 15 349

 45 16. Podstawkow przy trytach po f 1 350 16 351

 46. Organ mały w całosci wyrestaurowany i dostrojony
  z wszelką dokładnoscią w Ogole Kosztuie 400. 352

   Suma Ogolna 8218 353

  osmtysięcy dwiescie szesnascie 354

Zrewidowano pod względem technicznym i wartość w skutek odbytej rewizji organ na Złp 
8218 ustanowiono.
w Olkuszu d: 10/22 Listopada [1]839 [–]

335 Przerobiono z: 260. [Z].
336 Przerobiono ze: 100. [Z].
337 Przerobiono z: 200. [Z].
338 Przerobiono z: 360. [Z].
339 Przerobiono z: 900. [Z].
340 Przerobiono z: 250. [Z].
341 Przerobiono z: 1 i ½.[Z].
342 Przerobiono z: 24. [Z].
343 Przerobiono z: 3. [Z].
344 Przerobiono z: 24 [Z].
345 Przerobiono z: 3 [Z].
346 Przerobiono z: 24 [Z].
347 Przerobiono z: 8 [Z].
348 Przerobiono z: 16. [Z].
349 Przerobiono z: 4 [Z].
350 Przerobiono z: 2. [Z].
351 Przerobiono z: 32 [Z].
352 Przerobiono z: 500 [Z].
353 Przerobiono z: 10727 [Z] 16 [G].
354 Przerobiono z: Wyraznie Złotych Dziesięć tysięcy siedmset dwadziescia siedm groszy  

szesnascie [–] Żurada d: 15. Listopada 1839 R. [–] Entreprener Restauracyi Koscioła Ol-
kuskiego–
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III. Tarnawa. Projekt na organy wraz z kosztorysem
1855, 18 czerwca, AP Kielce, RgR, sygn. 6535, s. 332–336.

Projekt
Nowego Organu do Koscioła nowo wybudowanego w Wsi Tarnawie w Gubernii Radomskiéj  
w Dominium JWielmoznej Radzimińskiej, o głosach ośmiu i Bębna w których mieścić się  
będzie piszczałek Cynowych 37 Metalowych 238 a drewnianych 166. czyli razem 441.  
piszczałek od  C Cs./1 w Basie do c/5 w Dyszkancie; opis szczegółowy i wykaz kosztów jak niżéj.–

Wyszczególnienie
Rs:

Co do Głosów
1. Pryncypał  8 stóp  C/2 na front Struktury umieszczone piszczałki jak
   nakreślone w Rysonku, z Cyny Angielskiéj z Labiami
   wypukłemi czysto polorowany 12 piszczałek w Basie
   z drzewa Sosnowego 60
2. Portunalt Flet  8 stóp  w pierwszéj oktawie piszczałki kryte od c/2 otwarte
   od c/3 z drzewa Jaworowego 33
3. Dubelt Flet  8 stóp  pierwsza oktawa połączona z portunalt Fletem od c/2
   z drzewa Jaworowego 30
4. Ror Flet  4 stóp  kryty z tulejkami z drzewa gruszkowego 24
5. Oktawa  4 stóp  otwarty pierwszych piszczałek 7. z drzewa Sosnowego
   od g/1 z metalu 33
6. Kwinta  3 stóp  otwarty z metalu 27
7. Super Oktawa  2 stóp do   do 18
8. Mixtura 2 Chury raz powtarzana z metalu 30
9. Tympano czyli Bęben 8 stóp 5

Co do Windlady
Windlada długa łokci 3 cali 18. szeroka łokci 1 cali 12. ramy z drzewa dębowego,
naploty z drzewa Sosnowego[,] szpunty z drzewa Lipowego, Regiestra i burty z drzewa 
dębowego[,] pod regiestrami podklejona Jercha; Windkloce na ktorych stać będą
piszczałki klejone z trzech drzew [s. 333] przyszrubowane holszrubami
do Windlady, Bitfanki czyli Klapy z drzewa Sosnowego podklejane jerchą
podwójnie[,] oparte na dwóch sztyftach tłoczone sprężynami z drutu
żelaznego, kommunikacya Klap drutami stalowemi Angielskiemi przeprowadzonemi
przez Blachę mosiężną przymocowana do blatu od rezerwuaru – Windlada ta
umieszczoną będzie w środku Struktury Organowéj. 54

Co do Klawiatury
Klawiatura C Cs./1 do c/5 czyli Klawiszów 49 Klawisze z drzewa Swierkowego dłuższe
Klawisze pokryte Kością białą a Krutsze drzewem czarném w Każdym Klawiszu
szrubka mosiężna do regulowania Klawiszów.
Mechanika czyli złączenie Klawiszów z Klapami od Windlady przez Walce
z drzewa Sosnowego Winkle Żelazne i Legatury powiązane drutem mosiężnym nad tą
Klawiaturą wyciągi głosów z napisami nazwy i stopnia głosu Klawiatura ta
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umieszczoną będzie z boku struktury Organowéj i zamykana drzwiami pod Kluczem– 40
Co do Miechów

Miechy dwa długie po łokci 3 cali 12 szerokie po łokci 1 cali 18 z drzewa sosnowego
średniéj fałdzie wewnątrz oklejone Jerchą podwójnie, pompowanie przez drągi na
żelaznych osiach, miechy te umieszczone będą nad wchodem do kościoła 42

Co do Struktury
Struktura Organu stosownie do podanego rysunku szeroka łokci 4½ głęboka łokci 2
wysoka łokci 6 cali 18 z drzewa Sosnowego z robotą Sznycerską bez pomalowania 75
 Summa Rubli srebrem 471
 Czterysta Siedmdziesiąt jeden
[s. 334]
Czyniąc zadość żądaniu JWielmoznéj Pani Radzimińskiéj w dniu 18 Czerwca r.b. zjechałem 
na miejsce do Wsi Tarnawa, zrewidowałem Organ stary obecnie istniejący w starym Kościele,  
a następnie nowy Kościół
Stary organ przez czas strawiony i do użytku wcale nie zdatny, nie może być przeniesionym do  
Nowego Kościoła[.] Wartość tegoż najwyżéj szacuje [pozostawiono wolne miejsce] 
Rubli srebrem dziesięć przeto nakreśliłem rysonek do pobudowania Nowego Organu 
z zastosowaniem się do miejscowości, i jak powyżéj napisałem projekt, z nieodzownie 
potrzebną Wielkością i jakością głosów w miarę potrzeby wewnętrznéj objętości kościoła.–
Summa najumiarkowaniéj obliczona wynosi Rubli srebrem Czterysta Siedmdziesiąt i jeden 
No Rs: 471. zniżam te na Rubli srebrem Czterysta pięćdziesiąt i od tej nic odstąpić nie mogę. 
Oprócz téj summy JWielmożna Pani Radzimińska raczy swojem kosztem sprowadzić Organ 
z Warszawy do Tarnawy i na miejscu życie przez tygodni dwa dla mnie i jednego pomocnika 
i po ukończeniu odesłać z narzędziami do Warszawy.–
Za summienna wartość żądanéj przezemnie summy dobor materyałów potrzebnych do 
pobudowania Organu i gorliwe wykonanie mojem sumieniem poręczam w mowie będący 
Organ deklaruje ustawić na miejscu w miesiącu Czerwcu w roku 1856.
Zaliczenia żądane Rubli srebrem sto dwadziescia No Rs. 120 reszte po zupełnem 
ukończeniu.

Warszawa dnia [nie wpisano daty]
[s. 335]
[adnotacja: Zastrzega się dołączenie i wykassowanie własciwego Stempla– podpis nieczy-
telny]
powyzszy proiekt Jasnie Wielmozna Radziminska przyieła, – a Ja nizey podpisany otrzyma-
łem Rubli srebrem sto piedziesią[t] N 150 i zodebraney Summy Kwituię–
W Rytomoczydłach dnia 8 Wrzesnia 1855 r

Mateusz Mielczarski Organmistrz zamieszkały przy Ulicy Elektoralney No 766
Lubo w proiektowanym Anszlagu niewykazałem pomalowania Struktury Organowey przy-
imuię toz pomalowanie uzupełnic – i to w Summie ktorą przyiołem z Rubli srebr 450–

Mateusz Mielczarski Organmistrz
[adnotacja: Zastrzega się dołączenie i wykassowanie własciwego Stempla– podpis nieczy-
telny]

Rs. 150



WIKTOR Z. ŁyJAK226

Wyraznie Rubli srebrem sto piedziesiąt odebrałem od Jasn Wielmozney Pani Radziminskiey, 
a konto buduiącego się Organu do Koscioła nowo pobudowanego w Tarnawie z odebraney 
Summy kwituię
    Warszawa dnia 31 Grudnia 1855–
     Mateusz Mielczarski Organ[mistrz]
[s. 336]
[adnotacja: Zastrzega się dołączenie i wykassowanie własciwego Stempla– podpis nieczy-
telny]

Złp 1000.
Wyraznie Złotych Polskich Tysiąc odebrałem resztę za pobudowany Organ do Koscioła 
w Tarnawie w Dominium J Wielmozney Pani Radzyminskiy z odebraney Summy Wielmo-
znego Pana Schm[i]t [?] ninieyszem Kwituię.
    Krzelow dnia 23. Listopada 1856 r
     Mateusz Mielczarski Orgamistrz

Summary

The maintenance of historic organs, resulting problems, and – first and foremost 
– the destruction of what could testify to the history of our achievement in this respect, 
have been going hand in hand since the 1960s. As a rule, expert scholarly research in the 
field tends to be disregarded; if any query is undertaken, it is merely a substitute of what 
should become the subject of profound analyses before works proper were embarked on. 
To this should be added the indolence of those in charge of organ reconstruction, Jan 
Chwałek and Marian Dorawa in particular. These two have inflicted material damage or 
used the surviving relics to create pseudo-instruments which are useless for performance 
of historical music works. The results of their activity can be exemplified by the cases of, 
for instance, Jędrzejów, Olkusz and Ląd nad Wartą.

The fonds of the State Archive in Kielce have only recently been investigated in 
terms of what they can reveal in terms of musical instrument science. The results of this 
investigation, outlined in the present article, form a drama in its own right, an intended 
“tragedy of errors”, and point to excellent collections which had long awaited a researcher. 
Over time, irreparable damage was done, the damage being so bad that in fact the recon-
struction of Poland’s historic organs ought to be started anew – by competent specialists, 
to the exclusion of those whose ignorance cannot but bring devastating effects.

This exhaustive article makes it quite clear that quality sources have been ignored 
in the process of facility restoration, explaining how past practices differed on that score. 
Almost two centuries have passed, yet the analogy is more striking than one would wish.



ArKADiUSZ toPorSKi 
Kielce

Korespondencja rodzinna Wielopolskich z Chrobrza 
w Archiwum Państwowym w Kielcach

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi czytelnika na korespon-
dencję prywatną rodziny arystokratyczno-ziemiańskiej – źródło historyczne 
o walorach poznawczych trudnych do przecenienia, aczkolwiek rzadko wyko-
rzystywane przez badaczy na etapie kwerendy. Archiwum Państwowe w Kielcach 
udostępnia w ramach swego zasobu archiwa podworskie, czyli dokumentację wy-
tworzoną przez kancelarie majątków ziemskich, rozpatrywanych w tym przypad-
ku jako podmiot życia gospodarczego. Sprawne działanie na gruncie ekonomicz-
nym było podstawową funkcją wykonywaną przez folwarki – co do tego nie ma 
wątpliwości. Egzystencja obszarniczego gospodarstwa rolnego nie ograniczała się 
jednak tylko i wyłącznie do kwestii związanych z produkcją i zbytem, pożyczką 
i koniecznością jej spłaty. Majątki ziemskie często utożsamia się z ich symbolem – 
dworem, zaś dwór to przede wszystkim ludzie, którzy na co dzień wypełniali jego 
sypialnie, salony oraz pomieszczenia gospodarcze nieustającym gwarem rozmów. 
Prowincjonalny folwark tętnił życiem. Obszar zainteresowań jego mieszkańców 
był nieskończenie szeroki i urozmaicony. Dziś, po upływie kilku dziesięcioleci od 
chwili zagłady polskiej klasy ziemiańskiej, odnajdujemy szczątki tego barwnego 
świata pod postacią nielicznych dokumentów zgromadzonych w archiwach pod-
worskich. Ich częś� stanowią rozproszone zbiory korespondencji prywatnej.

Wygląda na to, że obecnie sztuka pisania listów zanikła bezpowrotnie, 
zepchnięta na margines przez nowoczesne i atrakcyjniejsze formy komunikacji. 
W przeszłości była jednak istotnym przejawem aktywności intelektualnej społe-
czeństw, a szczególnie przedstawicieli ich wyższych warstw. Nie bez przyczyny 
zwykliśmy epistolografię łączy� ze społecznymi elitami. Jednym tchem możemy 
wymieni� autorów obszernej korespondencji czytanej dwa wieki temu, czytanej 
i w dniu dzisiejszym – prezentującej zarówno walory literackie, jak i walory źródła  
historycznego. W tym ekskluzywnym gronie znaleźliby się monarchowie, wielcy  

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2012, s. 227–240
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wodzowie, znani politycy, artyści oraz przedstawiciele świata nauki. Podobne 
rozłożenie akcentów nie jest oczywiście przypadkiem. W społecznościach daw-
nych epok, które nie znały instytucji powszechnej edukacji, umiejętnoś� czyta-
nia i pisania zarezerwowana była dla nielicznych, stanowiła klasowy przywilej 
i świadczyła o prestiżu. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym krąg odbior-
ców słowa pisanego był utrudniony dostęp do materiału pisarskiego – technika 
taniej produkcji papieru na masową skalę to stosunkowo nowa zdobycz cywili-
zacyjna.

Przedstawicieli polskich sfer arystokratyczno-ziemiańskich bez wątpienia 
zaliczymy do wąskiego grona wykształconych, którym tajniki czytania i pisania 
nie były obce. Jakoś� przekłada się w tym przypadku na iloś� – koresponden-
cja krążyła pomiędzy pałacami, dworami i dworkami nieprzerwanym strumie-
niem, którego nie zdołały zatamowa� liczne burze dziejowe. Zamiłowanie do 
listów wśród ziemian potraktowa� można jako funkcję przyjętego trybu życia. 
Ponieważ kwestia starannego edukowania potomstwa w rodzinach szlacheckich 
została szczegółowo przedstawiona w ramach obszernej literatury przedmiotu 1, 
w tym miejscu nie ma potrzeby jej omawia�, ograniczmy się więc jedynie do kilku 
niezbędnych stwierdzeń. Przyjście na świat dziecka w dworze ziemiańskim było 
ważnym wydarzeniem z racji wielkich oczekiwań co do jego przyszłości. Poto-
mek miał w przyszłości spełnia� odpowiedzialne funkcje społeczne i tym samym 
przysparza� dobrej sławy rodowemu herbowi oraz nazwisku. Ta poważna rola ży-
ciowa wymagała posiadania gruntownej wiedzy z różnych dziedzin – stąd brała 
się koniecznoś� rozpoczęcia nauki w młodym wieku. Pisanie zatem listów trak-
towano w dworach ziemiańskich jako metodę edukacyjną, a także wychowawczą. 
Dzieci od najmłodszych lat wprawiały się w prowadzenie korespondencji pod 
czujnym okiem korepetytorów. Pisanie listów poszerzało krąg dziecięcych zain-
teresowań, uczyło poprawnego formułowania myśli i wypowiedzi, jak również 
wpajało zasady gramatyki oraz ortografii języka ojczystego. Trudno przeceni� ten 
rodzaj rozrywki intelektualnej w procesie kształcenia.

Przypomnijmy, że w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach znaj-
duje się kilkanaście archiwów podworskich, spośród których najobszerniejszy 

1 Zob. m.in.: S. Brzozowski, Polacy na studiach gospodarstwa wiejskiego w Niemczech XIX 
i XX w., Warszawa 1989; W. Korzeniowska, Edukacja i wychowanie różnych warstw spo-
łecznych na ziemiach polskich – od drugiej połowy wieku XIX do roku 1918, Kraków 2004; 
S. Kot, Historia wychowania, t. 1–2, Warszawa 1996; E. Kowecka, W salonie i w kuchni. 
Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX w., Warszawa 1984; 
S. Możdżeń, Historia wychowania 1795–1918, Kielce 2000; A. Pachocka, Dzieciństwo we 
dworze szlacheckim w I połowie XIX w., Kraków 2009; Wychowanie w rodzinie chrześcijań-
skiej, red. F. Adamski, Kraków 1984.
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i najlepiej zachowany jest zespół oznaczony numerem 288, noszący nazwę Archi-
wum Ordynacji Myszkowskiej. Zespół ten liczy przeszło 1400 jednostek aktowych 
różnej objętości. Zgromadzono w nim pozostałoś� po dokumentacji wytworzo-
nej przez administrację folwarków wchodzących w skład ordynacji chroberskiej. 
W okresie staropolskim na ziemiach należących do Rzeczypospolitej powstało 
tylko kilka ordynacji rodowych – jedna z nich z inicjatywy małopolskiej rodziny 
magnackiej Myszkowskich. Dwa najważniejsze punkty statutu sporządzonego 
przez fundatorów zakładały niepodzielnoś� masy spadkowej i dziedziczenie ma-
jątku w linii męskiej, za każdym razem przez pierworodnego syna. Senatorski 
ród Myszkowskich wygasł jednak na przełomie XVII i XVIII wieku. W roku 1727 
ordynacja przeszła w ręce Wielopolskich, których z poprzednimi właścicielami 
łączyły więzy pokrewieństwa. W ten sposób rodzina Wielopolskich – dotychczas 
nie zaliczana do elitarnego grona magnaterii – znalazła się na samym szczycie 
hierarchii społecznej. Wejście w posiadanie dochodowych dóbr wraz z prawem 
posługiwania się prestiżowym tytułem „Margrabiego na Mirowie gonzaga Mysz-
kowskiego” otworzyło spadkobiercom drzwi do kariery, która trwała nieprzerwa-
nie do chwili wybuchu drugiej wojny światowej, zaś kres położył jej dopiero tra-
giczny epilog unicestwienia klasy ziemiańskiej na ziemiach polskich 2.

u progu powstania niepodległego państwa bilans osiągnię� rodziny Wie-
lopolskich przedstawiał się co najmniej poprawnie. Ordynacja chroberska obej-
mowała obszar przekraczający 9000 ha. Wielopolscy byli ponadto właścicielami 
kilku pojedynczych folwarków położonych na terenie trzech sąsiadujących ze 
sobą powiatów: pińczowskiego, jędrzejowskiego i miechowskiego. Po dodaniu 
wszystkich tych dóbr majątek liczył niespełna 13 000 ha, z czego zdecydowaną 
większoś� stanowiły wzorowo utrzymane lasy oraz grunty orne rozciągające się 
na stosunkowo urodzajnych glebach. W województwie kieleckim (dawnej guber-
ni kieleckiej) tylko rodzina Tarnowskich dysponowała większymi posiadłościami 
ziemskimi, natomiast w skali całej Drugiej Rzeczypospolitej ordynat chroberski 
pod tym względem znajdował się na 49 pozycji – zgodnie z listą ułożoną przez 
Wojciecha Roszkowskiego 3.

2 Na temat rodziny Wielopolskich w czasach nowożytnych zob. szerzej: S. Cynarski, Po-
czątki kariery rodziny Wielopolskich, w: Społeczeństwo staropolskie, red. A. Wyczański, t. 2, 
Warszawa 1979, s. 125–157; M. Lubczyński, Małżeństwa Wielopolskich w drugiej połowie 
XVII wieku i ich wpływ na pozycję społeczno-majątkową rodziny, w: Rodzina i gospodar-
stwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne 
i gospodarcze, red. C. Kuklo, Warszawa 2008, s. 107–137; F. Sikora, Wielopolscy z rodu Sta-
rych Koni do początków XVI wieku, „Acta universitatis Nicolai Copernico Historia”, R. 26, 
1992, s. 143–156.

3 W. Roszkowski, Lista największych właścicieli ziemskich w Polsce w 1922 r., „Przegląd Hi-
storyczny”, t. LXXIV, 1983, z. 2, s. 281–299.
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Spośród wszystkich przedstawicieli rodu Wielopolskich pragniemy zwró-
ci� szczególną uwagę na (ze względu na rolę, jaką przyszło im odegra� jeszcze 
w czasach Królestwa Kongresowego) XIII Ordynata – Aleksandra Ignacego 
(1803–1877) – naczelnika rządu cywilnego przed wybuchem powstania stycznio-
wego i XIV Ordynata – Zygmunta Andrzeja (1833–1902) – prezydenta miasta 
Warszawy w tym samym okresie. Byli to popularni politycy i energiczni działa-
cze społeczni, przywódcy obozu ugody z caratem (każdy w swoim pokoleniu), 
przez popleczników wynoszeni na ołtarze, przez oponentów oskarżani o zdradę 
narodową. Dwaj charyzmatyczni liderzy dobrze znani historykom, do dnia dzi-
siejszego wzbudzający liczne kontrowersje swą postawą, wciąż czekają na mniej 
subiektywne oceny.

Liczba ordynatów pińczowskich zamknęła się ostatecznie na szesnastu; 
poprzednicy i następcy wyżej wymienionych wydają się by� jednak postaciami 
dużo mniejszego formatu, którym nie starczyło zdolności oraz ambicji do prowa-
dzenia ożywionej działalności na forum publicznym. Większą częś� swego życia 
spędzali w zaciszu rodzinnego majątku rozproszonego na znacznych przestrze-
niach guberni kieleckiej, posiadającego jednak dwie stolice – Chroberz i Książ 
Wielki. Obie położone w niedalekiej odległości od siebie witały gości okazałym 
pałacem zaprojektowanym przez zagranicznego architekta. Reprezentacyjne bu-
dowle Ordynacji przetrwały do chwili obecnej, cho� dziś pełnią już zgoła od-
mienne funkcje. Perły miejscowej architektury, będące atrakcją turystyczną, a za-
razem placówkami oświatowymi, nie zawsze uświadamiają, z jakim elementem 
krajobrazu kulturowego mamy do czynienia, cho� pomniki dawnej świetności 
doś� łaskawie zostały potraktowane przez bezlitosny upływ czasu.

W kilku teczkach Archiwum Ordynacji Myszkowskiej znajduje się ob-
szerna korespondencja prywatna rodziny Wielopolskich, która liczy kilka tysięcy 
listów. Większoś� z nich została napisana w latach 1832–1939, z okresu wcześniej-
szego bądź późniejszego pochodzą tylko pojedyncze sztuki. Bardziej szczegóło-
wych ram chronologicznych nie ma potrzeby w tym przypadku zakreśla�. Dla 
lepszej orientacji czytelnika dodamy jedynie, że korespondencja powstała w po-
koleniu czterech kolejnych ordynatów – Aleksandra Ignacego, Zygmunta An-
drzeja, Aleksandra Erwina (1875–1937) oraz Zygmunta Konstantego (1901–1971). 
Symptomatyczne jest zjawisko nasilenia działalności epistolograficznej rodziny 
Wielopolskich wraz z upływem czasu – coraz więcej listów opuszcza i przybywa 
do Chrobrza. Możemy uzna� ten fakt za przejaw przemian społeczno-kulturo-
wych zachodzących na ziemiach polskich oraz wynik ewolucji w zakresie mody.

Zbiór korespondencji w Archiwum Ordynacji Myszkowskiej to tylko frag-
ment tego, co w przeszłości Wielopolscy wysłali i otrzymali w formie listownej. 
W tym miejscu – nie posiadając możliwości przeprowadzenia dokładnych ra-
chunków – zaryzykowa� możemy stwierdzenie, że większa częś� dokumentacji 
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tej kategorii nie dotrwała do naszych czasów. Co w takim razie ocalało, a co prze-
padło? Bez wątpienia najlepiej zabezpieczono listy wymieniane w ramach rodziny 
nuklearnej, w skład której wchodzą mąż, żona oraz ich potomstwo. Na taki rodzaj 
korespondencji natrafiamy najczęściej przeszukując zbiory Archiwum Ordynacji 
Myszkowskiej. Jednak Wielopolscy utrzymywali także ożywiony kontakt drogą 
pocztową z krewnymi, znajomymi, wreszcie ze współpracownikami na płasz-
czyźnie gospodarczej. Wszystkie te kwestie odnotowujemy w trakcie kwerendy 
z dużo większymi trudnościami. Dla przykładu – rodziny kolejnych ordynatów 
przyjaźniły się z Potockimi z Moskorzewa, Dembińskimi z gór czy Pusłowskimi 
z Czarków, lecz korespondencja prowadzona pomiędzy majątkami zachowała się 
tylko w połowie. Konkretnie chodzi tutaj o tę połowę, która zaadresowana była 
do Chrobrza – natomiast listy wysłane w odpowiedzi uległy rozproszeniu i nie 
ma dziś nadziei na ich odnalezienie. Możemy jedynie żałowa�, że Wielopolscy 
nie mieli w zwyczaju sporządza� kopii swej poczty.

Niezwykle interesującym, aczkolwiek bardzo rzadkim przedmiotem anali-
zy jest dwustronna korespondencja. Mamy z nią do czynienia przede wszystkim 
wtedy, kiedy członkowie najbliższej rodziny rozdzielali się i rozjeżdżali w różne 
strony. Cho�by latem 1915 roku – XV Ordynat Aleksander Erwin Wielopolski 
spędzał czas w Wiedniu, zaś jego małżonka Zofia z Broel-Platerów (1879–1926) 
udała się na kurację zdrowotną do uzdrowiska w Karlsbadzie. Możemy śledzi� 
dzień po dniu historię tego kilkutygodniowego rozstania. Obserwujemy dysku-
sję, jaką prowadzili między sobą małżonkowie, a także zmianę nastrojów, które 
im towarzyszą. Źródło to daje nam okazję do wniknięcia w ziemiański związek 
małżeński sprzed stulecia – okolicznoś� wyjątkowa, z jaką spotykamy się chyba 
tylko na kartach literatury pięknej.

Kolekcja listów w domu rodziny ziemiańskiej była cennym obiektem – 
otaczano ją należytym szacunkiem, wkładano wiele wysiłku, aby ocali� ją od 
zniszczenia. Prywatną korespondencję traktowano jako niezbędne uzupełnienie 
pałacowej biblioteki, archiwum oraz zbiorów dzieł sztuki. Przechowywano ją 
z myślą o przyszłych pokoleniach, utrwalając w ten sposób pamię� o przodkach. 
Wraz z upływem czasu nagromadzona przez stulecia epistolografia zaczynała 
pełni� funkcję kroniki dziejów rodu, kroniki nigdy niedomkniętej, gdyż kolejne 
generacje dopisywały nowe rozdziały. W dworze ziemiańskim przeszłoś� stykała 
się z teraźniejszością, jak w żadnym innym miejscu – jednym z pomostów łączą-
cych te dwie płaszczyzny były listy rodzinne, które możemy bez wahania umie-
ści� w tym samym szeregu co obrazy antenatów czy kolekcja militariów z czasów 
rycerskich.

Nie sposób pominą� bardziej pragmatycznego waloru korespondencji 
i korespondowania – rozrywki. Przedstawiciele sfery arystokratyczno-ziemiań-
skiej dysponowali dużą ilością wolnego czasu, który z trudem przychodziło im 
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wypełnia�, szczególnie podczas pobytu w majątku położonym na prowincji, 
z dala od atrakcji oferowanych przez miasto. Stąd częsty w domach szlacheckich 
zwyczaj odczytywania listów na głos, w obecności wszystkich domowników. 
Ważna to była chwila w ciągu dnia, kiedy rodzina gromadziła się przed komin-
kiem, by wysłucha� wieści od bliskich. Kilka wspólnie spędzonych godzin sprzy-
jało międzypokoleniowej integracji, ponadto stwarzało okazję do zaczerpnięcia 
wiadomości ze świata. Należy podkreśli� zatem jeszcze jedną ważną funkcję li-
stów – funkcję informacyjną.

Pamiętajmy, że przełom XIX i XX wieku to okres, w którym nie istniały 
jeszcze środki masowego przekazu w dzisiejszym znaczeniu tego terminu. Do-
stęp do bieżącej informacji był ograniczony – tym trudniej było o wiadomości, 
im dalej majątek ziemski był położony od ośrodków administracyjnych i szla-
ków komunikacyjnych. Wieści często docierały do adresata z kilkutygodniowym, 
a nawet kilkumiesięcznym opóźnieniem. Łatwo sobie wyobrazi�, z jak dużą nie-
cierpliwością ich wyczekiwano w dworach odizolowanych od otoczenia. „Wiado-
mości ze świata” zajmują większą częś� korespondencji prywatnej rodziny Wie-
lopolskich. Szlachta ziemiańska (a w szczególności jej najwyższa warstwa, czyli 
arystokracja) tworzyła elitarny krąg społeczny, do którego nie miał dostępu nikt 
z zewnątrz. Stosunki o charakterze prywatnym utrzymywano tylko i wyłącznie 
z osobami ze środowiska – najchętniej z tymi, które zajmowały podobną pozy-
cję w hierarchii prestiżowej. Dlatego dla zamożnego przedstawiciela ziemiaństwa 
„świat” to elity towarzyskie, zaś „wiadomości światowe” to nic innego, jak infor-
macje dotyczące życia towarzyskiego. Pasjonowano się relacjami z wizyt, przyję� 
i balów dobroczynnych. W nieskończonoś� omawiano kwestię strojów wieczoro-
wych oraz pozostałych aspektów wyglądu zewnętrznego gości. Wszystkie te za-
gadnienia ustępowały jednak pierwszeństwa plotkom dotyczącym planowanych 
mariaży. Związek małżeński w środowisku był tematem o największym ciężarze 
gatunkowym – połączenie nierozerwalnym węzłem kobiety i mężczyzny repre-
zentujących dwa utytułowane rody wykraczało swym znaczeniem daleko poza 
sferę intymnych przeży� zaangażowanej pary.

W korespondencji stosunkowo mało miejsca poświęcano na omówienie 
wydarzeń związanych z życiem politycznym czy gospodarczym kraju. Nie świad-
czy to oczywiście o braku zainteresowania i ignorowaniu tych kwestii. Wygląda na 
to, że głód wiedzy w tym zakresie zaspokajała przede wszystkim prasa oraz facho-
wa literatura, których nigdy nie brakowało w domowych bibliotekach. Przypusz-
czamy również, że polityka i gospodarka zgodnie z tradycją pozostawały domeną 
mężczyzn, w związku z czym zagadnienia z tych dziedzin podawano do dyskusji 
raczej w męskim gronie. Ożywioną działalnoś� na tym polu prowadził zwłasz-
cza Aleksander Ignacy oraz jego syn Zygmunt Andrzej. Ponadto każdy kolejny  
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ordynat zmuszony był w mniejszym lub większym stopniu osobiście zajmowa� 
się interesami majątku, zaś wszystko to zobowiązywało do prowadzenia kore-
spondencji o określonym – bardziej technicznym – charakterze. Listy odzwier-
ciedlają także ten oczywisty fakt.

Podczas pierwszego kontaktu z korespondencją rodzinną badacz doznaje 
uczucia lekkiego rozczarowania – rzeczywistoś� nie odpowiada wcześniejszym 
wyobrażeniom na jej temat. Zaczynają się mnoży� przeszkody, które oddalają 
źródło od czytelnika i utrudniają do niego dostęp – zaś kiedy już się je pokona, 
okazuje się, że wewnątrz nie będzie jednak wielkiej sensacji do odkrycia. Pozo-
staje sama esencja, czyli życie codzienne w różnych jego przejawach. Może zatem 
kilka słów o tych przeszkodach.

Źródło rękopiśmienne jest chyba najbardziej niewdzięczne dla czytelnika. 
Jak dużą cierpliwością trzeba się wykaza�, aby się oswoi� ze sposobem zapisu, 
z którym mamy do czynienia! Pół biedy, jeżeli autor miał staranny charakter pi-
sma i przykładał się do swego obowiązku – w przeciwnym razie badacz będzie 
zmuszony zarezerwowa� dla siebie dużą iloś� wolnego czasu. W przypadku ko-
respondencji rodzinnej Wielopolskich różnie z tym bywa – częś� listów napisana 
została w miarę czytelnie, częś� wręcz przeciwnie. Szczególnie wśród dorosłych 
zaobserwowa� można tendencję do maksymalnego upraszczania zapisu, co wy-
nikało prawdopodobnie z chęci zaoszczędzenia czasu, a by� może była to rów-
nież oznaka znużenia korespondowaniem dzień po dniu. Dodajmy, że w Chro-
brzu nie istniał zwyczaj przygotowywania poczty w dwóch wersjach – roboczej  
i oficjalnej.

Na tle epistolografii dorosłych pozytywnie wyróżnia się twórczoś� dzie-
ci. Potomstwo z pewnością przejmowało się możliwością napisania listu – była 
to jedna z nielicznych form nobilitacji syna bądź córki, którzy nie przekroczyli 
jeszcze progu dojrzałości i na ogół odmawiano im dostępu do pewnych zaję� po-
pularnych wśród starszych. Korespondowanie dodawało powagi, pozwalało cho� 
na chwilę przenieś� się do kręgu światowych praw i obowiązków, stąd też poczta 
dziecięca jest bardzo staranna i przyzwoita. Sporządzana najczęściej pod czuj-
nym okiem prywatnego nauczyciela – w mniejszym stopniu ma służy� przeka-
zaniu konkretnej treści, zaś w większym ma świadczy� o dokonanych postępach 
w procesie kształcenia.

Wielopolscy do prowadzenia prywatnej korespondencji najczęściej uży-
wali oryginalnego papieru listowego – częś� spośród zachowanych kart opatrzo-
na została barwnym nadrukiem lub pieczęcią administracji dóbr chroberskich. 
W zespole Archiwum Ordynacji Myszkowskiej natrafiamy także na niewiel-
ką iloś� pocztówek z epoki – zazwyczaj są one utrzymane w sepiowej tonacji 
i ilustrują zagraniczne miejsca pobytu ziemian guberni kieleckiej. Mieszkańcy 
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Chrobrza oraz ich respondenci korzystali z różnych środków pisarskich – pióra, 
długopisu, ołówka, maszyny do pisania, przy czym ostatnia z wymienionych tu 
technik upowszechniła się dopiero w okresie dwudziestolecia międzywojennego, 
zaś przed 1918 rokiem była prawie nieobecna. Trudnościom związanym z odczy-
taniem listów poświęcono już chwilę uwagi, a teraz kilka słów na temat innych 
okoliczności komplikujących korzystanie z naszego źródła.

Korespondencja prywatna rodziny Wielopolskich pełna jest skrótów, 
pseudonimów, eufemizmów i niedomówień. Bliscy porozumiewali się między 
sobą językiem potocznym, który sami stworzyli, a raczej zmodyfikowali istnie-
jący na własny użytek. Adresat z pewnością nie miał większych problemów z od-
czytaniem informacji zaszyfrowanej w ten sposób, lecz dziś staje się ona dla nas 
często bezużyteczna. Dziesiątki drobnych zdarzeń i setki postaci, które przewijają 
się w listach – to jakby anonimowi uczestnicy balu maskowego – wielka szkoda, 
że autorzy sprzed wieku nie pomyśleli o sporządzeniu użytecznych przypisów 
dla potomności. A do tego ten niedbały styl! W korespondencji Wielopolskich 
zasady interpunkcji zdają się w ogóle nie obowiązywa�, zaś reguł gramatyki i or-
tografii przestrzega się tylko od czasu do czasu – tak jakby mowa ojczysta była 
elastyczną materią, którą można dowolnie formowa�. Nie wiemy, czy przypad-
kiem nie ujawnia się tutaj zabarwiony odcieniem ironii stosunek przedstawicieli 
arystokracji rodowej do nauki traktowanej jako profesja.

Mieszkańcy Chrobrza prowadzili korespondencję w różnych językach. 
Zdecydowaną większoś� listów napisano w języku polskim – faktu tego nie trze-
ba szczegółowo uzasadnia�, wystarczy stwierdzi�, że była to mowa ojczysta auto-
rów rozpatrywanej epistolografii. Kobiety posługiwały się czasem językiem fran-
cuskim, ulegając w ten sposób modzie, która ogarnęła elity towarzyskie niemalże 
całej Europy w XIX wieku. Moda na francuszczyznę – przez wielu nieakceptowa-
na, szczególnie w warunkach utraty niepodległego bytu państwowego i płynącej 
stąd groźby wynarodowienia – zadomowiła się w wielu dworach ziemiańskich. 
Import grona pedagogicznego z ojczyzny Woltera i Balzaka, obowiązkowa na-
uka języka francuskiego od najmłodszych lat, a do tego wszystkiego wciąż żywa 
legenda epoki napoleońskiej to siła atraktywna obcych wzorców kulturowych, 
której trudno było się oprze�. W obszarze ich oddziaływania znalazła się także 
rodzina Wielopolskich.

Trzecim ważnym czynnikiem, wywierającym wpływ na mentalnoś� miesz-
kańców Chrobrza, była kultura niemiecka. Relacje na tej płaszczyźnie zapocząt-
kował XIV Ordynat – Zygmunt Andrzej Wielopolski. Jego pierwszą żoną została 
niemiecka księżniczka Wilhelmina Albertyna Montenuovo (1853–1895), blisko 
spokrewniona z austriacką rodziną panującą. Potomstwo tej pary w dzieciń-
stwie wiele czasu spędzało w Wiedniu i jego najbliższym otoczeniu. Jedna z có-
rek Zygmunta Andrzeja – Małgorzata (1876–1963) – zawarła związek małżeński  
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z Jozafatem Plater-Zyberkiem (1859–1933), przedstawicielem kurlandzkiego rodu 
o niemieckich korzeniach. Niemieckie akademie były częstym celem peregryna-
cji naukowych mężczyzn z rodziny Wielopolskich. Wiedeń, Monachium, Zurych, 
Halle – to przykładowe miejsca ich studiów, popularne wówczas ośrodki, do dziś 
cieszące się zasłużoną renomą. Na kartach korespondencji prywatnej nie odno-
towujemy natomiast obecności języka rosyjskiego, który w Królestwie Kongreso-
wym pełnił funkcję urzędową, szczególnie w okresie przyśpieszonej rusyfikacji 
po upadku powstania styczniowego. Przypuszcza się, że jest to efekt negatywnego 
stosunku do kultury państwa carów oraz jeden z przejawów towarzyskiego boj-
kotu administracji zaborczej.

W rodzinie Wielopolskich korespondencja pełniła przede wszystkim 
funkcję pragmatyczną. Za jej pośrednictwem przekazywano szereg informacji 
dotyczących życia codziennego. Każda chwila rozłąki – bez względu na to jak 
długa – stwarzała okazję do przesłania bliskim poczty, w której donoszono o wła-
snym samopoczuciu, przebiegu zdarzeń z minionego dnia, planach na najbliższą 
przyszłoś�. Interesowano się wieściami od wspólnych znajomych, pozdrawiano 
się wzajemnie, proszono o pomoc. Listy bez wątpienia odgrywały ważną rolę 
jako element umacniający rodzinne więzi. Przypomnijmy, że rodzina arystokra-
tyczno-ziemiańska w tych czasach narażona była na wpływ licznych czynników, 
które osłabiały poziom integracji. Synowie odbywali długotrwałe podróże na-
ukowe i służbę wojskową. Córki – wydawane za mąż w stosunkowo młodym 
wieku – doś� wcześnie opuszczały rodowe majątki, by założy� własne rodziny. 
Rodzice, często w rozjazdach w związku z obligatoryjnym uczestnictwem w życiu 
towarzyskim, nie zawsze mieli wystarczającą iloś� czasu dla swego potomstwa. 
Do tego zawiła kwestia podziału masy spadkowej, która nieraz doprowadzała do 
konfliktów pomiędzy bliskimi krewnymi. Nie należy przecenia� wartości kore-
spondencji prywatnej, ale też nie można jej nie docenia�.

Podsumujmy niniejszy artykuł kilkoma uwagami na temat życia codzien-
nego w pałacu w Chrobrzu oraz jego najbliższej okolicy. Szansa, jaką w tej dzie-
dzinie stwarza nam korespondencja rodziny Wielopolskich, jest wyjątkowa. 
Przyznajmy, że życie codzienne to tematyka trochę niewdzięczna dla badacza; 
przez szereg lat zaniedbywana i marginalizowana, pozostawała poza głównym 
nurtem zainteresowań tradycyjnej historiografii. By� może decydowały o tym 
trudności metodologiczne, wśród których dużą rolę należy przypisa� podstawie 
źródłowej – doś� wąskiej i problematycznej w interpretacji. W ostatnim czasie 
na rynku wydawniczym coraz częściej pojawiają się publikacje, których auto-
rzy pojęcie „życie codzienne” odmieniają przez wszystkie przypadki, licząc na 
osiągnięcie komercyjnego sukcesu. Wygląda na to, że dziś obyczajowy skandal 
stał się najważniejszym wyróżnikiem życia codziennego, bo tylko on jest w sta-
nie przyciągną� uwagę czytelnika – tak jakby nauka nie była w stanie się oprze� 
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przemożnemu wpływowi środków masowego przekazu. To stawia badacza w nie-
zręcznej sytuacji: czy źródło, które stara się zaprezentowa�, będzie na tyle cieka-
we, aby zainteresowa� nim odbiorcę? Zamiast odpowiada�, posłużmy się metodą 
egzemplifikacji.

Obraz dworu ziemiańskiego na kartach korespondencji rodzinnej Wielo-
polskich to dwa zasadnicze obszary – czas pracy i czas wypoczynku. Praca jest 
oczywiście domeną służby obojga płci. Właściciel majątku oraz jego bliscy – jako 
przedstawiciele uprzywilejowanej klasy arystokratyczno-ziemiańskiej – nie mają 
wielu obowiązków w tym zakresie, ich praca przyjmuje raczej charakter pozoru 
pomagającego uspokoi� sumienie i zwalczy� nudę. Poprawne funkcjonowanie go-
spodarstwa zależy od zdolności służby, której zmuszeni jesteśmy przypisa� ważną 
rolę – dużo większą niż mogłoby się z początku wydawa�. Ordynacja Myszkow-
ska zatrudnia całą armię pracowników – każdy z nich zajmuje we dworze inne 
stanowisko i na tej podstawie tworzy się ścisła hierarchia, która ma znaczenie 
nie tylko prestiżowe, lecz także praktyczne – pod względem praw i obowiązków 
przypisanych poszczególnym funkcjom. Na szczycie hierarchii stoi prawa ręka 
ordynata – główny zarządca rodzinnych dóbr. Jest to osoba, która wyróżnia się 
przedsiębiorczością oraz energią w działaniu, doskonale orientuje się w bieżącej 
sytuacji gospodarczej, zna od podszewki lokalne warunki społeczno-ekonomicz-
ne. Wszystkie te zdolności niezbędne są do wypracowywania dla Ordynacji mak-
symalnych dochodów, przy ponoszeniu minimalnych kosztów – w tym krótkim 
stwierdzeniu zawiera się naczelna zasada polityki, którą kieruje się zarządca. Ma 
on do pomocy administrację dworską; jej członkowie zazwyczaj legitymują się 
fachowym wykształceniem, im także nie brak właściwych kompetencji 4.

Drugie miejsce w hierarchii przyznajemy służbie pałacowej. Trudno wy-
obrazi� sobie duży dwór ziemiański bez obecności służących, którzy zaspoka-
jali każdą życiową potrzebę swych pracodawców. Na przełomie XIX i XX wieku 
czasy, kiedy wydawano całe fortuny na utrzymanie rozbudowanych korpusów 
służby pałacowej, były już tylko wspomnieniem, jednakże z zatrudniania pomo-
cy domowej wciąż nie rezygnowano. W ten sposób podkreślano własny status 
społeczny i zapewniano sobie komfortowe warunki egzystencji (przynajmniej 
w teorii); można mie� wątpliwości, czy w praktyce służący podnosili poziom wy-
gody życia, czy może raczej go obniżali. Jakkolwiek by było, zastęp pokojówek, 
lokajów, kamerdynerów i kucharzy zapełniał pomieszczenia dworu, oddając się 
z różnym zaangażowaniem swym codziennym czynnościom. Tak duże skupienie 
ludzi na małej przestrzeni często skutkowało konfliktami, których ślady odnajdu-

4 Na ten temat zob. m.in.: Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Archiwum Ordy-
nacji Myszkowskiej (dalej: AOM), sygn. 1152, k. 17–18; sygn. 1152a, k. 423–424; sygn. 1153, 
k. 63–66; sygn. 1154, k. 80–85; sygn. 1155, k. 1–4; sygn. 1168, k. 275; sygn. 1172, k. 144.
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jemy na kartach korespondencji z Chrobrza. Do zatargów dochodziło zazwyczaj 
z mało znaczących powodów. Przeważnie kończyły się one tak szybko, jak się za-
częły; argumenty, jakimi dysponowała pani domu, nie mogły nie przemówi� do 
wyobraźni zaangażowanych w spór. Jednym z tych argumentów było wymówie-
nie posady. Należy doda�, że służba pałacowa tworzyła bardzo mobilną grupę. Jej 
skład wciąż się zmieniał – siła robocza często przechodziła do nowego pracodaw-
cy w nieustannym poszukiwaniu nieco lepszych warunków bytu 5.

Trzeba też podkreśli� szczególną rolę, jaką w dworze ziemiańskim odgry-
wał korpus pedagogiczny. Jego wielkoś� dostosowana była do potrzeb rodziny, 
a konkretnie do liczby, wieku oraz płci potomstwa. Dzieci większą częś� dnia 
spędzały pod opieką prywatnych nauczycieli, zaś zadaniem rodziców pozosta-
wała jedynie kontrola postępów w procesie edukacji. guwernerzy i guwernantki 
wywierali duży wpływ na swych uczniów – odpowiadali bowiem nie tylko za ich 
kształcenie, lecz także za wychowanie. Stąd też selekcja kandydatów na te stano-
wiska była wyjątkowo rygorystyczna i brała pod uwagę doś� szeroki zakres zja-
wisk, włącznie z poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi czy życiem 
prywatnym przyszłego pracownika.

W hierarchii służby Ordynacji Myszkowskiej najniższe miejsce przypada 
robotnikom rolnym – społeczności, o której wiemy tak niewiele. Częś� czelad-
ników z pewnością zatrudniona była w majątku na stałe, pozostali angażowani 
byli jedynie do sezonowych prac w polu. Robotnicy rolni w większości rekruto-
wali się spośród mieszkańców okolicznych wiosek. Zazwyczaj byli to właściciele 
kilkumorgowych gospodarstw, którzy pracą na dworskim uzupełniali skromne 
domowe budżety. Ich związek z pałacem był bardzo luźny – raczej symboliczny 
niż bezpośredni – lecz w ostatecznym rachunku nie dało się go unikną�. Bliskie 
sąsiedztwo dworu i wsi oraz wielowiekowa tradycja poddaństwa narzucały okre-
śloną formę dyskursu – koegzystencja, która przynosiła korzyści każdej ze stron, 
jednej – ręce do pracy, drugiej – patronat i możliwoś� zarobku. Wygląda na to, 
że schemat ten funkcjonował poprawnie w Chrobrzu. W listach rodziny Wielo-
polskich nie znajdujemy krytycznych uwag pod adresem miejscowych włościan. 
ślady dotyczące konfliktów na linii dwór – wieś również są nieobecne. Jak bliski 
prawdzie jest obraz utrwalony na kartach korespondencji? Czy nie popełnimy 
nadużycia wskazując właścicieli Ordynacji jako przykład demokratycznego trak-
towania przedstawicieli niższych klas społecznych przez polską arystokrację zie-
miańską? Niestety, brak nam podstaw, by udziela� odpowiedzi na te pytania.

Rodzina Wielopolskich utrzymywała bliskie stosunki z duchowieństwem. 
Proboszcz miejscowej parafii często gościł w pałacu w Chrobrzu jako równo-

5 Zob. szerzej: APK, AOM, sygn. 1152a, k. 50–53, 405–406, 413–414, 436–437, 472–473, 496–
497; sygn. 1172, k. 56–57, 298–300, 327, 331–333, 597–599, 766–767.
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prawny uczestnik życia towarzyskiego. W listach odnajdujemy figurę odmalowa-
ną wiele razy na kartach literatury pięknej – jowialnego księdza, który w wolnej 
chwili zajeżdża do dworu, by wraz z jego mieszkańcami rozegra� przy kominku 
partię wista. Wygląda na to, że był to charakterystyczny element krajobrazu pol-
skiej wsi przed wiekami. Rodzina Wielopolskich otaczała opieką kościół para-
fialny w Chrobrzu – główne formy tej opieki to wydatna pomoc finansowa oraz 
materialna. Nie możemy oczywiście w tym miejscu podkreśla� aspektu material-
nego, był on w pewnym sensie skutkiem ubocznym bliskich więzi łączących zie-
mian z własną parafią. Fundament tych relacji stanowiła wiara – tym głębsza, im 
większe było natężenie represji spadających na polskie społeczeństwo ze strony 
administracji zaborczej. Wiek XIX ostatecznie ugruntował stereotyp Polaka-ka-
tolika, zaś obywatele ziemscy i księża mieli niemały udział w tym procesie 6.

Powró�my jeszcze na chwilę do organizacji życia codziennego w majątku 
ziemskim. Stwierdziliśmy, że praca była przypisana najemnej służbie dworskiej, 
która wyręczała pracodawców w większości obowiązków. Taki system sprawiał, 
że pan i pani domu dysponowali dużą ilością wolnego czasu, który można było 
zagospodarowa� na wiele różnych sposobów. Wachlarz dziewiętnastowiecznych 
rozrywek był wystarczająco szeroki, aby z niego czerpa� pełną garścią, bez oba-
wy popadnięcia w rutynę. Które z tych rozrywek preferowali Wielopolscy? Co 
najmniej kilka, najbardziej kosztownych, lecz równocześnie wzbudzających naj-
większe emocje.

Przede wszystkim – podróże – te bliższe i dalsze. To jeden z charaktery-
stycznych elementów życia codziennego arystokracji ziemiańskiej. Na kartach 
korespondencji prywatnej rodziny Wielopolskich odnajdujemy świadectwo 
odwiedzin najdalszych zakątków świata, wszystkich kontynentów, każdego du-
żego miasta Europy. Podróże w interesach, kuracje w modnych uzdrowiskach, 
peregrynacje naukowe, wycieczki turystyczne – przyczyna wyjazdu zdaje się 
schodzi� na drugi plan, pozostaje tylko czysta przyjemnoś� płynąca z poznawa-
nia nowych miejsc, kultur i ludzi. Pozytywne wrażenia wyniesione z zagranicz-
nych wojaży rekompensują znaczne straty finansowe. Zresztą, któż by się przej-
mował nadwyrężeniem domowego budżetu, skoro majątkowi nie grozi widmo  
bankructwa! 7

6 Szerzej na temat relacji Wielopolskich z duchowieństwem zob.: APK, AOM, sygn. 607, 
k. 1–14; sygn. 1152, k. 11–12; sygn. 1152a, k. 135–136, 139–140, 143–144, 191–194, 199–200, 
205–210, 281–282, 341–342, 357–358, 384–385, 423–424; sygn. 1157, k. 30, 112–115; sygn. 
1168, k. 345–346; sygn. 1172, k. 484–485, 516–518, 815; sygn. 1173, k. 7–8, 22–25; sygn. 1175, 
k. 233–240.

7 Na ten temat zob. m.in.: APK, AOM, sygn. 237, k. 130–169; sygn. 1152, k. 1–2; sygn. 1152a, 
k. 393–394, 407–408; sygn. 1154, k. 87–94, 101–109, 165–180, 185–188; sygn. 1155, k. 65–68; 
sygn. 1168, k. 230–231, sygn. 1172, k. 81–84, 102–106, 111–143, 733–762.



KORESPONDENCJA RODZINNA WIELOPOLSKICH Z CHROBRZA 239

Na drugim miejscu – polowania – kolejna rozrywka stanowiąca charak-
terystyczny rys życia w dworze ziemiańskim. Okolicznością sprzyjającą były 
bez wątpienia duże kompleksy leśne, które wchodziły w skład większości ma-
jątków obszarniczych. Lasy na ziemiach polskich przed stuleciem obfitowały 
w dziką zwierzynę, która zniknęła z krajobrazu dopiero w XX wieku na skutek 
nieprzemyślanych procesów urbanizacyjnych. Tradycja polowań – tak często 
przedstawiana dziś jako niehumanitarna – wspomagała regulowanie poziomu 
populacji poszczególnych gatunków zwierząt. Jednak naczelnym impulsem de-
cydującym o popularności sportów myśliwskich wśród szlachty ziemiańskiej był 
zwyczaj odziedziczony po przodkach. Łowy spełniały ważną rolę jako namiastka 
wyprawy wojennej i tym samym przypominały o zasługach, jakie wniósł cały 
szereg antenatów w obronę nienaruszalności granic państwa. Sezon polowań 
trwał niemalże cały rok – zapaleni myśliwi dostosowywali do niego kalendarz 
własnych zaję�. Powodzenie w lesie przekładało się na popularnoś� w towarzy-
stwie; utalentowani strzelcy przyjmowani byli na salonach jak bohaterowie, znaj-
dowali się w centrum zainteresowania zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, 
gdyż polowanie to pasja, wokół której integrowali się wszyscy, bez względu na  
wiek i płe� 8.

Na trzecim miejscu trzeba wymieni� sporty konne – rozrywka dla zie-
mian nie mniej ważna, jak dwie pozostałe. Wśród ogółu inwentarza żywego 
przetrzymywanego na folwarkach koń zajmował pozycję szczególną. Hodowla 
koni miała wymiar nie tylko ekonomiczny, lecz także prestiżowy. Mało rentow-
na z gospodarczego punktu widzenia, czasem przynosiła właścicielowi sławę 
wykraczającą daleko poza granice kraju. Tak zdarzyło się w przypadku rodziny 
Wielopolskich. W Chrobrzu znajdowała się stadnina koni szlachetnych ras, któ-
rej wychowankowie wielokrotnie osiągali sukcesy w zawodach hippicznych oraz 
wysokie ceny na rynku. Wielopolscy prowadzili aktywną działalnoś� na rzecz 
rozwoju sportów konnych w ojczyźnie, jako członkowie licznych klubów i to-
warzystw oraz mecenasi torów wyścigowych. Od czasu do czasu osobiście brali 
udział w konkursach, co przecież było doś� ryzykownym przedsięwzięciem, bo 
wymagało brawury i nienagannej kondycji fizycznej. W listach losy chroberskiej 
stajni wyścigowej zajmują wiele miejsca – koń jest niewątpliwie przedmiotem 
estetycznej kontemplacji, dokonuje się na nim zabiegu antropomorfizacji i ten 
fakt możemy potraktowa� jako dowód jego szczególnej roli na obszarze dworu  
ziemiańskiego 9.

8 Na temat polowań zob. szerzej: APK, AOM, sygn. 1152a, k. 52–53; sygn. 1162, k. 144–158; 
sygn. 1172, k. 538–539.

9 Na ten temat zob. m.in.: APK, AOM, sygn. 1152a, k. 115–116; sygn. 1155, k. 61–64; sygn. 1172, 
k. 161–167, 253–256, 267–270, 296–297. 
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Kilka powyższych uwag nie wyczerpuje oczywiście zagadnienia kore-
spondencji, jest to raczej zarys problematyki badawczej, która – mamy nadzieję 
– doczeka się rozwinięcia. Autor niniejszego artykułu pragnął jedynie zwróci� 
uwagę czytelnika na ciekawe źródło historyczne, które nie funkcjonuje jeszcze na 
szerszą skalę w naukowym obiegu. Daje jednak szansę spojrzenia na przeszłoś� 
z innej perspektywy niż oficjalna dokumentacja urzędowa i w tym dostrzegamy 
jego nieprzemijającą wartoś�.

Summary

The article presents a collection of private correspondence of the Wielopolski fam-
ily of Chroberz. The letter collection, which comes from the turn of the twentieth cen-
tury, owned by the State Archive in Kielce, is a valuable part of the fonds labelled as the 
Myszków Entailed Estate Archive. The present author sets out to analyse the letters of 
pre-war Poland’s social elite, highlighting their advantages as a historical source, together 
with a number of methodological issues encountered at query and interpretation stages. 
The Wielopolski family of Chroberz appear an interesting subject for research into the 
region’s and country’s history. The owners of the Myszków Entailed Estate held one of the 
largest landed properties in the former Kielce guberniya. Besides taking an active part 
in the economic life of the country, they were also involved in political and cultural life. 
All these spheres of the Wielopolskis’ activity are reflected in their private correspond-
ence, whose use extends beyond a mere supplement to official documentation. 
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Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

materiały do aktywności gospodarczej Żydów 
w latach 1919–1939 w województwie kieleckim  
w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach

W zasobie Państwowego Archiwum w Kielcach znajduje się dużo mate-
riałów archiwalnych dotyczących społeczności żydowskiej. Bogactwo tego zaso-
bu docenili m.in.: Romana guldon, Tadeusz Kręgiel, Krzysztof urbański, Adam 
Penkalla 1. Autorzy ci skupili się na informacjach o funkcjonowaniu gmin wyzna-
niowych oraz kwestiach społecznych, kwestie gospodarcze traktując marginal-
nie. Z materiałów znajdujących się w archiwum korzystali historycy zajmujący 
się aktywnością gospodarczą społeczeństwa województwa kieleckiego w latach 
1919–1939, tacy jak: Mieczysław B. Markowski, Regina Renz, Jan główka, Elżbieta 
Słabińska oraz wspomniany już Tadeusz Kręgiel 2.

1 R. guldon, Źródła do historii Żydów w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, w: Źró-
dła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, red. B. Woszczyński, V. urbaniak, Warszawa 
2001, s. 181–191; T. Kręgiel, Źródła do dziejów ludności żydowskiej w latach 1826–1939 prze-
chowywane w Archiwum Państwowym w Starachowicach, w: Ludność żydowska w regio-
nie świętokrzyskim. Materiały sesji naukowej w Starachowicach 17 X 1987 r., Kielce 1989, 
s. 223–230; K. urbański, Gminy żydowskie duże w województwie kieleckim, Kielce 2003; 
tenże, Gminy żydowskie małe w województwie kieleckim w okresie międzywojennym, Kielce 
2006; A. Penkalla, Źródła do dziejów Żydów w zasobie WAP w Kielcach w I połowie XIX 
wieku (mps w bibliotece Archiwum Państwowego w Kielcach).

2 M. B. Markowski, Badania nad przemysłem, klasą robotniczą i ruchem robotniczym na 
Kielecczyźnie w latach 1870–1939, w: Dzieje Kielecczyzny w historiografii Polski Ludowej. 
Baza źródłowa, cz. II, red. Z. guldon, M. B. Markowski, Kielce 1978, s. 64–85; R. Renz, 
Źródła do dziejów rzemiosła województwa kieleckiego w okresie międzywojennym, w: Dzie-
je Kielecczyzny w historiografii, s. 102–108; K. urbański, J. główka, Drobne żydowskie za-
kłady przemysłowe i handel żelazem w Staropolskim Zagłębiu Przemysłowym 1918–1939, 
w: Społeczności małomiasteczkowe w regionie świętokrzyskim (XIX i XX w.), red. R. Ko-
łodziejczyk, M. B. Markowski, Kielce 1999; E. Słabińska, Łagodzenie skutków bezrobocia 
w województwie kieleckim w latach 1918–1939, Kielce 2008; T. Kręgiel, Materiały do dziejów 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2012, s. 241–249
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Najwięcej informacji na temat aktywności gospodarczej Żydów zawiera 
zespół urząd Wojewódzki Kielecki 1919–1939 (uWK I), ale również Starostwa 
Powiatowe w: Kielcach, Jędrzejowie, Włoszczowie, Pińczowie. Ciekawe infor-
macje znajdują się w aktach miast, np. Akta miasta Kielc 1795–1796, 1803–1950, 
Akta miasta Końskie 1833–1945, Akta miasta Chęcin 1787–1950. Na uwagę za-
sługują również zespoły: Inspektor Pracy IV Okręgu w Kielcach 1919–1939, Izba 
Rzemieślnicza w Kielcach 1929–1937 i Okręgowy urząd Ziemski w Kielcach 
1918–1933 (OuZ). W kieleckim archiwum znajdują się również zespoły dotyczą-
ce zakładów przemysłowych znajdujących się w posiadaniu Żydów, np. Fabryka 
Wyrobów Żeliwnych „Kronenblum” w Końskich (1935–1943), Fabryka Wyrobów 
Żelaznych I. Mintza „Neptun” w Końskich (1925–1944), „Herzfeld i Victorius” 
Spółka Akcyjna. Fabryka w Końskich 1895–1948.

Zaletą zespołu uWK I jest jego duża objętoś� (zespół liczy 22 377 jedno-
stek) i opisywany rozległy obszar. Województwo kieleckie obejmowało wówczas 
tereny zróżnicowane pod względem gospodarczym – od Zagłębia Dąbrowskiego 
na zachodzie, poprzez Częstochowę i Włoszczowę, po Sandomierz na wschodzie, 
na północy: Radom, Opoczno, Iłża i Kozienice, a na południu – Miechów, Olkusz 
i Kazimierza Wielka. Informacje, które możemy uzyska� z tego zespołu, są cieka-
we i niejednokrotnie mogą zaskoczy� badacza.

Żydzi byli obecni w każdym dziale gospodarki. Stanowili liczną grupę 
wśród przemysłowców, pracowali jako rzemieślnicy, kupcy, robotnicy. W mniej-
szym zakresie zaangażowani byli w transporcie i komunikacji oraz w rolnictwie. 
Nie należy zapomnie� również o organizacjach zrzeszających aktywnych gospo-
darczo Żydów. Ciekawym zagadnieniem, które pojawia się w materiale, są relacje 
między żydowską mniejszością a katolicką większością.

W 1931 roku przemysłowców Żydów było 1183 i stanowili oni 51,1% wszyst-
kich przemysłowców w województwie kieleckim 3. Przedstawiciele wyznania 
mojżeszowego prowadzili fabryki należące do różnych branż, m.in.: odlew-
nie, huty szkła, kamieniołomy, cegielnie, wapienniki, garbarnie, fabryki mebli, 
zakłady włókiennicze, wyrobów metalowych, tartaki, wyrób mydła, zabawek. 
Analizując materiał archiwalny możemy prześledzi� drogę od założenia i legali-
zacji zakładu, uzupełnianie kolejnych brakujących dokumentów i dokonywanie 
opłat za wykonane czynności administracyjne, poprzez działalnoś� placówki 
(zatrudnienie, zmiany na stanowiskach kierowniczych, nieszczęśliwe wypadki,  

przemysłu cukrowniczego w województwie kieleckim (1870–1945) przechowywane w archi-
wach państwowych w Pińczowie i Starachowicach, w: Dzieje Kielecczyzny w historiografii, 
s. 97–101.

3 Statystyka Polski, seria C, z. 86. Drugi powszechny spis ludności z dn. 9 XII 1931 r. Mieszka-
nia i gospodarstwa domowe. Ludność, stosunki zawodowe, Warszawa 1938, s. 480, 481.
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wysokoś� produkcji), do informacji o zawieszeniu działalności, o zmianach 
właściciela poprzez sprzedaż lub dziedziczenie. Odnaleź� można również plany  
zakładów.

Najwięcej informacji na temat aktywności Żydów w przemyśle na obsza-
rze województwa kieleckiego w latach 1919–1939 zawiera zespół uWK I. Zacho-
wały się w nim informacje na temat konkretnych zakładów przemysłowych, ale 
również korespondencja urzędu w sprawach różnych dla poszczególnych branż. 
Informacje zawarte w jednostkach mogą by� bardzo szczegółowe – nazwa za-
kładu, właściciel, zatrudnienie, wielkoś� produkcji, problemy z pracownikami, 
źródło surowców oraz korespondencja z urzędem. Natomiast inne jednostki nie 
zawierają nawet wiadomości o właścicielu, kadrze zarządzającej czy o członkach 
zarządu. Zachowały się przydatne materiały statystyczne, m.in. statystyka prze-
mysłu w województwie kieleckim według branż i narodowości właściciela w 1939 
roku 4. Możemy odnaleź� również sprawozdania lub ankiety dotyczące stanu za-
trudnienia i produkcji w różnym okresie, np. za II półrocze 1933 roku w branży 
garbarskiej 5, w przemyśle drzewnym 6.

W jednostkach znajdujemy opisy różnych problemów przedsiębiorców. 
Przykładowo – Owsiej Rosenblatt właściciel zakładu wapienniczego w Opocznie 
stracił wskutek działań wojennych pierwszej wojny światowej całą dokumenta-
cję zakładu 7. Często źródła opisują podobne problemy przedsiębiorców w tym 
samym czasie, np. w 1919 roku brak węgla i problemy z transportem, a przez to 
wstrzymanie produkcji, następnie problemy z surowcami i kredytem. Zachowa-
ły się opisy strajków w fabrykach, np. w Zakładach Cegielnianych „Michalina” 
w Częstochowie 8, Zakładach Wyrobów Włókienniczych „Stradom” w Często-
chowie 9. urzędnicy śledzili ich przebieg i skutki 10. Możemy odnaleź� również 
materiały na temat kontaktów zagranicznych przemysłowców, problemów z wy-
jazdami za granicę, utrudnieniami w eksporcie, zatrudnianiem cudzoziemców. 
Ciekawie przedstawiały się relacje urzędników z przedsiębiorcami.

W zasobie znajduje się grupa jednostek archiwalnych poświęconych hi-
storii zakładów, m.in.: Fabryka Cegły Ogniotrwałej A. L. Sojka w Myszkowie 

 4 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), urząd Wojewódzki Kielecki I (dalej: 
uWK I), sygn. 14009, k. 5. Dane statystyczne wykorzystano m.in. w artykule: M. B. Mar-
kowski, Udział ludności żydowskiej w życiu gospodarczym województwa kieleckiego w okre-
sie międzywojennym, w: Ludność żydowska, s. 184.

 5 APK, uWK I, sygn. 12847.
 6 Tamże, sygn. 12843.
 7 Tamże, sygn. 12783, k. 28.
 8 Tamże, sygn. 12134, k. 67, 69.
 9 Tamże, sygn. 12200, k. 271.
10 Tamże, sygn. 12555.
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i Tow. Rzem.-Handlowego A. L. Sojka w Częstochowie w latach 1919–1925 11, Pie-
ce Wapienne „Wezuwiusz” w Częstochowie w latach 1919–1924 12, Fabryka Luster 
S. Orbacha i Arona Stopnickiego w Częstochowie 1920–1921 13, Tow. Akc. Zakła-
dów Ceramicznych „Korwinów” w latach 1919–1928 14, Fabryka luster i szkieł 
szlif. W. grylak i L. Imich w Częstochowie z lat 1924–1926 15, Wytwórnia Skrzyń 
w Częstochowie Nachman Kryman w latach 1920–1921 16, Pracownia plomb i śru-
tu M. Blumensztajna w Częstochowie w 1919 17, „Kantoria” zakład chemiczny 
L. Mandelbaum i spółka w Opatowie Kieleckim w latach 1933–1938 18, D. M. Dziu-
bas w Częstochowie, fabryka mydła w latach 1920–1927 19, Izrael Frydrych wyro-
by mosiężne w Będzinie, urządzenie odlewni i warsztatu mosiężnego w latach 
1929–1931 20, goldberg i Kuczyński „galmet” Fabryka galanterii metalowej w So-
snowcu w latach 1933–1938 21. Zachowały się również informacje na temat aktyw-
ności gospodarczej rodzin żydowskich, np. spadkobierców Henryka Nowaka 22, 
kieleckich rodzin Zagajskich i Ehrlichów 23, rodziny geislerów z Wyczerp Dol-
nych 24. W zasobie można odnaleź� również materiały zbiorcze, np. przemysło-
wo-policyjne zezwolenia na urządzenie i prowadzenie przemysłowych zakładów 
w latach 1921–1922 25.

W niektórych zespołach znajdują się rzadkie ciekawostki. W zespole 
Fabryka Odlewów Żelaznych I. Mintza „Neptun” w Końskich zachowała się 
korespondencja między Hilarym Mintzem – przedstawicielem handlowym 
w Katowicach a właścicielami Fabryki Odlewów Żelaznych „Neptun” I. Mintz 
w Końskich z okresu styczeń–wrzesień 1937 roku. Jest to barwna opowieś� o pra-
cy przedstawiciela handlowego, o jego problemach, sposobach pracy i relacjach 
z pracodawcą 26.

11 Tamże, sygn. 12217.
12 Tamże, sygn. 12228.
13 Tamże, sygn. 12154.
14 Tamże, sygn. 12163.
15 Tamże, sygn. 12192.
16 Tamże, sygn. 12332.
17 Tamże, sygn. 12334.
18 Tamże, sygn. 14184.
19 Tamże, sygn. 12335.
20 Tamże, sygn. 13080.
21 Tamże, sygn. 14057.
22 Tamże, sygn. 13218.
23 Tamże, sygn. 13234; sygn. 13236; sygn. 13237; sygn. 13423a.
24 APK, Okręgowy urząd Ziemski w Kielcach (dalej: OuZ), sygn. 4502; uWK I, sygn. 12274.
25 APK, uWK I, sygn. 12076.
26 E. Majcher-Ociesa, Z dziejów Fabryki Odlewów Żelaznych „Neptun” I. Mintz w Końskich, 

Końskie 2011.
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W XIX wieku Żydzi podlegali ograniczeniom w wyborze zawodu i miejsca 
osiedlania. Zajmowali się głównie rzemiosłem i handlem, co determinowało ich 
osiedlanie się w miastach i miasteczkach. Znaczny odsetek Żydów pracował na 
własny rachunek, co łączyło się z samodzielnością ekonomiczną. Nienormowany 
czas pracy pozwalał na nieskrępowane wykonywanie praktyk religijnych. Zacho-
wały się materiały dotyczące zgłaszania działalności rzemieślniczej 27. Zachował 
się również liczebny wykaz kart rzemieślniczych wydanych do 1 kwietnia 1929 
roku rzemieślnikom Żydom według powiatów i branż 28. Największa liczba rze-
mieślników Żydów pracowała w powiecie częstochowskim (1379 osób), będziń-
skim (1188) i opoczyńskim (1005). Najmniej ich prowadziło warsztaty w powiecie 
miechowskim (201) i iłżeckim (312).

Zachowały się plany niektórych warsztatów rzemieślniczych, np. piekarni 
Chila Zilberminca w Wolbromiu z 1919 roku. Było to mieszkanie składające się 
z czterech pomieszczeń, bez widocznego wydzielenia części mieszkalnej. Naj-
prawdopodobniej częś� zajmowana przez rodzinę znajdowała się między składem 
na mąkę a piekarnią. Czwarte pomieszczenie pełniło funkcję sklepu 29. Warunki 
pracy w żydowskich warsztatach były skromne, o niskim poziomie mechaniza-
cji. Dużym problemem było dostosowanie zajmowanego lokalu do wymaganych 
warunków sanitarnych, z powodu bowiem niespełniania wymogów sanitarnych 
mogło dojś� do zamknięcia placówki 30.

Zobrazowaniu informacji zawartych w jednostce archiwalnej niech po-
służy poniższy przykład. Herszlik Mordkowicz prowadził we Włoszczowie gar-
barnię, w której wytwarzano rodały ze skór cielęcych. Rzemieślnik ten w latach 
1919–1920 starał się o zezwolenie na otwarcie zakładu. Wcześniej wyprawiał skó-
ry cielęce na pergaminy. Sam właściciel nie potrafił pisa� po polsku, na doku-
mentach zatem podpisywał się upoważniony do tego Pinkus Kaczka. Do prośby 
o wydanie koncesji dołączone było zaświadczenie członków Dozoru Bóżnicze-
go oraz rabina Włoszczowy Szmula Hertza. Oświadczali oni, że starający się od 
lat zajmował się garbowaniem skór i że rodały były dla społeczności żydowskiej 
niezbędne do celów religijnych. Zaświadczenie o podobnej treści wydał również 
burmistrz miasta Jaszewski. Herszlikowi Mordkowiczowi przyznano w paździer-
niku 1919 roku 50 skór cielęcych na wykonanie rodałów. Zachował się proto-
kół z oględzin pomieszczenia przeznaczonego na garbarnię. Podczas czynności 
obecni byli: referent starostwa J. Tworzydły, lekarz powiatowy dr gajdziński,  

27 APK, uWK I, sygn. 12074.
28 Tamże, sygn. 12681. Wymienione branże to: budowlana, drzewna, włókiennicza, metalo-

wa, spożywcza, skórzana i usługi osobiste.
29 APK, uWK I, sygn. 12074, k. 13.
30 Tamże, sygn. 13462, k. 15.
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inżynier powiatowy J. Fischer, burmistrz miasta Jaszewski i właściciel zakładu. 
Oto opis garbarni: 

lokal przeznaczony na garbarnię znajduje się w podwórzu domu pod L. 259 
w osobnym budynku przeznaczonym na oborę, objętości przeszło 30 m3. Po jed-
nej i drugiej stronie lokalu znajduje się stajnia. Ze stajni znajdującej się po lewej 
stronie zauważono przeciekanie gnojówki do lokalu garbarnianego, gdyż poziom 
tego lokalu jest o jakie 30 cm niższy niż poziom przyległej stajni 31. 

Herszlik Mordkowicz obiecał poprawi� ścianę graniczącą ze stajnią i pod-
wyższy� klepisko w zakładzie o 30 cm. Komisja stwierdziła, że lokal nadaje się 
na garbarnię po podwyższeniu klepiska za pomocą piasku i gliny. Pozwolenie na 
prowadzenie zakładu udzielono 15 stycznia 1920 roku. Zachował się również plan 
garbarni.

Izba Rzemieślnicza w Kielcach dbała o interesy rzemieślników bez względu 
na wyznanie. W jej pracach uczestniczyli Żydzi 32. Izba zaangażowana była m.in. 
w wykrywanie nielegalnie wykonywanego rzemiosła, które podczas wielkiego 
kryzysu gospodarczego było dużym problemem 33. Zachowały się również infor-
macje na temat nielegalnego stanu w rzemiośle w powiecie kieleckim w latach 
1922 i 1925–1931 34. Materiały na temat rzemieślników zawierają również sprawoz-
dania wojewody kieleckiego o ogólnym stanie województwa oraz sprawozdania 
starostów.

Ciekawym źródłem wiedzy są donosy na rzemieślników wykonujących 
nielegalne rzemiosło 35. Przykładowo – według osoby anonimowej mieszkający 
w Pińczowie I. Rapaport „uzyskał kartę rzemieślniczą jako introligator, podczas 
gdy każde dziecko w Pińczowie wie, że p. Rapaport jest kupcem, a nie rzemieśl-
nikiem” 36. Donosy sporządzały osoby prywatne oraz organizacje zrzeszające 
rzemieślników żydowskich. Rzemieślnicy, którzy nie zgłosili rzemiosła do reje-
stracji, w razie wykrycia byli karani administracyjnie 37. W 1931 roku grzywna za 
wykonywanie nielegalnego rzemiosła wynosiła 20–30 zł.

Wkład Żydów w rozwój handlu w ówczesnym województwie kieleckim 
był znaczący. W 1939 roku działało 36 070 sklepów i hurtowni. W rękach Żydów 
znajdowało się 19 384 placówki, co stanowiło 57,3% wszystkich zakładów han-
dlowych i usługowych. Katolicy byli właścicielami głównie sklepów detalicznych  

31 Tamże, sygn. 12339, k. 12.
32 Tamże, sygn. 13781, k. 10.
33 Tamże, sygn. 13526, 13541.
34 Tamże, sygn. 13541–13542.
35 Tamże, sygn. 13541, k. 123.
36 Tamże, sygn. 13767, k. 148.
37 Tamże, sygn. 13526.
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(54% wszystkich sklepów detalicznych), natomiast hurtownie przynoszące więk-
sze dochody należały w 74% do mniejszości żydowskiej 38. Niekiedy udaje się 
odtworzy� drogę zawodowego awansu handlarzy, określi� status rodziny, zawód 
ojca. Handlem postanowił zają� się m.in. Dawid Kóźma z Wolbromia. Do 1920 
roku był on nauczycielem 39. Najczęściej mamy do czynienia w źródłach jedynie 
z listą nazwisk oraz rodzajem handlu, bez szczegółowych danych, np. przedsię-
biorstwa handlowe „potwierdzenie zgłoszenia przemysłu” w latach 1920–1923 40.

Jednym z ciekawszych zakładów handlowych należących do przedsiębior-
ców wyznania mojżeszowego był „Plumapol” Mechaniczna Pralnia Pierza i Pu-
chu w Kielcach. Jego właścicielami był Icek Majer Fried i synowie. Firma zajmo-
wała się skupem i eksportem pierza. Towar wysyłano m.in. do Niemiec i Austrii. 
Przedsiębiorstwo prosperowało bardzo dobrze w latach dwudziestych XX wieku; 
w grudniu 1929 roku powstał syndykat pod nazwą: Plumapol, Syndykat Eks-
porterów Pierza i Puchu Województwa Kieleckiego, spółka z ogr. odp. 41 Okolice 
Kielc były największym źródłem skupu pierza w kraju. Firma zmniejszyła swoją 
aktywnoś� po dojściu do władzy Adolfa Hitlera w Niemczech.

Zachowały się liczne informacje na temat osób trudniących się handlem 
skórami w Częstochowie 42. W materiałach pojawili się konkretni handlarze 
i spółka, np. Ajzyk Lichter, D. Weinbaum, Sz. Szlingbaum i M. Jesionowicz, Da-
niel Lissek, Henoch Friedenson, Jonas Weinreich, Josek Chojnacki, Szmul Kozak, 
H. W. Lewkowicz, Henoch Klajman, Dawid Klajman, Josek Laks oraz Towarzy-
stwo dla handlu skórami i przyborami szewskimi „Rofels” spółka z ogr. odp. Za-
chowały się również dane dotyczące przemysłu okrężnego – Licencje na handel 
w województwie kieleckim za lata 1923–1934 43.

Ludnoś� żydowska sporadycznie zajmowała się rolnictwem. Mogli by� to 
właściciele majątków ziemskich lub działek z parcelowanych majątków. Majątek 
Drochlin (pow. włoszczowski) stanowił własnoś� Hermana Lewiego i spółki. Ad-
ministratorem w majątku był Jakub vel Jankiel Zylber, mieszkający w Drochlinie. 
Zajmował on stanowisko kierownika tartaku, fabryki beczek i młyna parowe-
go oraz roztaczał opiekę nad lasem 44. Wśród nabywców parcelowanej ziemi byli 
również Żydzi, np. w 1935 roku ziemię zakupiło 46 osób wyznania mojżeszo-
wego 45. Zachował się wykaz ziemi z 1926 roku pozostającej w rękach rolników 

38 Tamże, sygn. 14009, k. 2–3.
39 Tamże, sygn. 12077, k. 204.
40 Tamże, sygn. 12073.
41 Tamże, sygn. 12939.
42 Tamże, sygn. 12325–12331, 12343–12356.
43 Tamże, sygn. 13441.
44 APK, OuZ, sygn. 1356, k. 14, 22, 30, 36, 67.
45 Tamże, sygn. 19.
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Żydów w powiecie kieleckim 46. Żydzi mieszkający na wsi często wykonywali za-
wody niezwiązane z rolnictwem, np. byli dzierżawcami stawów hodowlanych 47.

W zasobie kieleckiego archiwum przechowywane są materiały poświę-
cone organizacjom zrzeszającym aktywnych gospodarczo Żydów – cechom 48, 
stowarzyszeniom o charakterze gospodarczym, związkom zawodowym. Waż-
ną rolę w środowisku przemysłowym odgrywała Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Sosnowcu 49 oraz Towarzystwa zrzeszające przemysłowców (m.in. Towarzystwo 
Przemysłowców Ziemi Radomskiej). W latach 1920–1928 zarejestrowano 88 or-
ganizacji społecznych, zawodowych i kredytowych 50. W 1935 roku działały w wo-
jewództwie kieleckim 372 cechy, w tym 131 żydowskie (35,2%) 51. Na temat cechów 
zachowało się wiele informacji: statuty, nazwiska założycieli i władz, aktywnoś� 
w środowisku rzemieślniczym 52. Dostępne są również sprawozdania z przebiegu 
spotkań członków tych organizacji – niektóre barwne i dynamiczne. Zachowa-
ły się również informacje na temat związków zawodowych. Prowadzono nadzór 
policyjny nad polityczną działalnością organizacji żydowskich – zachowały się 
protokoły z lat 1926–1934 53 oraz 1925–1928, 1929–1934 54. urzędnicy urzędu Woje-
wódzkiego w Kielcach zbierali informacje na temat działalności żydowskich rze-
mieślniczych i kupieckich związków i stowarzyszeń. Zachowały się sprawozdania 
m.in. z lat 1925–1928 55, 1929–1934 56.

* * *
W Archiwum Państwowym w Kielcach znajduje się wiele materiałów do-

tyczących aktywności gospodarczej Żydów w województwie kieleckim w latach 
1919–1939. Są one urozmaicone i ciekawe. Zasób zawiera materiały statystycz-
ne, plany, szkice, korespondencję między urzędnikami a pracującymi Żydami. 
Żydzi zaangażowani byli w każdym dziale gospodarki: w handlu, rzemiośle, 
przemyśle, transporcie i komunikacji oraz rolnictwie. Cenne są dokumenty mó-
wiące o początkach zakładów, ich właścicielach i produkowanym asortymencie.  

46 APK, Starostwo Powiatowe Kieleckie I, sygn. 317.
47 Tamże, uWK I, sygn. 19908.
48 E. Majcher, Rzemieślnicy żydowscy w cechach w województwie kieleckim w dwudziestoleciu 

międzywojennym, „Między Wisłą a Pilicą”, t. 8, 2007, s. 133–146.
49 APK, uWK I, sygn. 12670.
50 Tamże, sygn. 3052, k. 28.
51 Sprawozdanie Izby Rzemieślniczej w Kielcach za 1935 r., Kielce 1936, s. 182.
52 R. guldon, E. Szczepaniak, Akta dotyczące ludności żydowskiej w zbiorach AP w Kielcach 

(mps w Archiwum Państwowym w Kielcach).
53 APK, uWK I, sygn. 2602.
54 Tamże, sygn. 3157; sygn. 3160.
55 Tamże, sygn. 3157.
56 Tamże, sygn. 3160.
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Na podstawie źródeł można prześledzi� warunki pracy w fabrykach, warszta-
tach czy placówkach handlowych. Wartościowe są również sprawozdania z dzia-
łalności cechów, stowarzyszeń, związków zawodowych. Problemem może by� 
fragmentarycznoś� danych. W niektórych jednostkach brak jest podstawowych 
informacji o właścicielach lub osobach kierujących zakładem oraz o wyznaniu 
osoby aktywnej gospodarczo. Na podstawie materiałów archiwalnych moż-
na stwierdzi�, że udział Żydów w aktywności gospodarczej województwa był 
znaczny.

Summary

The State Archive in Kielce holds numerous records concerning Jewish business 
activity in Kielce Voivodeship for the years 1919–1939. Varied and informative, the fonds 
contains statistical material, maps, sketches as well as correspondence between officials 
and Jewish employees. Jews were involved in all economic sectors, including trade, crafts, 
industry, transport, communications and agriculture. Valuable are documents concern-
ing the origins of factories, their owners and the range of manufactured goods. Basing on 
these sources, it is possible to reconstruct working conditions in factories, workshops or 
retail outlets. Valuable are also reports of guild, association and trade union operation. 
A problem may be posed by fragmentariness of the data, as some items lack basic infor-
mation on owners, managers, or business people’s denomination. Basing on the archival 
materials, it is possible to conclude that Jews had a large share in the voivodeship’s busi-
ness activity.





SeBAStiAn PiątKoWSKi 
Instytut Pamięci Narodowej w Radomiu

Akta organizacji konspiracyjnej Polska niepodległa 
z lat 1940–1944 w zasobie Archiwum Państwowego 
w Kielcach

W latach 1939–1945 na okupowanych ziemiach polskich powstało kilka-
set – lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych – organizacji konspiracyjnych 
o charakterze wojskowym 1. Jedną z nich była Polska Niepodległa (PN), powo-
łana do życia w październiku 1939 roku w Warszawie z inicjatywy inż. Józefa 
Sulińskiego pseud. „Zawisza”. W jej szeregach znaleźli się początkowo pracow-
nicy stołecznego zarządu miejskiego oraz ochotnicy z batalionów robotniczych, 
broniący miasta w czasie kampanii wrześniowej. Organizacja rozbudowała jed-
nak szybko swe struktury, tworząc do 1942 roku 8 okręgów, opartych o przed-
wojenny podział administracyjny kraju. Nosiły one numerację: I – Warszawa,  
II – województwo warszawskie, III – Lublin, IV – Łódź, V – Kielce, VI – Kraków, 
VII – Białystok i VIII – Poznań. Jak szacują osoby z dowództwa PN, w szczy-
towym okresie swego rozwoju mogła ona skupia� w swych szeregach ok. 15–20 
tys. członków. Pomimo podporządkowania się pod względem wojskowym Armii 
Krajowej (AK), co normowała umowa scaleniowa podpisana wiosną 1942 roku, 
PN zachowała swą odrębnoś�, akcentowaną na łamach własnych wydawnictw 
konspiracyjnych – tygodnika: „Jutro” i miesięcznika: „głos Wolny, Wolnoś� 
ubezpieczający”. W bieżącej działalności jej członkowie koncentrowali się na 
działaniach propagandowych, szkoleniu wojskowym oraz pracy wywiadowczej. 

1 W opracowaniu niniejszym przyjęto, że jedyną organizacją podziemną posiadającą status 
Wojska Polskiego był konspiracyjny Związek Walki Zbrojnej, przekształcony następnie 
w Armię Krajową. Z tego właśnie powodu pisząc o osobach skupionych w szeregach Polski 
Niepodległej używamy – pomimo wojskowego charakteru organizacji – pojęcia „członko-
wie”, a nie „żołnierze”.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2012, s. 251–260
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Organizacja została rozwiązana 20 września 1945 roku rozkazem jej ostatniego 
komendanta, Karola Mroczkowskiego pseud. „Korczak” 2.

Ponieważ działalnoś� PN pozostawiła niewiele śladów w materiałach ar-
chiwalnych, a wspomnienia członków organizacji spoza Warszawy są zarówno 
nieliczne, jak i nieprecyzyjne, odtworzenie działalności „niepodległościowców” 
poza stolicą napotyka na poważne trudności. Sytuacja ta dotyczy w ogromnym 
stopniu także historii Okręgu Kielce PN. Aby uświadomi� czytelnikom, jak nie-
pelny jest stan badań na tym polu, wystarczy wspomnie�, że okręg ten funkcjo-
nuje w literaturze pod nieprawdziwym kryptonimem „Opoka” (w rzeczywisto-
ści brzmiał on „Epoka”) 3, a jego struktura organizacyjna na poziomie placówek, 
rejonów i obwodów pozostaje wciąż w sferze domysłów. Omawianych luk ba-
dawczych nie wypełnia niestety kilkustronicowy zarys historii Okręgu autorstwa 
Franciszka Wojciechowskiego 4. Chociaż w regionie świętokrzyskim PN posiada-
ła struktury w Kielcach, Starachowicach, Ostrowcu świętokrzyskim, Radomiu, 
Częstochowie i Skarżysku-Kamiennej, jedynym miastem omawianego obszaru, 
w którym działalnoś� PN doczekała się bardziej wnikliwych studiów, jest Skarży-
sko; stało się tak dzięki opublikowaniu wspomnień Henryka Pająka 5, a zwłaszcza 
dzięki ogłoszeniu drukiem efektów prac badawczych Józefa Rella 6. W przypad-
ku innych ośrodków ustalenia dotyczące PN mają charakter jedynie sygnalny 7. 
Sytuacja ta musi wywoływa� pewne zdziwienie, skoro Okręg V PN miał jakoby 
skupia� w chwili scalenia z AK aż 3 tys. członków, w tym 1,8 tys. skupionych 
w 30 plutonach wojskowych 8.

Ponieważ okres okupacji niemieckiej cieszy się wciąż niesłabnącym zain-
teresowaniem miłośników historii, warto podją� w przyszłości próby opisania 

2 Por. F. Wojciechowski, Polska Niepodległa. Organizacja konspiracyjna, Warszawa 1997, 
passim; L. Jachowicz, Organizacja konspiracyjna „Polska Niepodległa”, „Wojskowy Prze-
gląd Historyczny”, t. 33, 1988, z. 2, s. 76–86.

3 Kryptonim okręgu „Epoka” (podobnie jak „Epoka I” dla obwodu Kielce-miasto i „Epo-
ka II” dla obwodu Kielce-powiat) używany jest powszechnie w materiałach tworzących 
zespół archiwalny omawiany w niniejszym artykule. F. Wojciechowski, Polska Niepodległa, 
s. 81–87, posługuje się kryptonimami „Opoka”, „Opoka I” i „Opoka II”.

4 Tamże, s. 81–87.
5 H. Pająk, Skarżysko walczące, Lublin b.r.w.
6 J. Rell, Podobwód ZWZ-AK „Morwa” Skarżysko-Kamienna, Kielce 1993, s. 30–43.
7 Np. B. Hillebrandt, Partyzantka na Kielecczyźnie 1939–1945, Warszawa 1967, s. 47; A. Mas-

salski, S, Meducki, Kielce w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945, Wrocław–Warszawa–
Kraków 2007, s. 242.

8 F. Wojciechowski, Polska Niepodległa, s. 87. W innych opracowaniach natrafi� można na 
szacunki mówiące o znacznie niższej liczebności PN na interesującym nas obszarze, wy-
noszącej „kilkuset członków” (B. Hillebrandt, Partyzantka na Kielecczyźnie, s. 47). Jest to 
temat wart dalszych badań.
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struktur i działalności „niepodległościowców” w regionie świętokrzyskim, m.in. 
na poziomie mikroregionalnym. Co ciekawe, badacz, który podejmie się tego za-
dania, będzie mógł wykorzysta� w swych pracach nie tylko powojenne relacje 
i wspomnienia żołnierzy konspiracji, ale także oryginalne dokumenty powsta-
łe w związku z działalnością Okręgu V PN. Są one przechowywane w zasobie 
Archiwum Państwowego w Kielcach, w zespole nr 1575 pn. Zbiór Aleksandra 
Siwka, żołnierza Armii Krajowej z Kielc. Przypomnie� w tym miejscu warto, że 
Aleksander Siwek był w okresie międzywojennym znanym kieleckim działaczem 
społecznym. Pracując jako urzędnik kolejowy, działał aktywnie m.in. w harcer-
stwie, Związku Strzeleckim oraz Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej; 
piastował również mandat radnego miejskiego. Jako oficer rezerwy posiadający 
w swym życiorysie piękną kartę walk niepodległościowych, jesienią 1939 roku 
objął stanowisko komendanta obwodowych struktur PN, używając odtąd pseu-
donimu „Bonarowa”. Po scaleniu z AK, już w stopniu majora, sprawował m.in. 
nadzór nad siecią łączności Okręgu „Jodła”. Jego aktywną działalnoś� konspira-
cyjną przerwała przedwczesna śmier�, która nastąpiła na początku 1944 roku. 
Członkami PN w regionie świętokrzyskim byli również jego krewni: syn Alek-
sander Jan i brat Józef 9.

Materiały konspiracyjne przechowywane we wspomnianym zespole od-
znaczają się dużą różnorodnością. Tworzy je szeroko rozumiana korespondencja, 
spływająca w latach 1940–1944 do rąk „Bonarowy” zarówno z Komendy głównej 
PN w Warszawie, jak i terenowych struktur organizacji. Instrukcje, zestawienia, 
meldunki i notatki mają formę zarówno maszynopisów, jak i rękopisów. Charak-
ter dokumentów sprawił, iż fragmenty niektórych zostały zaszyfrowane. Podczas 
prac porządkowych materiały posegregowano, czego efektem stało się skupienie 
ich w czterech jednostkach archiwalnych 10. Poniżej przedstawiona zostanie za-
wartoś� każdej z nich.

Omawianie zbioru będącego przedmiotem niniejszego szkicu rozpocznij-
my od dokumentów przechowywanych w jednostce oznaczonej sygn. 1. Zacho-
wało się tutaj kilkanaście instrukcji i okólników, sporządzonych w kancelarii Ko-
mendy głównej PN, dotyczących różnych aspektów pracy organizacyjnej. I tak, 
w pochodzącej z marca 1940 roku Instrukcji Wydziału Organizacyjnego stwier-
dzano, że podstawowym zadaniem tej struktury jest 

 9 Szczegółowe informacje biograficzne na temat wymienionych osób podaje F. Wojciechow-
ski, Polska Niepodległa, s. 363–367.

10 Omawiany zespół obejmuje 5 jednostek archiwalnych. Ostatnia z nich zawiera jedynie 
dwa, sporządzone już po zakończeniu wojny dokumenty, zaświadczające o kierowniczej 
roli Aleksandra Siwka w działalności Okręgu V PN.
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[…] prowadzenie planowej akcji mobilizacyjnej na terenie Rzeczypospolitej, ma-
jącej na celu dostarczenie jak największej ilości materiału ludzkiego do Polskiej 
Siły Zbrojnej, do poszczególnych działów administracji państwowej i samorządo-
wej, do pracy terenowo-organizacyjnej. 

Realizacji tego celu miało służy� jak największe „zagęszczenie komórek 
organizacyjnych” na terenie kraju wraz z zapewnieniem sprawnej łączności mię-
dzy nimi, sprawna selekcja członków organizacji pod kątem skierowania ich do 
prac odpowiadających najlepiej ich predyspozycjom, prowadzenie przez służby 
kwatermistrzowskie odpowiedniej gospodarki materiałowej i lokalowej, wreszcie 
prowadzenie ewidencji żołnierzy konspiracji z użyciem znanych tylko Wydziało-
wi Organizacyjnemu szyfrów. Zadania te miały by� realizowane przez wyspecja-
lizowane komórki, pracujące na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej 
PN, a więc w komendach obwodu, rejonów i placówek 11. Ważnym aspektem ich 
pracy miało by� gromadzenie środków finansowych, którego zasady normowała 
Instrukcja Wydziału Skarbowego. Zakładała ona, iż oprócz przydziałów z centra-
li pieniądze na bieżącą działalnoś� powinny pochodzi� z ofiar przekazywanych 
przez sympatyków PN, a także – w przypadku konieczności – z samoopodatko-
wania się członków organizacji na konkretny cel. Prócz zdobywania broni, amu-
nicji, akcesoriów medycznych itd. środki te miano przeznacza� m.in. na zakup 

[…] środków i materiałów, koniecznych do prowadzenia odpowiedniej i skutecz-
nej propagandy (prasa i inne) w terenie, służącej do podtrzymywania ducha bo-
jowego, podnoszenia wiary, pielęgnowania tradycji narodowych, uświadamiania, 
niesienia otuchy itd., a także na materialne wsparcie więźniów politycznych 
i ich rodzin, jeńców oraz inwalidów 12.

Z kolei Instrukcja Wydziału Informacyjnego (opracowana również w mar-
cu 1940 r.) ustalała zasady pracy wywiadowczej. Jak stwierdzano, jej efekty miały 
służy� nie tylko zwalczaniu „[…] wrogich Polsce jednostek i grup, zarówno ob-
cych jak i polskich, będących na usługach okupantów, względnie współpracują-
cych z nimi”, ale również zbadaniu „[…] właściwego układu sił w wewnętrznym 
życiu społeczeństwa polskiego, odtworzenia jego dążeń i nastrojów”. Członko-
wie PN mieli zatem zbiera� wszelkie informacje na temat dyslokacji niemieckich 
jednostek wojskowych i policyjnych, rozmieszczenia magazynów wojskowych, 
central telefonicznych, elektrowni, gazowni, zakładów przemysłu zbrojeniowe-
go, magazynów paliwa itd., a także struktur okupacyjnej administracji cywilnej. 
Za równie ważne uznawano „[…] wyszukiwanie ukrytej broni i odpowiednie 

11 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Zbiór Aleksandra Siwka, żołnierza Armii 
Krajowej z Kielc (dalej: ZAS), sygn. 1, s. 40, 41.

12 Tamże, s. 35–38.
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jej zabezpieczenie, celem stworzenia magazynów zaopatrzenia dla polskiej akcji 
zbrojnej” oraz gromadzenie danych na temat osób – Niemców, volksdeutschów 
i Polaków, współpracujących z okupantem. Warto podkreśli�, że w omawianym 
dokumencie Komenda główna PN – podobnie jak kierownictwa większości 
organizacji konspiracyjnych – stawiała wyraźny znak równości między dwoma 
najeźdźcami, którzy we wrześniu 1939 roku dokonali rozbioru Polski. świadczy 
o tym fragment omawianego dokumentu, w którym wspominano o gromadzeniu 
danych o „[…] działalności organizacji komunistycznych oraz wszelkich innych 
organizacji, współpracujących z okupantem zarówno niemieckim, jak bolszewic-
kim”. Dodajmy, iż członków PN prowadzących działalnoś� wywiadowczą podzie-
lono na kilka kategorii, związanych z aktywnością na tym polu, a mianowicie: wy-
wiadowców, informatorów terenowych, obserwatorów, żołnierzy wyznaczonych 
do podjęcia fikcyjnej współpracy z okupantem; listę tę uzupełniali ludzie spoza 
organizacji, mogący posiada� wiedzę wartościową dla pracy konspiracyjnej 13.

Z dokumentem tym koresponduje niedatowana, ale pochodząca prawdo-
podobnie z 1944 roku instrukcja wywiadowcza dotycząca obserwacji niemieckich 
jednostek wojskowych. uczulano w niej, aby gromadzi� informacje jak najbar-
dziej szczegółowe, gdyż umożliwi to prowadzenie skutecznej akcji zbrojnej prze-
ciwko okupantowi. Dane uzyskane przez wywiadowców miały zatem obejmowa� 
miejsce postoju danego oddziału, liczebnoś� i uzbrojenie żołnierzy, stan taborów, 
rozmieszczenie wart, personalia dowódcy itp. Źródłem informacji o takim cha-
rakterze mieli by� przede wszystkim polscy robotnicy zatrudnieni w miejscach 
stacjonowania, a także żołnierze tzw. formacji wschodnich (Ostlegionen), służący 
często u boku żołnierzy niemieckich 14. świadectwem przykładania przez dowódz-
two PN ogromnej wagi do spraw wywiadu wojskowego jest również Instrukcja 
o przelotach szosowych, normująca zasady obserwacji nasilenia, kierunków oraz 
specyfiki niemieckich transportów drogowych 15. Towarzyszą jej liczne okólniki 
dotyczące bieżących aspektów pracy agentów i obserwatorów 16. Co ciekawe, nie-
które z nich dotyczą nie tylko zagadnień teoretycznych, ale również wniosków 
wypływających z bieżącej pracy członków PN. Szczególnie interesujący pod tym 
względem jest niedatowany okólnik podpisany pseudonimem „Piotr”, pochodzą-
cy z kancelarii komendy głównej organizacji. Pisano w nim:

W ostatnim czasie spostrzeżono wśród agentów karygodne zaniedbywanie nało-
żonych na nich obowiązków. W związku z łapankami, którymi wróg stara się nas 
zastraszy� i właśnie rozbi� wszelką działalnoś�, agenci uważają się za uwolnionych 

13 Tamże, s. 42, 43.
14 Tamże, s. 23.
15 Tamże, s. 22.
16 Tamże, s. 3–6, 8, 10–19.
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od powierzonej im pracy. Zajmowanie podobnego stanowiska jest podłym tchó-
rzostwem i nie będzie dłużej tolerowane. […] Nie żądam, aby w czasie łapanki na 
danej ulicy leź� Niemcom w ręce; można unikną� tego odbywając służbę wcze-
snym rankiem, w porze obiadowej i wieczorem. Łącznoś� również szwankuje. 
Ten stan rzeczy musi się poprawi�. Nie będę tolerował niedostarczania meldunku 
z powodu obaw przed nalotami. By� może będziemy wkrótce wykonywali pracę 
pod gradem kul, a musimy pamięta�, że nie wolno nam cofną� się przed obowiąz-
kiem żołnierza 17.

Ostatnim wartym uwagi dokumentem z omawianej jednostki jest analiza 
warszawskiej prasy konspiracyjnej (wraz z broszurami publikowanymi przez re-
dakcje pism), sporządzona w maju 1944 roku. Jak można przypuszcza�, została 
ona przekazana do Kielc z uwagi na fakt docierania tutaj wielu pism wydawanych 
w stolicy. Obszerny, bo dotyczący 114 tytułów dokument obejmuje wydawnictwa 
partyjne, niezwiązane z Komendą główną AK i Delegaturą Rządu RP na Kraj. 
Autorzy analizy zawarli w niej uwagi dotyczące zarówno oblicza ideowego każ-
dego z tytułów, jak i stosunku jego publicystów do rządu londyńskiego, polityki 
aliantów zachodnich oraz Związku Sowieckiego. W efekcie omawiane zestawie-
nie ukazuje dobitnie ogromne podziały w polskich środowiskach konspiracyj-
nych i polaryzację poglądów prasy, obejmujące szerokie spektrum od lewicy aż 
po nurty prawicowo-nacjonalistyczne 18.

Materiały przechowywane w jednostce omawianego zespołu oznaczonej 
sygn. 2 wydają się kluczowe dla poznania struktur i obsady personalnej PN w re-
gionie świętokrzyskim. Odnajdujemy tutaj przede wszystkim korespondencję 
związaną ze scaleniem tej organizacji z AK (rozkaz scaleniowy został wydany 
27 III 1942 r.), a w konsekwencji potrzebą dostosowania jej struktury organiza-
cyjnej i polityki kadrowej do nowych realiów. Jak informują dokumenty, poważ-
nym problemem było zarówno przekształcenie „grup” konspiracyjnych w regu-
larne drużyny, plutony i kompanie, jak i przeprowadzenie akcji werbunkowej, co 
pozwoliłoby na rozbudowanie szeregów poza wąską kadrę dowódczą. Zjawiskom 
tym towarzyszyła akcja mianowania na kluczowe stanowiska osób posiadających 
odpowiednie przeszkolenie wojskowe, co wiązało się często z odsunięciem na 
„boczny tor” aktywnych i ofiarnych członków PN, nieposiadających jednak stop-
ni podoficerskich i oficerskich. Wszystkie te zagadnienia znalazły – co prawda 
w różnym natężeniu – odzwierciedlenie w rozkazach i zaleceniach przesyłanych 
Komendzie Okręgu V z Warszawy, a przechowywanych w omawianej jednostce. 
Przykładowo, w rozkazie wydanym 9 maja 1942 roku stwierdzano, że 

17 Tamże, s. 9.
18 Tamże, s. 25–31.
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Obwód »gród« trzeba bezwzględnie zmusi� do prac terenowych […]. Sama kadra 
stanowi jedynie szkielet oddziałów wojskowych PN. Dalsze trwanie w bezczynno-
ści Komendy »grodu« zmusi Wydział Org[anizacyjny] do gruntownego przeorania 
miejscowego trzonu; 

komendantowi Rejonu Kolejowego polecano natomiast 

[…] dołoży� starań, by wciągną� w prace Org[anizacji] wszystek element kole-
jarski w 100% pewny, a to cho�by z uwagi na powagę naszej Org[anizacji] […]. 
Musimy mie� jednostki zarówno w służbie technicznej, drogowej, ruchowej, jak 
i urzędniczej. Nie wolno pomija� w organizowaniu robotników kolejowych nie-
wykwalifikowanych 19.

Towarzysząca powyższym dokumentom korespondencja kierowana do 
Kielc z komend powiatowych dotyczy przede wszystkim zmian personalnych 
na stanowiskach kierowniczych. Jak wskazuje jej lektura, wynikały one zarówno 
z kierowania poszczególnych osób do innych zadań w ramach PN, jak i powie-
rzenia niektórym członkom tej organizacji nowych obowiązków w szeregach AK; 
nierzadko dochodziło jednak również do konfliktów interpersonalnych, wywołu-
jących w skrajnych przypadkach nawet tendencje rozłamowe i antyscaleniowe 20.

Zjawiskiem znajdującym silne odzwierciedlenie w zachowanych dokumen-
tach, stały się – mniej lub bardziej uzasadnione – podejrzenia, że wielu lokalnych 
dowódców AK podejmuje działania mające na celu całkowite przejęcie pod swą 
komendę żołnierzy PN bez zachowania autonomii tej organizacji (gwarantowała 
to umowa scaleniowa). Korespondencję w tej sprawie podsumowywał rozkaz or-
ganizacyjny z 25 czerwca 1942 roku, w którym dowództwo PN przypominało, iż 
członkowie tej organizacji mają tworzy� nadal „grupy nierozerwalne, a więc zwarte 
drużyny i plutony”, które – jeżeli zaistnieje taka potrzeba – będą dowodzone przez 
osoby o odpowiednim przeszkoleniu wojskowym, skierowane na te stanowiska 
przez AK. Równocześnie zakazywano jakichkolwiek indywidualnych rozmów 
i pertraktacji na najniższych, lokalnych szczeblach organizacyjnych, przypomina-
jąc, że mogą się one toczy� jedynie oficjalnie, za wiedzą dowództwa 21.

W omawianej jednostce przechowywane są również inne dokumenty 
o zróżnicowanej i zarazem interesującej tematyce. Warto zwróci� uwagę np. na ko-
respondencję z jesieni 1942 roku, dotyczącą fałszywych dokumentów. W poświęco-
nej temu zagadnieniu instrukcji Komenda główna PN deklarowała, że jest w stanie 
udzieli� pomocy w wykonaniu fałszywych kart rozpoznawczych, kart pracy, dowo-
dów osobistych i metryk wszystkim członkom organizacji, którzy potrzebują nowej 

19 APK, ZAS, sygn. 2, s. 5.
20 Tamże, s. 34, 35, 39–41, 44, 51, 52, 57, 63, 68, 70, 71, 73, 74, 77–80.
21 Tamże, s. 14–17.
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tożsamości dla prowadzenia pracy konspiracyjnej. Co ciekawe, pomoc taką dekla-
rowano również wielu osobom nienależącym do PN – jednak nie wszystkim. 

Zaopatrywanie w odpowiednie dowody i dokumenty osobiste tych jednostek spoza 
Organizacji – stwierdzano w instrukcji – które swoją pracą dla dobra społeczeństwa 
polskiego, swym wrogim stosunkiem do okupanta i godną postawą Polaka, całkowi-
cie zasługują na opiekę organizacyjną – może mie� jednak miejsce tylko w wypad-
kach istotnej konieczności. 

Na pierwszym miejscu stawiano 

[…] wszystkich Polaków i członków narodów sprzymierzonych z Polską, którzy 
zbiegli z więzień i obozów koncentracyjnych. W razie jednak stwierdzenia, że dana 
osoba dostała się do więzienia względnie obozu koncentracyjnego za przestępstwa 
natury kryminalnej, dyskwalifikujące godnoś� Polaka i człowieka, pomoc udzie-
lona by� nie może. 

Chociaż wsparcie na omawianym polu deklarowano także dla żołnierzy 
polskich i alianckich zbiegłych z obozów jenieckich i tutaj znalazło się zastrze-
żenie, mówiące, że „Ze względu na wrogi stosunek Rosji Sowieckiej do Polski 
powyższa pomoc, odnośnie zbiegłych jeńców sowieckich, zostaje zawieszona 
– aż do odwołania”. Z perspektywy lat ogromne kontrowersje musi wzbudza� 
jeszcze jeden fragment omawianego dokumentu, wart zacytowania. Przewidy-
wano zatem 

Zaopatrywanie w odpowiednie dokumenty i dowody osobiste Żydów – obywateli 
polskich zbiegłych z getha i ukrywających się przed śmiercią, oczekującą ich z rąk 
okupanta. Ze względu jednak na negatywny, a często i wręcz wrogi stosunek ogółu 
społeczeństwa żydowskiego do najżywotniejszych spraw polskich, powyższa po-
moc musi by� stosowana do poszczególnych osobników tylko w wypadku stwier-
dzenia pełnej ich lojalności do Państwa i Narodu Polskiego, zarówno w okresie 
przedwojennym, jak i obecnym. 

Dodajmy, że członków PN wzywano do zdobywania wszelkich blankietów, 
formularzy i druków pochodzących z niemieckich urzędów, mogących by� po-
mocnymi w wyrabianiu fałszywych dokumentów 22.

Wśród materiałów przechowywanych w omawianej jednostce uwagę 
zwracają również trzy raporty terenowe. Pierwszy z nich, sporządzony w grud-
niu 1942 roku, dotyczy sił rozlokowanych w powiecie kieleckim. Wspomina się 
w nim m.in. o obsadzie posterunków żandarmerii w Bielinach i Łopusznie, li-
czebności oddziałów strażników leśnych w Zgórsku i na świętej Katarzynie oraz 

22 Tamże, s. 27–32.
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sytuacji panującej na lotniskach w Masłowie i Polichnie 23. Dwa kolejne omawiają 
najważniejsze wydarzenia, do których doszło w lutym i marcu 1943 roku w po-
wiecie buskim; informacje zawarte w tych dokumentach dotyczą przede wszyst-
kim napadów bandyckich, a także zbrodni dokonanych na Polakach i Żydach 
przez niemieckich żandarmów i współpracujących z nimi polskich policjantów 
tzw. granatowych 24.

Kolejna, niestety bardzo skromna objętościowo, jednostka omawianego 
zbioru oznaczona jest sygn. 3. Zawiera ona materiały ewidencyjne członków PN 
z bliżej nieznanego terytorium (pewne informacje sugerują, że może chodzi� tu-
taj o powiat kielecki). uwagę zwraca tutaj 16-osobowy wykaz lokalnej „kadry”, 
obejmujący dane na temat dowódców plutonów oraz drużynowych i sekcyjnych. 
Wynika zeń, iż PN na tym terenie borykała się z poważnymi problemami kadro-
wymi, przejawiającymi się m.in. całkowitym brakiem oficerów i podchorążych 
oraz wyraźnym niedoborem podoficerów (w omawianym dokumencie występuje 
tylko 1 sierżant oraz 2 plutonowych i 2 kaprali). ubytki wyszkolenia wojskowego 
rekompensowały bardzo pozytywne oceny, dotyczące ofiarności, zdyscyplinowa-
nia i energii wkładanej przez poszczególne osoby w pracę konspiracyjną. Chociaż 
obok stopni, pseudonimów i wspomnianych opinii w wykazie występują również 
nazwiska członków organizacji, są one zaszyfrowane 25.

Materiały przechowywane w jednostce oznaczonej sygn. 4 zawierają infor-
macje – zapewne wybiórcze – będące efektem pracy wywiadowczej prowadzonej 
przez członków PN. Można podzieli� je bez trudu na trzy grupy. Pierwsza z nich 
dotyczy osób utrzymujących zbyt bliskie kontakty obyczajowe, towarzyskie i go-
spodarcze z Niemcami, a w związku z tym podejrzewanych o pracę konfidencjo-
nalną na ich rzecz. uwagę zwracają tutaj przede wszystkim wykazy personalne 
z gminy Suchedniów, obejmujące np. nazwiska „kobiet oddających się Niem-
com”, „arcylojalnych urzędników”, „paskarzy i dorobkiewiczów”, a także volks-
deutschów znanych z negatywnych postaw wobec Polaków 26. Druga kategoria to 
wykazy Niemców (wraz z adresami zamieszkania) przygotowywane prawdopo-
dobnie pod kątem zabezpieczenia planowanej akcji powstańczej. Najobszerniej-
szy z nich obejmuje aż 282 nazwiska, dotyczące prawdopodobnie osób zamiesz-
kałych w Kielcach 27. Wreszcie trzecia, zresztą najliczniejsza grupa dokumentów, 
to meldunki wywiadowcze o charakterze wojskowym. Chociaż nie są one dato-
wane, można domniemywa�, że zostały sporządzone latem i jesienią 1944 roku. 

23 Tamże, s. 37, 38.
24 Tamże, s. 71–74.
25 APK, ZAS, sygn. 3, s. 7.
26 Tamże, sygn. 4, s. 9–13.
27 Tamże, s. 20–30.
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Forma fizyczna i charakter pisma wskazują, iż ich autorem była jedna osoba. 
Meldunki te zawierają dane na temat niemieckich oddziałów wojskowych stacjo-
nujących czasowo w różnych punktach bliżej nieokreślonego miasta – prawdo-
podobnie Kielc. uwagę zwraca ich bardzo duża szczegółowoś� (zgodna zresztą 
ze wspominanymi już instrukcjami pracy wywiadowczej Komendy głównej PN) 
w zakresie nazwisk oficerów, stanów ludzi i uzbrojenia oraz godeł występujących 
na pojazdach mechanicznych. Meldunkom tym towarzyszą odręczne kopie ma-
teriałów instrukcyjnych AK, dotyczące rozpoznawania niemieckich dystynkcji 
wojskowych oraz symboli używanych na mapach i planach 28.

Omówione materiały, pomimo ich szczątkowego, typowego dla prywat-
nych spuścizn charakteru, zawierają wiele interesujących informacji związanych 
z organizacją i funkcjonowaniem Polskiego Państwa Podziemnego w regionie 
świętokrzyskim w latach 1939–1945. Można mie� nadzieję, że będą one wykorzy-
stywane jako podstawa źródłowa zarówno w badaniach naukowych, jak i pracach 
popularyzujących historię najnowszą.

Summary

The materials stored at the State Archive in Kielce include original files of the In-
dependent Poland (IP; Polish: Polska Niepodległa) underground organisation, active dur-
ing WW2 in the general governorate. They come from a private collection of Aleksander 
Siwek, pseudonym “Bonarowa”, commander of the IP Kielce District. These documents, 
dating back to the years 1940–1944, collected in four folders, manifest considerable diver-
sity. The largest group is constituted by materials of the central command in Warsaw, such 
as instruction manuals, circulars, regulations and guidelines for underground operations. 
Other items contain documents of the IP Kielce District, pertaining for example to the 
numbers of organisation members at particular localities as well as their characteristics as 
citizens and soldiers. They are accompanied by reports on the field situation; intelligence 
reports on the distribution of german military units; as well as lists of individuals in 
close contact with germans, suspected of agency to the benefit of the latter. In sum, the 
said documents offer a valuable contribution to discovering the history of świętokrzyskie 
region under Nazi rule.

28 Tamże, s. 36–39, 42–46, 48–74.
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Zasób Archiwum Państwowego w Kielcach 
jako źródło do badań nad dziejami regionu świętokrzyskiego 
w dobie PrL 1

Marcin Kula we wstępie do książki poświęconej postawom członków Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z gdańska, napisał, że: 

w historii najnowszej w coraz większym stopniu jesteśmy skazani na sondy. Ka-
noniczną zasadę metodologii naszego zawodu, nakazującą wykorzystanie wszyst-
kich zachowanych materiałów, trzeba włoży� między bajki, cho�by z powodu ob-
jętościowego bogactwa materiałów 2. 

Niemal legendarna peerelowska biurokracja, która zaowocowała tym bo-
gactwem, postawiła historyków przed bardzo trudnym zadaniem: jak z ogromu 
materiału wyłowi� rzeczy istotne oraz w jaki sposób poddawa� je weryfikacji, pa-
miętając o tym, iż wielokrotnie, zwłaszcza źródła o charakterze sprawozdawczym, 
mogły by� lub były „poprawiane” w taki sposób, aby adresat dokumentu nie był 
świadom problemów ewentualnie otrzymywał oczekiwane przez siebie wiado-
mości 3. Owa sytuacja ze źródłami archiwalnymi może prowadzi� także w stronę 
zupełnie przeciwną – w kierunku odebrania „wiarygodności” takim dokumen-
tom, uznając je za nic niewarte wishfull thinking, oraz przesunięcia środka cięż-
kości na wszelkiego rodzaju źródła wywołane, np. relacje itp. Pamiętając jednak  

1 W tekście używam konsekwentnie określenia PRL na określenie całego okresu rządu ko-
munistów w Polsce (1944–1989) pomimo jego oficjalnego obowiązywania od 1952 r. – zob. 
Historycy o badaniach dziejów Polski Ludowej, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały”, 
t. VIII, 2008.

2 H. Andreasen i in., Komitet Wojewódzki ogniwem władzy ludowej. Studium postaw aktywu 
partyjnego w Gdańsku w latach 1949–1953, Warszawa 1993, s. 9.

3 Zob. np. D. Jarosz, Polacy a stalinizm, Warszawa 2000, s. 7–9; por. M. Tymiński, Partyjni 
agenci. Analiza instytucjonalna działalności lokalnych instancji PZPR w przemyśle (1949–
1955), Warszawa 2011, s. 24 i n.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2012, s. 261–275
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o wszystkich zastrzeżeniach metodologicznych, jakie zostały wysunięte odnośnie 
do tego typu źródeł, okazuje się, że nie ma, bo tak naprawdę by� nie może „stupro-
centowo wiarygodnego” źródła historycznego 4. Jedynym wyjściem dla rzetelnego 
historyka jest próba takiej konstrukcji kwestionariusza pytań badawczych, aby 
odpowiedź na nie wymagała jak najszerszej kwerendy, obejmującej jak najwięcej 
rodzajów i typów źródeł, co cho�by w minimalnym stopniu ochroni nas przed 
zarzutami na zbyt „wyrywkowe” poszukiwania. Owa „różnorodnoś�” badań do-
tyczy także kwerendy archiwalnej i sięgania po źródła o różnej proweniencji, bo-
wiem tylko wtedy uda nam się osiągną� w miarę pełną narrację historyczną.

główny temat niniejszego, krótkiego komunikatu – przydatnoś� zespołu 
Archiwum Państwowego w Kielcach (APK) do badań nad historią regionu świę-
tokrzyskiego w okresie Polski Ludowej – będzie próbą ukazania „nieoczywistych” 
kierunków i tropów badawczych, jakimi może podąży� historyk, który chciałby 
pisa� historię w skali „mikro”. Badania nad historią poszczególnych regionów, 
miast, wsi, a nawet dzielnic czy też ulic są wciąż w dużej mierze niezagospoda-
rowanym polem badawczym. Skala „mikro” pozwala inaczej spojrze� na prze-
szłoś�, pokaza� nieco inne perspektywy, zwłaszcza na powojenne dzieje regionu 
świętokrzyskiego, tak przecież niejednoznaczne, wciąż nie do końca zbadane. 
Zespół APK jest do tego znakomitym narzędziem.

Nie zamierzam w tym miejscu prześledzi� całego inwentarza archiwalnego 
i wskazywa�, do czego można wykorzystywa� poszczególne zespoły archiwalne. 
Oczywiste jest przecież, że dla politycznych dziejów naszego regionu niezbędna 
jest kwerenda w źródłach proweniencji partyjnej, administracji państwowej, czę-
ste sięganie do źródeł wytworzonych przez związki zawodowe; aby bada� dzieje 
gospodarcze należy bliżej zapozna� się z dokumentami wytwarzanymi przez za-
kłady przemysłowe itp. Jako historyk, którego głównym polem badań jest historia 
społeczna okresu po drugiej wojnie światowej, chciałbym podzieli� się kilkoma 
bardzo interesującymi źródłami archiwalnymi, które pokażą, jak można wyko-
rzysta� „nieoczywiste” zespoły i dokumenty. Owe źródła mogą by� przyczynkiem 
do szerszych badań nad historią społeczną naszego regionu.

Ostatnio Dariusz Jarosz w swojej książce Mieszkanie się należy… Studium 
z peerelowskich praktyk społecznych doś� dokładnie przeanalizował politykę miesz-
kaniową władz w okresie Polski Ludowej. Badając działania poszczególnych ekip 
rządzących w tym zakresie, wykazał, jak w owych realiach wyglądały „Polaków 
drogi do własnego M” 5. Tego typu badania są bardzo interesujące i inspirujące. 

4 Historyk to nie sędzia. Z Ewą Domańską rozmawia Adam Leszczyński, „gazeta Wyborcza”, 
23–24 lipca 2011, s. 22, 23.

5 D. Jarosz, Mieszkanie się należy… Studium z peerelowskich praktyk społecznych, Warsza-
wa 2010.
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Dla regionu świętokrzyskiego nie powstało do tej pory żadne opracowanie, które 
w naukowy sposób traktowałoby owo zagadnienie. Powstało co prawda kilka prac 
ogólnie traktujących o dziejach regionu w okresie powojennym, jednak albo są to 
prace powstałe przed 1990 rokiem (a więc ze wszystkimi tego konsekwencjami – 
zarówno wadami, jak i zaletami), albo zagadnienie warunków mieszkaniowych 
jest tylko jednym z pobocznych wątków całej narracji 6. Źródła, które zaprezen-
tuję tutaj, nie będą tylko i wyłącznie dotyczy� warunków mieszkaniowych w re-
gionie. Pokażą raczej sposób myślenia ówczesnych decydentów o kształtowaniu 
przestrzeni w duchu ówczesnych ideologicznych przemian.

Pierwszym dokumentem, jaki przedstawię, jest kilkunastostronicowy, 
ręcznie napisany „Raport na temat założeń perspektywicznych budownictwa 
mieszkaniowego w Kielcach” powstały w końcu sierpnia 1952 roku 7. Zawiera 
on podstawowe prognozy rozwoju miasta Kielce w ramach przygotowywanych 
w Warszawie wieloletnich planów gospodarczych. Dokument ten jest znakomi-
tym źródłem do odtworzenia powojennej historii miasta i regionu, warunków 
życia ludności oraz perspektyw, jakie przed Kielcami otwierała nowa władza 
w Warszawie.

Miasto to, cho� nie wielkie 8, rozsiadło się w terenie szeroko, zajmując 4 050 ha, 
a dotychczasowa zabudowa mieszkalna mieści się na 410 ha. Zabudowa niska, 
przewaga domów parterowych, bezładnie rozrzuconych w terenie, skupiających 
się wzdłuż dróg wylotowych – dzielnic niepowiązanych ze sobą w organiczną ca-
łoś�. Każda z tych dzielnic, jak Baranówek, Kawetczyzna [Kawecczyzna?], Pakosz, 
Czarnów, Szydłówek, Domaszowice, Wietrznia jest właściwie luźno powiązana ze 
śródmieściem, a polami odcięta od przyległych dzielnic. Wymienione dzielnice 
zajmują ponad 5% całej powierzchni miasta. Są prawie pozbawione sieci wodo-
ciągowej, kanalizacyjnej, jako tako zabrukowanych dróg i toną w mroku słabo 
oświetlonych ulic 9

– czytamy w pierwszych akapitach dokumentu. Miasto jest przedstawione jako 
zbiór luźno ze sobą powiązanych dzielnic, z niską zabudową, głównie jedno- 
i dwukondygnacyjnych.

6 Zob. np. W. Kawalec, Kielecczyzna: rozwój gospodarczy regionu, Warszawa 1962; S. Meduc-
ki, Ziemia Świętokrzyska w 40-leciu Polski Ludowej, Kielce 1984; Kieleckie: rozwój wojewódz-
twa w Polsce Ludowej, red. J. Pazdur, B. Stachura, Warszawa 1970; J. Zieliński, Kielce w Polsce 
Ludowej, Kielce 1978; z najnowszych pozycji warto zwróci� uwagę na: Dzieje powiatu kie-
leckiego 1810–2008, red. J, Wijaczka, W. Saletra, Kielce 2009 oraz g. Miernik, „My” i „Oni”. 
Społeczeństwo Kielecczyzny i stalinowski system władzy, Kielce 2007, s. 309–313.

7 APK, Wojewódzki Zarząd Inwestycji Miejskich w Kielcach (dalej: WZIM), sygn. 202, Re-
ferat na temat założeń budownictwa mieszkaniowego w Kielcach, Kielce, 28 VIII 1952.

8 Tak w oryginale.
9 Tamże.
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Tabela 1. Rodzaj zabudowy oraz gęstoś� zaludnienia miasta Kielce w 1952 roku

Strefa Zabudowa 
budynkami 

o ilości 
kondygnacji

Pow. w ha 
pod 

zabudową 
mieszka-

niową

% pow. 
strefy

gęstoś� 
zaludnienia 

na 1 ha

Ogólna 
liczba 
miesz-
kańców

śródmiejska 3–4 55 13,3 330 18 150
Miejska 2–3 142 34,6 155 21 900
Podmiejska 1–2 155 38,0 122 18 900
Wiejska 1 58 14,1 86 5 000
m. Kielce × 410 100,0 156 64 000

Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach (APK), Wojewódzki Zarząd Inwestycji 
Miejskich w Kielcach (WZIM Kielce), sygn. 202, Referat na temat założeń budownictwa 
mieszkaniowego w Kielcach, Kielce, 28 VIII 1952, brak paginacji.

Budynki parterowe stanowiły 56 proc., dwukondygnacyjne – 27 proc., bu-
dynki wyższe o trzech, czterech i pięciu kondygnacjach – 17 proc. wszystkich 
budynków (odpowiednio 12,4 i 1 proc.). Niezbyt imponująco wyglądała także 
wielkoś� mieszkań. Procentowe ujęcie poszczególnych kategorii przedstawiało 
się następująco: jedno- i dwuizbowe stanowiły 78 proc. wszystkich, trzyizbowe – 
18 proc., zaś czteroizbowe – jedynie 4 proc. 10

Według danych Miejskiej Rady Narodowej (MRN) z końca 1951 roku mia-
sto Kielce liczyło 64 tys. mieszkańców, z czego kobiety stanowiły 53,8 proc., zaś 
mężczyźni 46,2 proc. 11.

Tabela 2. Ludnoś� Kielc w 1951 roku

Pozycja Wiek
Iloś�

%
mężczyźni kobiety razem

1 0–3 2 308 2 105 4 413 6,9
2 3–7 2 727 2 727 5 454 8,6
3 7–14 3 072 3 236 6 308 9,9
4 14–18 2 144 2 450 4 594 7,2
5 18–60 17 100 19 486 36 586 56,8
6 ponad 60 2 185 4 460 6 645 10,6

Razem 29 536 34 464 64 000 100

Źródło: APK, WZIM Kielce, sygn. 202, Referat na temat założeń budownictwa 
mieszkaniowego w Kielcach, brak paginacji.

10 Tamże.
11 Tamże.
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gęstoś� zaludnienia na terenie miasta w końcu roku 1951 ukształtowała się nastę-
pująco:
W strefach śródmiejskiej i miejskiej wynosi na 1 izbę – 2,2 osoby. W strefach pod-
miejskiej i wiejskiej – od 1,8 do 2 osób na izbę. Przeciętna gęstoś� zaludnienia dla 
całości Kielc wg danych W[ojewódzkiej]K[omisji]P[lanowania] g[gospodarcze-
go] wynosi 2,17 osób na izbę. Na dzień 1 stycznia 1952 roku wg danych statystycz-
nych Miejskiej Rady Narodowej wykazano na terenie miasta 30 016 izb miesz-
kalnych. Z tej liczby – 4900 znajdowało się w zarządzie MRN, a w gospodarce 
prywatnej – około 25 100 izb 12.

Liczba mieszkańców miasta, którzy byli zawodowo czynni, wynosiła 
48,1 proc., zawodowo biernych było 51,9 proc. głównymi miejscami zatrudnie-
nia były: zakłady przemysłowe (około 6,5 tys. osób), budownictwo (4 tys. osób), 
transport (1,7 tys. osób), obrót towarowy, administracja, urządzenia kulturalno- 
-oświatowe (13,8 tys. osób), rolnictwo (2,1 tys. osób). Dojeżdżających do pracy 
z odległości do 100 km i dochodzących z dalszych i bliższych miejscowości było 
według danych MRN około 7 tys. osób, z czego „około 60 proc. dojeżdżających 
stara się beznadziejnie [podkreślenie własne – H.W.] o przydział mieszkania 
w Kielcach 13.

W dalszej części raportu dochodzimy do perspektyw dla miasta. Czytamy 
tam m.in.:

ustalone cyfry wskaźnikowe etapu perspektywicznego stwierdzają, że w państwo-
wych planach narodowych jest przewidziane znaczne uprzemysłowienie Kielc, które 
w okresie dwudziestolecia 1950–1970 mają 3,5 krotnie powiększy� liczbę mieszkań-
ców. Kielce w ciągu lat dwudziestu sta� się mają miastem dwustutysięcznym 14.

Proporcjonalnie miał także wzrosną� stan zatrudnienia: z 31 tys. w 1952, 
37,5 tys. w 1955, do 104 tys. w 1970 roku. Jednocześnie zmale� miał odsetek lud-
ności dojeżdżającej do pracy – z 22,5 proc. w 1952 do niecałych 2,9 proc. w 1970 
roku 15. Tworzący raport zdawali sobie sprawę z problemów, jakie czekały miasto 
w momencie osiągnięcia owej, planowanej liczby ludności. Pisali o tym wprost:

Tę iloś� osób należy w ciągu lat dwudziestu osiedli� w mieście przy równoczesnym 
rozładowaniu istniejącego zagęszczenia mieszkań. W chwili obecnej wykorzy-
stanie izb mieszkalnych w Kielcach sięga górnej granicy chłonności izb. Wskaź-
nik zagęszczenia 2,17 jest wysoce niepokojący. Przemysł, handel, administracja 
gospodarcza i Rad Narodowych nie są w stanie zapewni� swym pracownikom 
mieszkań na terenie miasta. Stwarza to bardzo poważne trudności w wyszukaniu  

12 Tamże.
13 Tamże.
14 Tamże.
15 Tamże.
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pracownika – zwłaszcza fachowca. Trudne warunki mieszkalne pogarsza jesz-
cze bardziej zły stan istniejących budynków mieszkalnych. Roczny ubytek izb 
jest bardzo wysoki i przekracza – 150. Poza tym około 10% mieszkań w mieście 
nie nadaje się do zamieszkania. Są to ciemne, zżarte wilgocią suteryny, drwalnie 
awansowane na mieszkania bądź byle jak sklecone komórki albo izby, znajdujące 
się w rozwalających się domostwach. Niezwykle ciężkie warunki mieszkaniowe 
w Kielcach najlepiej ilustruje statystyka służby zdrowia, która stwierdza, że na 
gruźlicę chorych jest ponad 5% mieszkańców, a iloś� chorych zwrasta [!] o 0,5% 
miesięcznie. Wynik badań lekarzy po szkołach stwierdził ustawiczne pogarszanie 
się stanu zdrowotnego młodzieży. Bardzo duży odsetek młodzieży jest zagrożony 
gruźlicą, również duży procent cierpi na anemię. Stan ten w 80% spowodowany 
jest fatalnymi warunkami mieszkaniowymi. Przystępując do ustalenia zakresu bu-
downictwa mieszkaniowego w okresie perspektywy lat dwudziestu – zakładamy, 
że w r.[oku] 1970 Kielce będą już miały wymienione wyżej bolączki za sobą, że 
będą godnie reprezentowa� epokę zwycięskiego socjalizmu 16.

Wraz z rozwojem miasta miała zmienia� się struktura zatrudnienia. Sza-
cowano, że w 1970 roku 45,5 proc. mieszkańców Kielc znajdzie zatrudnienie 
w przemyśle, 6 proc. w budownictwie, 4 proc. w transporcie.

Powiększenie liczby ludności miasta 3,5-krotnie, w porównaniu z wcze-
śniejszymi informacjami na temat stanu warunków mieszkaniowych Kielc, sta-
wiało przed władzami niezmiernie trudne zadanie zapewnienia dla zwiększającej 
się liczby mieszkańców mieszkań. Plan na dwadzieścia lat zakładał zatem uzy-
skanie 134 500 izb o kubaturze 13 435 800 m3, z czego zupełnie nowych miało by� 
103 tys. izb o kubaturze 10 290 000 m3. Oprócz tego na jednego mieszkańca, zgod-
nie z wytycznymi Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli, przypaś� miało 
20,88 m3 kubatury urządzeń socjalnych oraz usługowo-kulturalnych. W związku 
z tym wybudowa� należało ponad 3,5 mln m3 urządzeń socjalnych, usługowych 
i kulturalnych. Koszt całego przedsięwzięcia, przy przyjęciu wskaźnika 240 zł za 
1 m3, wynieś� miał 4 076 496 000 zł.

Podstawowe trzy zadania, jakie stawiano przed miastem były zatem nastę-
pujące:

Kielce pozostając miastem wojewódzkim muszą dostosowa� się do swej roli 
i z miasta administracyjno-usługowego oraz oazy emerytów i mieszczańskiego 
patrycjatu przeistoczy� się na jeden z większych ośrodków przemysłowych woje-
wództwa, na ośrodek wojewódzkich central usługowych oraz ośrodek instytucji 
społeczno-politycznych i administracji państwowej. Te podstawowe elementy we 
wzajemnym układzie muszą da� bezwzględną przewagę ośrodkowi produkcyjne-
mu, to znaczy przemysłowi kluczowemu, przemysłowi lekkiemu i miejscowemu. 
Element czysto robociarski winien osiągną� zdecydowaną większoś� wśród miesz-

16 Tamże.
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kańców Kielc. Dla miasta wojewódzkiego, posiadającego rozbudowaną aparaturę 
usług, instytucji, urządzeń kulturalno-oświatowych tak w zasięgu województwa, 
jak i miejskim w ustroju socjalistycznym jest niezbędne odpowiednie zaplecze 
przemysłowe zapewniające ostateczną przewagę elementu czysto robociarskiego.

Najtrudniej z perspektywy czasu wyglądała kwestia mieszkań. Nie ukry-
wali tego autorzy raportu:

Dla budownictwa mieszkaniowego powstaje odpowiedzialne i trudne zadanie 
zbudowania w ciągu lat dwudziestu nowego socjalistycznego miasta. Należy 
wybudowa� nowych 134 500 izb mieszkalnych, a obok odpowiednie urządzenia 
socjalne, usługowe i kulturalne oraz wyposażenie terenu w niezbędne dla stanu 
zdrowotnego miasta i wygody mieszkańców – urządzenia komunalne. Całoś� ro-
bót i poszczególne etapy realizacyjne należy synchronizowa� z etapowymi pla-
nami inwestycyjnymi wszystkich gałęzi gospodarki narodowej. Baza materiałów 
i sprzętu budowlanego jest jedna i musi zaspokoi� wszystkie potrzeby gospodarki 
narodowej. Z tego powodu nie można zaplanowa� etapów o równomiernym nasi-
leniu realizacyjnych zadań. Wiemy, że pierwszy etap, tj. nasz 6-letni plan budowy 
podstaw socjalizmu ma w pierwszym rzędzie za zadanie budowę ciężkiego, pod-
stawowego przemysłu – budowę hut, zakładów obróbki metali i wielkich wytwór-
ni chemicznych oraz odpowiednią rozbudowę bazy surowców. Prawdopodobnie 
i drugi z kolei nasz plan wieloletni – pięciolatka 1956–1960 mie� będzie jako swe 
podstawowe zadanie – budowę wielkich i średnich wytwórczych zakładów prze-
mysłowych oraz dalsze rozszerzenie bazy surowców. W tych latach na terenie 
Kielc nie można liczy� na specjalnie silny rozwój budownictwa mieszkaniowego. 
W tym okresie realizowa� się będzie tylko najniezbędniejsze ilości izb z przezna-
czeniem prawie wyłącznie dla rozbudowującego się przemysłu. Właściwa prze-
budowa Kielc przesuniętą by� musi na lata dalsze, lata 1961–1970, kiedy zakoń-
czona zostanie budowa podstawowych zakładów przemysłu ciężkiego i średniego, 
a tym samym będzie można rzuci� na budownictwo mieszkaniowe – więcej ma-
szyn, więcej żelaza, cementu i cegły. Poza tym zdolnoś� przerobowa miejscowych 
przedsiębiorstw budownictwa miejskiego jest w chwili obecnej zbyt nikłą, aby 
mogły wykona� plan roczny równy rocznej przeciętnej perspektywicznej – tj. od-
daniu do użytku w ciągu roku ca 6500 izb plus proporcjonalną iloś� urządzeń 
socjalno-usługowo-kulturalnych i komunalnych. Plan taki byłby w chwili obecnej 
niewykonalny. Miejscowe przedsiębiorstwa budowlane jeszcze nie dysponują ani 
odpowiednią ilością kwalifikowanych sił technicznych, ani odpowiednim parkiem 
maszynowym, ani dostateczną ilością sił roboczych. Roczne plany inwestycyjne 
budownictwa mieszkaniowego na terenie Kielc – drugorzędnego placu budowy 
w skali ogólnokrajowej [podkreślenie własne – H.W.] należy ustala� na dokład-
nym obliczeniu maksymalnych, lecz utrzymanych w granicach realnych możliwo-
ściach wykonawczych zainteresowanych przedsiębiorstw 17.

17 Tamże.
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W ciągu dwudziestu lat zamierzano, jak już wspomniałem, wybudowa� 
pond 130 tys. izb mieszkalnych. W rozłożeniu na 4 plany gospodarcze (6-letni 
oraz trzy 5-letnie) wygląda� to miało następująco – 5 proc., 16,5 proc., 31,4 proc. 
i 47,1 proc. Jak zatem wida�, ciężar inwestycji związanych z budownictwem 
mieszkaniowym (ponad 77 proc.) przypaś� miał na ostatnie dziesięciolecie oma-
wianego okresu. Dlaczego? Tutaj autorzy raportu nie pozostawiają wątpliwości:

w chwili obecnej aparat techniczny Z[jednoczenia]B[udownictwa] M[ieszkanio-
wego] – Kielce jest nieprzygotowany do prac na dużą skalę. Nie jest rozwinięte 
w dostatecznym stopniu współzawodnictwo, a także wiele pozostawia do życzenia 
umiejętnoś� posługiwania się nowymi metodami pracy, należytym wykorzysta-
niem parku maszynowego i sprawnym posługiwaniem się wynalazczą myślą ze-
społów racjonalizatorów. Wymienione mankamenty przy odpowiednim wysiłku 
tak kierownictwa, jak załogi dadzą się usuną�. gorzej jest z pulą materiałową. Nie-
co można poprawi� sobie stan puli przez rygorystyczne przestrzeganie oszczęd-
ności, lecz nie możemy liczy� na duże osiągnięcia. Pulą materiałową dysponują 
władze centralne. Toteż nasze plany tak roczne, jak wieloletnie muszą by� dosto-
sowane do wskaźnikowych cyfr odgórnych, wedle których następuje rozdział ma-
teriałów budowlanych 18.

* * *

Prognozy planistów nie spełniły się. Kielce osiągnęły pułap dwustu tysięcy 
mieszkańców dopiero kilkanaście lat później niż zakładał raport. Także plano-
wane inwestycje mieszkaniowe nie do końca odpowiadały założeniom. Jak za-
tem było? Pewnych odpowiedzi na te pytania możemy szuka� w dokumentach 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (PWRN). Przyjrzyjmy się bliżej koń-
cowemu okresowi omawianego dwudziestolecia. Niewątpliwie na pierwszy plan 
wysuwał się, zresztą zgodnie ze wskazaniami z raportu, problem mieszkań. Do 
wydziału gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej PWRN w Kielcach w latach 
1966–1971 wpłynęło ponad 4 tys. skarg dotyczących spraw lokalowych. Najwięcej 
w 1966 roku – 1245 19. Z kolei wzrost z przełomu 1970/1971 był prawdopodobnie 

18 Tamże.
19 APK, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach – Wydział gospodarki Ko-

munalnej i Mieszkaniowej (dalej: PWRN WgKiM), sygn. 214, Informacja o źródłach po-
wstawania skarg w organach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wnioskach 
zmierzających do zmniejszenia ich ilości [10 X 1967], k. 6; tamże, sygn. 215 [Sprawozda-
nie Wydziału gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej PWRN w Kielcach odnośnie do 
ilości skarg i wniosków w pierwszym półroczu 1968 r.], Kielce [21 VII 1968], k. 5; tamże, 
sygn. 216, Zestawienie o wpływie i załatwianiu listów i skarg przez Wydział gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej za okres od dnia 1 I 1972 r. do 30 VI 1972 r. [bd.], k. 64; tam-
że, sygn. 217 [Sprawozdanie Wydziału gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej PWRN 
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spowodowany zmianą ekipy rządzącej, jak pokazują zaś badania historyków, ta-
kie zmiany zawsze oznaczały zwiększenie się ilości tego typu korespondencji.

głównymi źródłami skarg były: niewystarczająca iloś� mieszkań z budow-
nictwa rady narodowej, dokonywanie egzekucji z lokali samowolnie zajętych albo 
na podstawie decyzji lub wyroków sądowych, niezadowolenie z jakości przepro-
wadzanych remontów, źle funkcjonujących urządzeń technicznych lub przewle-
kłe przeprowadzanie prac w tym zakresie, niezadowolenie z wysokości obliczo-
nej kaucji mieszkaniowych i czynszów, sprzedaż nieruchomości, wykonywanie 
prawa pierwokupu, podważanie podstawy prawnej w wydanych decyzjach, za-
spokojenie potrzeb w zakresie budowy urządzeń technicznych, naprawy, budowy 
ulic i ich oświetleń, brak organizacji i dyscypliny pracy, w szczególności wśród 
pracowników Administracji Domów Miejskich (ADM),  nienależyte wywiązy-
wanie się ze swych zadań. Likwidowaniu źródeł powstawania skarg miało służy� 
podjęcie następujących kroków:

1. opracowanie list przydziału mieszkań i kwalifikowanie do przydziału osób 
w oparciu o możliwości ich realizacji (zbilansowanie ilości zakwalifikowanych 
kandydatów do przydziału mieszkań z możliwościami ich załatwienia);
2. przeszkolenie pracowników organizacji lokalowych w zakresie przepisów po-
stępowania egzekucyjnego;
3. wzmożenie nadzoru ze szczebla wojewódzkiego nad jednostkami szczebla 
miejskiego i powiatowego oraz przedsiębiorstwami resortu gospodarki komunal-
nej odnośnie jakościowego wykonywania usług w zakresie remontów budynków, 
urządzeń technicznych oraz szybkie realizowanie reklamacji obywateli;
4. zwrócenie uwagi podległym wydziałom (referatom), by przy obliczaniu wy-
sokości opłat z tytułu kaucji względnie czynszu wyjaśniały najemcom przepisy 
prawne dotyczące tych zagadnień;
5. przeszkolenie pracowników zarządów gospodarki terenami prezydiów miej-
skich i powiatowych rad narodowych z obowiązującymi w tej mierze przepisami;
6. uwzględnianie w miarę możliwości sygnałów ludności w zakresie urządzeń 
i usług komunalnych dotyczących budowy urządzeń technicznych, budowy dróg, 
ulic i ich oświetlenia i o podjętych zamierzeniach zawiadamia� np. Komitety Blo-
kowe, Komitety Frontu Jedności Narodu lub poszczególnych obywateli;
7. wzmóc nadzór nar pracą rejonów ADM w zakresie wykonywania przez nich 
działalności usługowej 20.

Jednak skargi mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy nie odnajdywali się 
na listach przydziałowych, nie były tylko i wyłącznie spowodowane czynnikami  

w Kielcach odnośnie do ilości skarg i wniosków za rok 1970], Kielce, 15 I 1971, k. 4; tam-
że, sygn. 218 [Sprawozdanie Wydziału gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej PWRN 
w Kielcach odnośnie do ilości skarg i wniosków za rok 1971], Kielce [15 I 1972], k. 9.

20 Tamże, sygn. 214 [Zestawienie ilościowe skarg wpływających do PWRN], [bd.], k. 3.
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lokalnymi. Jak zauważył pracownik PWRN, była to w dużej mierze kwestia usta-
lenia priorytetów w centrum decyzyjnym:

Należy zaznaczy�, że w miastach województwa kieleckiego jest najwyższy wskaź-
nik zagęszczenia na jedną izbę w kraju, gdyż wynosi 1,62, podczas gdy średnia kra-
jowa 1,41 (ogółem zagęszczenie na jedną izbę w województwie kieleckim wynosi 
1,95, zaś średnia krajowa 1,53). Mimo przewidywanego pewnego wzrostu zakresu 
budownictwa mieszkaniowego w województwie kieleckim w przyszłym planie 
5-letnim dysproporcja zagęszczenia na izbę w stosunku do średniej krajowej nie 
ulegnie większej zmianie. Województwo kieleckie nadal będzie miało najwyższy 
wskaźnik zagęszczenia na izbę w kraju. Ministerstwo gospodarki Komunalnej 
uznając to zagadnienie za bardzo ważne dla naszego województwa zapowiedzia-
ło udzielenie pomocy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach 
w otrzymaniu odpowiednich nakładów inwestycyjnych na budownictwo miesz-
kaniowe rad narodowych i spółdzielcze. Zaznacza się równocześnie przy tym, że 
w przyszłym planie 5-letnim zakres budownictwa mieszkaniowego rad narodo-
wych ulegnie dalszemu zmniejszeniu, z którego to budownictwa oraz z zasobów 
uzyskiwanych w starym budownictwie przydzielone są w zasadzie mieszkania dla 
najmniej zarabiających (do 800 zł w stosunku miesięcznym). Ta częś� ludności 
z uwagi na brak dostatecznej ilości środków finansowych na wkłady mieszkanio-
we do spółdzielni ubiega� się będzie o mieszkania będące w dyspozycji Rad naro-
dowych, ponieważ zapotrzebowanie na te mieszkania będzie nadal wyższe od tej 
ilości, którą będą dysponowały rady narodowe. Rodzi� to będzie niezadowolenie 
i zasadnicze źródło pisania skarg 21.

Brak mieszkań nie był jedynym problemem. Często zwracano uwagę na 
jakoś� oddawanych budynków. Cofnijmy się do roku 1950, cytując sprawozdanie 
z odbioru technicznego jednego z budynków mieszkalnych w Kielcach. główne 
problemy możemy z doś� dużą dozą pewności ekstrapolowa� także na lata następ-
ne. W sprawozdaniu wyszczególniono 58 usterek szczegółowych i 17 ogólnych. Do 
pierwszych zaliczono m.in.: brak połączeń rur wentylacyjnych z wywietrznikami 
na strychu i poddaszu, brak uszczelnienia połączenia dachu z kominami oraz 
brak szczelności płyt eternitowych, brak haczyków wiatrowych w oknach, brak 
balustrady przy schodach na klatkach schodowych. W poszczególnych mieszka-
niach należało uzupełni� popękane szyby, dopasowa� skrzydła okienne, napra-
wi� pęknięte stopnie schodowe, uszczelni� krany czerpalne w kuchni, dopasowa� 
drzwi do pokoi, „spowodowa� dopływ wody do płóczki klozetowej”, „zheblowa� 
podłogę, gdyż drzwi nie otwierają się”, usuną� nabite i zakrzywione gwoździe  

21 Tamże, sygn. 219 [Sprawozdanie Wydziału gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
PWRN w Kielcach odnośnie do ilości skarg i wniosków za okres od 1 stycznia do 30 czerw-
ca 1969 r.], Kielce [7 VIII 1969], k. 12.
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wystające ze ścian i podłóg. Aby naprawi� usterki szczegółowe, należało: dopa-
sowa� klucze do drzwi i szaf, przymocowa� szyldziki zamków, oczyści� z farby 
olejnej zamki i naoliwi� je, uszczelni� parapety okienne przy futrynach balko-
nowych, uzupełni� sedesy pokrywami, zaopatrzy� drzwi w odboje, a piekarniki 
w blachy, uszczelni� fartuchy okienne, uzupełni� brakujące zakrętki regulujące 
przy grzejnikach, łańcuszki przy kratkach wentylacyjnych i spłuczkach klozeto-
wych, ponumerowa� drzwi mieszkań numeracją ustaloną przez Komisję, ponu-
merowa� drzwi piwnic odpowiednio do numerów mieszkań 22.

Kolejną kwestią, którą warto poruszy�, jest stosunek do własności. Bardzo 
ciekawy dokument z 1960 roku, zapowiadający wprowadzenie w życie tzw. „no-
wej polityki mieszkaniowej”, pokazuje nieco inną perspektywę problemu miesz-
kaniowego – utrzymanie budynków. Warto zacytowa� go w całości, bowiem 
przedstawia on typową biurokratyczną „nowomowę”. Jak pokazują główne punk-
ty przedstawionego raportu Wydziału gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
PWRN w Kielcach, stan mieszkań i bloków mieszkalnych był bardzo zły:

Wykonanie ambitnych planów w zakresie budownictwa mieszkaniowego osiągnie 
właściwy skutek, jeśli przekazane do użytku mieszkańców nowe bloki mieszkal-
ne i ich otoczenie będą należycie utrzymane. Wybudowane w ciągu ubiegłych lat 
nakładem wielu milionów złotych nowe domy mieszkalne zarówno pojedyncze, 
jak też w formie zorganizowanych osiedli miały by� zarówno wzorem właściwego 
urbanistycznego zagospodarowania miast, jak i przykładem kultury mieszkanio-
wej godnej nowej epoki. Z dumą patrzyliśmy na szybko rosnące mury nowych 
komfortowych domów i przeciwstawialiśmy je kamienicom czynszowym czy też 
ruderom na przedmieściach naszych miast z okresu przedwojennego. Z całym 
zaufaniem oddawaliśmy wygodne i wyposażone w pełne urządzenia techniczne 
izby mieszkalne w ręce społeczeństwa, aby każdy człowiek mógł wygodnie od-
poczywa� po pracy i aby w lepszych warunkach wzrastało nowe pokolenie. Dla 
zapoznania mieszkańców nowych bloków z podstawowymi obowiązkami w za-
kresie utrzymania porządku i poszanowania mienia społecznego umieszczono 
we wszystkich klatkach schodowych szczegółowe regulaminy dotyczące obowiąz-
ków użytkowników, dozorców i administracji w zakresie należytego utrzymania 
mieszkań, jak również pomieszczeń wspólnego użytku. Dotychczasowy okres 
użytkowania nowych domów i osiedli dostarczał nam niestety zbyt dużo dowo-
dów nieszanowania, względnie niewłaściwego użytkowania tego majątku narodo-
wego, który nieodpłatnie został oddany w ręce mieszkańców, a z którego czynsz 
nie pokrywa nawet kosztów eksploatacji, zmuszając Skarb Państwa do corocznej 
dopłaty milionowych sum. Przeprowadzone ostatnio lustracje mieszkań wykazały 

22 APK, WZIM, Wykaz usterek budowlanych i instalacyjnych stwierdzonych przy odbio-
rze budynku, które winny by� usunięte przez przedsiębiorstwo własnym kosztem do dnia 
14 VI 1950 r., brak paginacji.
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masowe wypadki karygodnego niechlujstwa i zniszczenia urządzeń. Do najczę-
ściej spotykanych i powtarzających się zniszczeń wynikających z niewłaściwego 
użytkowania budynków mieszkalnych należą:
1) źle utrzymane strychy, które zamienione są na składy starych, zniszczonych 
mebli i sprzętów gospodarczych,
2) odrapane i zanieczyszczone klatki schodowe, których drzwi wejściowe są 
uszkodzone, a ponadto są bez klamek i zamków,
3) zaśmiecone piwnice, zniszczone schody, brak zamków w drzwiach, nieczynne 
instalacje świetlne itp.,
4) zdewastowane pralnie i nienadające się do użytku,
5) – niewłaściwie utrzymywane i zniszczone podłogi parkietowe w mieszkaniach,
 – zniszczone okna i drzwi, w których brak zamków,
 – zniszczone trzony kuchenne i piece kąpielowe,
 – zepsute krany przy zlewozmywakach i w łazienkach, które powodują prze-

cieki wody,
 – zniszczone i zanieczyszczone różnymi śmieciami wanny kąpielowe,
 – potłuczone muszle klozetowe i zniszczone sedesy.
Całoś� stwierdzonych zniszczeń i niechlujstwo w mieszkaniach stwarza przykre 
wrażenie i obniża wartoś� mieszkań wybudowanych tak dużym kosztem i wysił-
kiem. W wyniku takiego użytkowania bloki mieszkalne, dla których okres amor-
tyzacji przewiduje się na ponad 100 lat, po kilku latach zamieszkiwania przez 
niedbałych lokatorów wymagają już obecnie kapitalnego remontu. Ponadto po-
żałowania godny jest stan otoczenia bloków mieszkalnych, wynikający zarówno 
z winy wykonawców, którzy nie porządkują terenów po zakończonej budowie, 
jak również z winy mieszkańców, którzy uporządkowane już place i urządzone 
trawniki zniszczyli. Na osiedlach spotka� można połamane ławki, jak również 
rozrzucone śmieci i odpadki wokół miejsc przeznaczonych na ich składowanie. 
Stan taki ze względu na interes Państwa i samego społeczeństwa dłużej trwa� nie 
może i musi ulec radykalnej zmianie na lepsze. Wszyscy mieszkańcy muszą się 
czu� współodpowiedzialni za stan techniczny, sanitarno-porządkowy i kulturę 
otoczenia nowych bloków. […] Dlatego też dla zabezpieczenia powodzenia akcji 
podnoszenia kultury mieszkaniowej muszą w niej wzią� udział wszyscy miesz-
kańcy bloków, a aktyw polityczny i związkowy, zamieszkały w nich, musi i w tej 
dziedzinie wykaza� inicjatywę oraz da� przykład. Wymaga bowiem tego nasz bu-
dujący się ustrój [podkreślenie własne – H.W.]” 23.

* * *

23 APK, PWRN WgKiM, sygn. 141, Budownictwo mieszkaniowe [bd.], brak paginacji; por. 
badania Jędrzeja Chumińskiego w odniesieniu do robotników przemysłowych: tenże, 
Mentalne bariery rozwoju gospodarczego PRL (na przykładzie robotników przemysłowych), 
w: Modernizacja czy pozorna modernizacja. Społeczno-ekonomiczny bilans PRL 1944–1989, 
red. J. Chumiński, Wrocław 2010, s. 92–196.
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Okres PRL często kojarzony jest z tzw. wielkimi inwestycjami. Symbola-
mi tego są m.in. miasto i kombinat Nowa Huta, miasto Nowe Tychy oraz wiele 
innych „wielkich budów socjalizmu”. Obszar Kielecczyzny także doczekał się ta-
kich „modelowych” inwestycji, zarówno przemysłowych (np. Zakłady Budowy 
Przewodów i Armatury Przemysłowej „Chemar” czy Zakłady Metalowe „Iskra”), 
jak i mieszkaniowych. Jednym z nich jest budowa osiedla robotniczego Milica 
na terenie miasta Skarżysko-Kamienna. Nowa dzielnica miała by� przeznaczona 
dla pracowników Zakładów Metalowych, Zakładów Sieci Elektrycznych, Odlew-
ni „Kamienna”, Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Lublin Stacja Kolejowa 
Skarżysko oraz Fabryki Naczyń Emaliowanych. W zespole APK znajdują się źró-
dła pozwalające prześledzi� proces planowania, a także budowy nowego osiedla 
mieszkaniowego. Według projektu urbanistycznego liczba ludności projektowa-
nego osiedla miała wynieś� do końca planu 6-letniego ok. 10 tys. mieszkańców, 
natomiast według założeń Ministerstwa Budownictwa – 8,5 tys. Według planu 
– teren 52 ha miał pomieści� 57 500 m3 kubatury mieszkaniowej, zaś wielkoś� 
powierzchni mieszkaniowej miała wynieś� 70 tys. m2. Przeważa� miały budynki 
trzy- i czterokondygnacyjne. W latach 1950–1951 zostało wybudowanych i odda-
nych do użytku 927 izb o kubaturze 91 310 m3, do końca 1955 roku pozostało do 
wybudowania 4950 izb o kubaturze 483 690 m3, w których będą mogły zamiesz-
ka� 8424 osoby. Całkowity koszt inwestycji miał wynieś� niemal 140 mln zł 24. Sam 
projekt osiedla doczekał się wielu pochwał, między innymi za uporządkowanie 
przestrzeni, czytelny i prosty układ 25.

Modernizacji w duchu socrealizmu doczeka� się miała także reprezenta-
cyjna ulica Kielc, od 1919 roku nosząca imię Henryka Sienkiewicza. Raport przy-
gotowany przez Wojewódzki Zarząd Inwestycji Miejskich nie pozostawiał złu-
dzeń co do wartości architektonicznej zabudowy ulicy, która była

bardzo niejednolita zarówno pod względem wysokości, jak i wartości architekto-
nicznej. Obok budynków o 5 kondygnacjach stoją budynki parterowe. Kamieni-
ce o charakterze wielkomiejskim sąsiadują z domami typu małomiasteczkowego. 
Wartoś� architektoniczna zabudowy ulicy Sienkiewicza jest doś� mierna. Na ogól-
ną iloś� 87 budynków jest zaledwie 17 obiektów o dobrym poziomie architektury. 
Reszta to albo budynki pochodzące z okresu spekulacyjnej rozbudowy miasta, 
albo pozbawione wyrazu architektonicznego przez bezmyślne „zmodernizowa-
nie” z okazji przeprowadzonych remontów 26. 

24 APK, WZIM, sygn. 224, uzasadnienie ekonomiczne do projektu wstępnego I stadium 
osiedle Skarżysko-Milica [bd.], brak paginacji.

25 S. Tworkowski, Z. Malicki, O architekturze osiedli ZOR, „Architektura” 1952, nr 10, s. 249.
26 APK, WZIM, sygn. 205, Opis techniczny do szczegółowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ulicy Sienkiewicza w Kielcach [1953?], brak paginacji.
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Jedną z inwestycji, które miały zmieni� charakter ulicy oraz nada� jej rys 
nowej, obowiązującej wówczas architektury, była budowa pomiędzy ulicami Hi-
poteczną a Wesołą tzw. Sienkiewiczowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej 27, nawią-
zującej w swojej formie do Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, socre-
alistycznej realizacji w śródmieściu Warszawy budowanej w latach 1950–1953 28. 
Kolejną realizacją w duchu socrealizmu była wybudowana siedziba Komitetu 
Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, obecnie mieszcząca 
Rektorat oraz Instytut Historii uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Przedstawione powyżej źródła do historii Kielecczyzny, pochodzące 
z zasobów Archiwum Państwowego w Kielcach, pokazują, że historyk chcący 
prowadzi� badania dotyczące regionu nie jest tylko i wyłącznie zdany na tzw. 
„podstawowe” zespoły służące odtwarzaniu faktów. Pisanie historii w skali mikro 
wymaga sięgania po źródła, które ukażą nieco inną stronę ówczesnej rzeczywi-
stości, zbliżą do ludzi tamtego okresu, do ich problemów, trosk i radości. Wyko-
rzystanie metod historii społecznej, wciąż ustępującej pola politycznym dziejom 
kraju, uzupełnia narrację, wspólnie tworząc pełniejszy obraz. Jednym z takich, 
wciąż „niezagospodarowanych” tematów może by� zarysowany tutaj problem 
mieszkaniowy. Pełniejsze rozwinięcie wątków wymaga jednak szerszej kwerendy 
zarówno w zespole APK, jak i wyjścia poza źródła archiwalne – sięgnięcie cho�by 
do memuarystyki.

Summary

A historian researching Poland’s contemporary history faces a remarkably difficult 
task having to consult vary large numbers of sources, especially those produced by state 
institutions. His/her task is also to develop research questionnaires to enable making the 
fullest possible use of the available source database. The holdings of the State Archive in 
Kielce enable not only reaching for the so-called “obvious” fonds (membership records of 
political parties, trade unions or local administration). When investigating the authori-
ties’ housing policy, it is helpful to examine other fonds as well. These may include, for 
example, the Voivodeship Board for urban Investment Projects – an institution which 
managed and reviewed changes to Kielce voivodeship’s urban development. A query 
within the fonds will yield not only information on what was constructed where, but also 
on the housing situation in the region. A significant document is a 1950s report, which 
outlines plans for regional development until the year 1970. For a historian, a significant 

27 APK, Biuro Projektowo-Badawczo Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” w Kielcach, 
sygn. 102, Projekt budowy Sienkiewiczowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, brak paginacji.

28 Zob. np. M. Obarska, MDM – między utopią a codziennością, Warszawa 2010; „Architek-
tura” 1951, nr 7 – numer w całości poświęcony MDM.
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source is the complaints filed with the Presidium of the Voivodeship’s National Council, 
pertaining to the housing situation in the voivodeship. Problems related to insufficient 
quantity of flats, dissatisfaction with their quality, complaints about numerous faults and 
bad workmanship during renovation works constitute a major thread in the incoming 
correspondence. yet People’s Poland was, first and foremost, a period when many invest-
ment projects were implemented to underscore their “socialist” form. A flagship example 
is Cracow’s Nowa Huta; in Kielce Voivodeship – the labourers’ housing estate of Milica 
in Skarżysko-Kamienna, and in the city of Kielce – the so-called Sienkiewicz Housing 
Estate, which drew in form and name on Warsaw’s MDM housing estate.





JAroSłAW DULeWiCZ 
Kielce

Listy wchodzące w skład zespołu archiwalnego 
Wojewódzkiej rady Związków Zawodowych w Kielcach  
jako źródło do badań życia codziennego  
w województwie kieleckim w latach 1976–1980

Analiza życia codziennego w Polsce Ludowej zajmuje coraz ważniejsze 
miejsce w rodzimej historiografii. Jednym z pierwszych, który podjął w swych 
badaniach zagadnienia związane z dziejami społecznymi (obejmującymi także 
problemy życia codziennego) w okresie powojennym, był Henryk Słabek 1. Pod 
koniec lat dziewię�dziesiątych XX wieku postulat badawczy, by głównym przed-
miotem rozważań uczyni� życie codzienne w PRL, został podjęty przez innych 
historyków, czego rezultatem był szereg prac poświęconych temu zagadnieniu 
w następnych latach 2.

Przy tak specyficznej tematyce, jaką niewątpliwie jest rzeczywistoś� spo-
łeczna, pojawia się problem wyboru, klasyfikacji i krytyki źródeł. Wśród kate-
gorii materiałów archiwalnych, które z całą pewnością powinny zosta� poddane 
analizie, znajdują się listy zwykłych obywateli wysyłane do instytucji partyjnych 
i państwowych zarówno szczebla centralnego, jak i lokalnego, a także do gazet, 
radia i telewizji.

Należy tu zaznaczy�, że dokumenty osobiste (w tym korespondencja) 
były i w dalszym ciągu są wykorzystywane w polskiej humanistyce. Tradycje te  

1 H. Słabek, Historia społeczna Polski Ludowej (1944–1970), Warszawa 1988.
2 I. Morżoł, Polska między wierszami. Życie codzienne w PRL, Warszawa 1991; Życie codzienne 

w PRL (1956–1989), red. g. Miernik i S. Piątkowski, Radom–Starachowice 2006; g. Mier-
nik, „My” i „Oni”. Społeczeństwo Kielecczyzny i stalinowski system władzy, Kielce 2007; 
B. Klich-Kluczewska, Przez dziurkę od klucza. Życie prywatne w Krakowie (1945–1989), 
Warszawa 2005; K. Kersten, Życie codzienne w Polsce 1945–1955, Warszawa 2001; I. Jaro-
sińska, Było i tak. Życie codzienne w Polsce w latach 1945–1989, Warszawa 2009; E. Szpak, 
Między osiedlem a zagrodą. Życie codzienne mieszkańców PGR-ów, Warszawa 2005.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2012, s. 277–291
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sięgają swymi początkami socjologicznej twórczości Williama Thomasa i Floriana  
Znanieckiego oraz ich wspólnej publikacji: Chłop polski w Europie i Ameryce, 
ogłoszonej drukiem w latach 1918–1920 3. Badacze ci wyłożyli w swej pracy do-
tychczas nieznaną koncepcję metodologiczną socjologii, wprowadzając nowy typ 
materiałów, zwany autobiograficznymi. W okresie PRL-u źródła pamiętnikarskie 
były wykorzystywane w badaniach zwłaszcza przez socjologów, m.in.: Jana Tu-
rowskiego, Jana Szczepańskiego czy Józefa Chałasińskiego 4. W latach osiemdzie-
siątych metoda biograficzna i wykorzystywane w niej dokumenty osobiste zostały 
poddane krytyce, co w rezultacie doprowadziło do odsunięcia ich na dalszy plan. 
Stawiane zarzuty dotyczyły głównie sposobów pozyskiwania źródeł, ich właściwej 
analizy i interpretacji 5. Ponowne pojawienie się dokumentów osobistych w bada-
niach naukowych można datowa� na przełom XX i XXI wieku. W okresie tym ma-
teriał biograficzny został dostrzeżony również przez historyków, jako szczególnie 
istotny dla odtwarzania życia codziennego w Polsce Ludowej 6.

3 W. I. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1–5, Warszawa 1976.
4 Materiał stanowiący podstawę późniejszych publikacji był uzyskiwany z konkursów pi-

sarskich na konkretne tematy, m.in.: „Życiorys własny robotnika”, „Czym był i czym jest 
dla ciebie Poznań”, „Życiorys ślązaka”, „Opis pracy gospodyni wiejskiej w gospodarstwie 
karłowatym”, „Życiorys społecznego działacza wiejskiego”, „Co się dzieje na wsi”, „Z mia-
sta na wieś”, „Młodzież robotnicza”, „Mój dzień powszedni”, „Młode pokolenia wsi Polski 
Ludowej” i wiele innych. Dzięki tej inicjatywie i jej rezultatom powstało wiele prac, takich 
jak: J. Turowski, Moja wieś i ja, Warszawa 1964; J. Chałasiński, Drogi awansu społecznego 
robotnika. Studium oparte na autobiografiach robotników, Warszawa 1979; Młode pokolenie 
wsi Polski Ludowej, red. J. Chałasiński, t. 1–9, Warszawa 1964–1980.

5 M. gorzko, Typ doskonały materiału socjologicznego, Szczecin 2004, s. 24, 25.
6 D. Jarosz, Akta Biura Listów i Inspekcji KC PZPR jako źródła do badań rzeczywistości spo-

łecznej w Polsce w latach 1950–1956, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały”, t. 2, 1996, 
s. 191–215; tenże, Listy do centralnych władz państwa stalinowskiego jako źródła do badań ży-
cia codziennego w Polsce, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1996, nr 3, s. 297–302; 
Listy do pierwszych sekretarzy KC PZPR, wyb. i oprac. J. Stępień, Warszawa 1994; Supliki do 
najwyższych władz, red. M. Kula, Warszawa 1996; A. Leszczyński, Sprawy do załatwienia. 
Listy do „Po prostu” 1955–1957, Warszawa 2000; D. Jarosz, Świat instytucji wiejskich w opi-
niach chłopskich z lat 1956–1970, w: Wieś w Polsce Ludowej, red. g. Miernik, Kielce 2005, 
s. 51–62; g. Miernik, Codzienne troski Polaków w okresie gierkowskiego „dobrobytu” w świe-
tle listów „do Warszawy”, w: Życie codzienne w PRL (1956–1989), red. g. Miernik i S. Piąt-
kowski, Radom–Starachowice 2006, s. 199–234; tenże, Potoczne postrzeganie problemów 
gospodarczych w latach 1971–1980 w świetle listów, w: Gospodarka i społeczeństwo w latach 
PRL (1944–1989), red. E. Kościk i T. głowiński, Wrocław 2007, s. 384–407; I. Miernik, Co-
dzienność w powiecie kieleckim w latach 1956–1975 w świetle listów do instytucji peerelow-
skich, „Studia Humanistyczno-Społeczne Akademii świętokrzyskiej”, t. 2, 2007, s. 125–135. 
W problematykę badań biograficznych, coraz częściej podejmowanych przez badaczy 
w obszarze nauk społecznych, wpisuje się również wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego 
pt. Biografia i badania biografii, t. 1: Uczenie się z własnej biografii, red. E. Dubas, W. śwital-
ski, Łódź 2010; t. 2: Uczenie się z biografii innych, red. E. Dubas, W. świtalski, Łódź 2011.
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Należałoby się zastanowi�, jaka była skala zjawiska pisania listów do władz 
państwowych w latach siedemdziesiątych i co było tego przyczyną. Przy analizie 
tych zagadnień nie można zapomina�, że w realnym socjalizmie demokratyczne 
prawa i przywileje obywateli były ograniczone do minimum. Brak możliwości 
rozwiązania najpilniejszych spraw czy też zwrócenia się ze swymi problemami 
do odpowiednich instytucji (m.in. niezawisłych sądów) doprowadziło do sytu-
acji, w której korespondencja kierowana do władz partyjno-państwowych stała 
się jedną z możliwych form dochodzenia własnych praw. Cechą charakterystycz-
ną korespondencji z XX wieku (i nie tylko) było jej bezpośrednie kierowanie do 
najwyższych organów władzy państwowej i partyjnej. Najwięcej listów pisano do 
Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR), do 
Centralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ) i jej wojewódzkich organów, 
do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponadto skargi kierowano do Biura Listów Ko-
mitetu ds. Radia i Telewizji, Biura Skarg i Listów urzędu Rady Ministrów, Naj-
wyższej Izba Kontroli czy też redakcji dzienników i czasopism 7.

Większoś� listów, w których poruszano szeroko rozumiane sprawy pra-
cownicze, przekazywano do rozstrzygnięcia odpowiednim terenowym organom 
związków zawodowych 8. Wynikało to poniekąd ze statutowych obowiązków or-
ganizacji związkowych, które miały stanowi� reprezentację ludzi pracy poprzez 
spełnianie swych funkcji opiekuńczo-kontrolnych w zakładach pracy, a także 
w instytucjach administracji państwowej i lokalnej.

Tradycje ruchu zawodowego w Polsce sięgają początków XX wieku. Związ-
ki zawodowe były jednak w tym czasie instytucjonalnie rozdrobnione. Każde 
ugrupowanie polityczne posiadało własne organizacje działające w środowisku 
robotniczym. Ponadto istniały również podziały innego rodzaju, np. typu naro-
dowościowego. W dwudziestoleciu międzywojennym tendencje zjednoczeniowe 
i działania zmierzające w tym kierunku podejmowały lewicowe odłamy ruchu 
zawodowego związane z Komunistyczną Partią Polski. Po drugiej wojnie świato-
wej, w nowych realiach politycznych, tendencje te przybrały ponownie na sile.

7 Podobną cechę można dostrzec w korespondencji zachowanej w zespole archiwalnym 
Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych (dalej: WRZZ) w Kielcach. Listy adresowane 
bezpośrednio do WRZZ stanowią ok. 48% zbioru, pozostała częś� kierowana była do in-
stytucji centralnych (w tym do CRZZ, KC PZPR, Ministerstwa Sprawiedliwości czy też do 
Radia i Telewizji).

8 Do WRZZ przekazywano przede wszystkim sprawy związane z działalnością produkcyjną 
zakładów, m.in. odszkodowania za wypadki, zwolnienia z pracy, warunki socjalno-byto-
we itp. Paradoksem jest fakt, iż skargi pisane do władz centralnych (teoretycznie w celu 
ich szybszego rozpatrzenia), a następnie przesyłane do wojewódzkich organów związków 
zawodowych, były załatwiane w terminie 7 tygodni. Natomiast problemy zgłaszane bezpo-
średnio w zakładzie pracy były rozwiązywane w ciągu 2–3 tygodni; zob. Archiwum Pań-
stwowe w Kielcach (dalej: APK), WRZZ, sygn. 355, k. 93–94.
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W listopadzie 1945 roku odbył się I Kongres Związków Zawodowych, któ-
ry do historii przeszedł jako zjednoczeniowy. Podczas jego trwania sformułowa-
no podstawy ideowe ruchu zawodowego i podkreślono jego rolę w kształtowaniu 
społeczeństwa socjalistycznego. Znalazło to wyraz w deklaracji ideowej kongre-
su oraz innych dokumentach, które gwarantowały samodzielnoś� i niezależnoś� 
związków zawodowych, podkreślając jednak koniecznoś� współpracy z partiami 
robotniczymi. W rezolucji politycznej kongresu stwierdzono: 

Zrzeszenie Związków Zawodowych to potężna organizacja klasy robotniczej i mas 
pracujących, niezależna od rządu i zachowująca swą samodzielnoś� w stosunku do 
partii politycznych. […] Będąc bezpartyjnymi, związki zawodowe nie są apolitycz-
ne. – Nie ograniczają się one wyłącznie do obrony i reprezentowania ekonomicz-
nych interesów pracowników, lecz wspólnie z partiami politycznymi pracują nad 
ugruntowaniem w kraju demokracji i przebudową ustrojową, zgodnie z historycz-
nymi interesami klasy robotniczej. Jednoś�, niezależnoś� ruchu zawodowego zbu-
dowanego na zasadach przemysłowych i jego demokratyczne oblicze – to wielka 
zdobycz klasy robotniczej, której strzec będziemy jak źrenicy oka 9. 

Okres zjednoczeniowy w ruchu robotniczym został zwieńczony wejściem 
w życie 1 lipca 1949 roku ustawy o związkach zawodowych. Na jej mocy repre-
zentacją ruchu zawodowego w Polsce zostało Zrzeszenie Związków Zawodowych 
posiadające osobowoś� prawną. Jej organami były: Kongres i Centralna Rada 
Związków Zawodowych 10. Na terenie województw działalnoś� koordynowały 
Wojewódzkie Komisje Związków Zawodowych (WKZZ). W zakładach pracy na-
tomiast podstawową jednostką organizacyjną była zakładowa organizacja związ-
kowa, której zarządem była Rada Zakładowa. Tak szeroko zarysowany zakres 
obowiązków związków zawodowych w Polsce Ludowej pozostawał jedynie mar-
twą literą. W socjalistycznych realiach zjednoczony ruch związkowy był jedynie 
pasem transmisyjnym między partią komunistyczną i społeczeństwem, a jego 
programowa niezależnoś� była fikcją.

Do 1980 roku Zrzeszenie Związków Zawodowych było jedyną organizacją 
grupującą robotników w Polsce. Narastające konflikty między władzami a spo-
łeczeństwem doprowadziły do strajków sierpniowych, podczas których jednym 
z postulatów było utworzenie niezależnych związków zawodowych. Powołane do 
życia wkrótce po tych wydarzeniach Niezależne Samorządne Związki Zawodowe 
„Solidarnoś�” szybko stały się organizacją masową, zastępując tym samym Zrze-
szenie w roli głównego reprezentanta robotników.

Akta będące spuścizną po działalności WRZZ w Kielcach w latach 1945–
1980 przechowywane są obecnie w Archiwum Państwowym w Kielcach. Zespo-

  9 I (VII) Kongres Związków Zawodowych w Polsce, Warszawa 1946, s. 196, 197.
10 ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o związkach zawodowych (Dz.u. z 1949 r., nr 41, poz. 293).
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łowi nadano numer porządkowy 361, a w jego skład wchodzi 624 jednostki archi-
walne, co stanowi 7 metrów bieżących. W zachowanych aktach można odnaleź� 
protokoły z posiedzeń konferencji sprawozdawczo-wyborczych, z zebrań plenar-
nych, a także ze spotkań poszczególnych komisji i zespołów. Niezmiernie cieka-
wym materiałem wchodzącym w skład zespołu archiwalnego WRZZ w Kielcach 
jest zbiór w przeważającej większości oryginalnej korespondencji (pewną częś� 
stanowią odpisy i kopie listów), w której ludzie poruszali kwestie problemów ży-
cia codziennego w PRL 11.

Listy obejmują łącznie jedenaście jednostek archiwalnych. Razem w oma-
wianym zbiorze zachowały się 472 listy (w ich skład wchodzą również skargi, 
wnioski, notatki itp.). Natomiast dla poszczególnych jednostek liczby te przed-
stawiają się następująco: sygn. 344 – 46 listów, sygn. 345 – 32 listy, sygn. 346 – 
15 listów, sygn. 347 – 59 listów, sygn. 348 – 31 listów, sygn. 349 – 26 listów, sygn. 
350 – 40 listów, sygn. 351 – 74 listy, sygn. 352 – 54 listy, sygn. 353 – 48 listów, sygn. 
354 – 47 listów 12. Trzeba koniecznie podkreśli�, że przechowywana w Archiwum 
Państwowym w Kielcach korespondencja nie jest kompletna. Z pewnością listów 
było zdecydowanie więcej, a zachowana korespondencja ocalała najprawdopo-
dobniej przez przypadek. Skargi, prośby, donosy uporządkowano chronologicz-
nie w tomach obejmujących lata 1976–1980. Natomiast w poszczególnych jed-
nostkach kolejnoś� występowania listów jest raczej przypadkowa.

Poza listami w skład omawianego zbioru wchodzą również wyjaśnienia, 
odpowiedzi i decyzje konkretnych organów związkowych, które z podpisem 
przewodniczącego WRZZ w Kielcach wysyłano do autora skargi czy też listu. Je-
śli osoba, której sprawa została rozpatrzona, nie zgadzała się z podjętym rozstrzy-
gnięciem, miała możliwoś� odwołania się od niego. W omawianej koresponden-
cji również zachowały się takie listy. Ludzie niemogący pogodzi� się z brakiem 
zrozumienia prosili w nich o ponowne rozpatrzenie wcześniej poruszanych pro-
blemów. Najczęściej jednak raz podjęta decyzja była nieodwołalna.

Analiza korespondencji z zespołu archiwalnego WRZZ w Kielcach po-
zwoliła wyodrębni� kilka głównych problemów, które najczęściej poruszali 
mieszkańcy województwa kieleckiego. Najwięcej skarg dotyczyło szeroko rozu-
mianych problemów pracowniczych. Ludzie pisali o nieuczciwym traktowaniu 

11 Odnalezienie dużych zbiorów oryginalnych listów w archiwach państwowych należy 
do rzadkości, co wynika między innymi z istniejących w PRL zarządzeń, na mocy któ-
rych po pewnym czasie przechowywana korespondencja była niszczona. Warto jednak 
wspomnie�, że w omawianym okresie, jak i w latach wcześniejszych, duża częś� listów 
i ich fragmentów była umieszczana w specjalnych biuletynach przeznaczonych dla władz 
państwowych. Wydawnictwa tego typu były opracowywane m.in. przez Komitet do Spraw 
Radiofonii czy też przez Biuro Listów i Inspekcji KC PZPR.

12 Do zbioru można zaliczy� również jednostkę o sygnaturze 355, w której zebrane zostały 
dane statystyczne spraw rozpatrywanych w lat 1963–1979.
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ich przez kierownictwo zakładów, o zbyt niskich wynagrodzeniach, o niewłaści-
wych stosunkach międzyludzkich itp. Osoby starsze i chore zwracały się w licz-
nych, często rozpaczliwych prośbach o pomoc w uzyskaniu emerytury czy renty, 
a także o opiekę państwa nad nimi. Można również zaryzykowa� stwierdzenie, 
że w omawianym okresie dokonały się pewne zmiany w mentalności społecznej 
i sposobie myślenia piszących. Osoby te coraz częściej miały szersze spojrzenie 
na poszczególne zjawiska i sposoby ich rozwiązywania. Oprócz domagania się 
szybkiego i pomyślnego załatwienia własnej sprawy, korespondenci zgłaszali tak-
że krytyczne uwagi będące przejawem troski o: gospodarnoś�, porządek, uczci-
woś�, kulturę we własnym środowisku.

Tematykę listów i skarg kierowanych i przekazywanych do załatwienia 
przez WRZZ, a także skalę tego zjawiska przedstawia Tabela 1. Dane w niej za-
warte dotyczą całości spraw rozpatrywanych przez poszczególne organy woje-
wódzkie związków zawodowych w latach 1976–1979. Przeprowadzona kwerenda 
w zbiorze listów wykazała, że autorzy zachowanych tekstów poruszali w nich po-
dobne zagadnienia 13.

Tabela 1. Problemy poruszane w listach i skargach wpływających do WRZZ  
i jej zarządów okręgowych w województwie kieleckim w latach 1976–1979

Lp. Tematyka listów i skarg 1976 r. 1977 r . 1978 r. 1979 r.
1. Wynagrodzenie za pracę 473 376 320 373
2. Zwolnienia z pracy 239 189 175 134

3. urlopy pracownicze 70 53 37 33
4. Warunki pracy 35 47 32 38
5. Świadczenia za wypadki przy pracy 87 75 69 64
6. Dyscyplina i stosunki międzyludzkie 97 81 83 97
7. Warunki socjalno-bytowe 98 96 87 83
8. ubezpieczenia i renty 60 66 43 63
9. Skargi na działalnoś� związków 30 17 31 32

10. Inne 36 15 35 23
Razem 1224 1015 912 926

Źródło: APK, WRZZ, sygn. 355, Informacja o załatwianiu skarg i listów przez instytucje 
i organizacje związkowe w poszczególnych latach, k. 176, 195, 207–211, 218, obliczenia własne.

13 W zachowanej korespondencji szeroko pojęte sprawy pracownicze (zwolnienia, naga-
ny w pracy, kary pieniężne, wypadki i odszkodowania, urlopy pracownicze, dojazdy do 
pracy) stanowią ok. 70% całości (329 listów). Ponadto w zbiorze można wyszczególni�: 
sprawy rent, emerytur i opieki społecznej – ok. 10% (27 listów), problemy mieszkaniowe 
– ok. 6% (28 listów), stosunki międzyludzkie w zakładach pracy – ok. 5,5% (26 listów), 
sprawy różne – 8,5% (42 listy).
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Z przeprowadzonej kwerendy można wywnioskowa�, że autorami zacho-
wanej korespondencji w większoś� byli robotnicy (również chłoporobotnicy), 
zatrudnieni nie tylko w dużych zakładach przemysłowych, ale także w mniej-
szych fabrykach czy też w państwowych gospodarstwach rolnych. Ponadto doś� 
liczną grupę korespondentów stanowili ludzie starsi lub schorowani, walczący 
w listach o prawo do godnego życia na emeryturze lub rencie. Etatowi funkcjona-
riusze związków zawodowych rozpatrywali również skargi osób zatrudnionych 
w handlu i spółdzielczości pracy. Analizując z kolei miejsce zamieszkania ko-
respondentów zachowanych tekstów, należy stwierdzi�, że obejmują one swym 
zasięgiem całoś� województwa kieleckiego, a także w niektórych przypadkach 
tereny poza jego granicami. Natomiast w podziale na miasto i wieś przeważają 
listy napisane przez mieszkańców ośrodków miejskich. Warto także wspomnie�, 
że większoś� listów była pisana indywidualnie, cho� zdarzają się również listy 
zbiorowe i anonimy 14.

Materiał autobiograficzny (w tym listy), zapomniany i krytykowany 
w ubiegłych latach, stał się obecnie jednym z najbardziej docenianych źródeł do 
badań rzeczywistości społecznej w Polsce Ludowej. Zbiór korespondencji zacho-
wany w zespole archiwalnym WRZZ w Kielcach oddaje niepowtarzalny klimat 
tamtych czasów. Poznanie opinii ludzi piszących skargi, wnioski czy też prośby, 
a także potwierdzenie szczegółowych faktów zawartych w korespondencji oby-
wateli jest dla historyka doskonałą podstawą źródłową do rekonstrukcji obrazu 
rzeczywistości społecznej w Polsce Ludowej w XX wieku.

Problemem może by� kwestia reprezentatywności zachowanego materia-
łu. Wiadomo, że w zachowanej korespondencji nie znajdziemy pełnego spektrum 
problemów życia codziennego w interesującym nas okresie. Jest to spowodowane 
głównie specyfiką zjawiska pisania lisów (częste pomijanie niektórych zagadnień 
przez autorów z obawy przed konsekwencjami lub po prostu – z chęci ich prze-
milczenia), a także niewystarczającą ilością zachowanych oryginalnych tekstów 15. 

14 Anonimy i listy zbiorowe były traktowane przez piszących jako pewnego rodzaju zabez-
pieczenie przed ewentualną zemstą władz, przeciwko którym ich korespondencja była 
wymierzona.

15 Wykorzystanie dokumentów osobistych (listów, pamiętników itp.) w badaniach histo-
rycznych było wielokrotnie krytykowane. głównym zarzutem stawianym materiałowi 
autobiograficznemu był brak obiektywności jego autorów. Dla Thomas i Znanieckiego, 
o których koncepcji autor wspomniał we wstępie artykułu, subiektywizm listów i pamięt-
ników nie był wadą, a największą zaletą. Dla tych dwóch badaczy materiał autobiograficz-
ny dostarcza „opisu społecznych sytuacji autora oraz jego postaw i działań w określonych 
sytuacjach”. „Subiektywizm tego materiału jest więc w tym wypadku nie jego brakiem, 
lecz zaletą, ponieważ postawy i dążenia jednostki oraz jej zachowanie się nie są wynikiem 
obiektywnych, lecz subiektywnych sytuacji. Reakcje jednostki odnoszą się nie do sytuacji 
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Warto się jednak zastanowi�, czy dla badania różnych aspektów życia codzien-
nego dysponujemy lepszą bazą źródłową. Wśród zachowanych materiałów dla 
omawianych czasów dominują najczęściej akta o proweniencji komunistycznej. 
Nie zmniejsza to oczywiście ich wartości, jednak stwarza pewne zagrożenie po-
znania niektórych faktów w sposób subiektywny, z punktu widzenia przedstawi-
cieli władzy. Dlatego też listy mogą stanowi� materiał dodatkowy, który pomoże 
badaczowi obiektywniej odtwarza� historię.

Wyżej postawioną tezę doskonale oddaje cytat zawarty w pracy Chłop pol-
ski w Europie i Ameryce: 

Konkretne życie społeczne jest konkretne jedynie wtedy, kiedy wiąże się z życiem 
jednostek stanowiących bazę zjawisk społecznych, ponieważ moment osobowy 
stanowi zasadniczy czynnik każdego zjawiska w społeczeństwie, nauka o społe-
czeństwie nie może ślizga� się po wierzchu życia społecznego […] lecz musi za-
głębi� się w aktualne ludzkie doświadczenia i postawy, które tworzą pełną, żywą 
i czynną rzeczywistoś� społeczną tkwiącą głęboko pod formalną organizacją in-
stytucji społecznych 16. 

Takie podejście stwarza możliwoś� poznania wpływu środowiska na podejmowa-
ne przez człowieka działania i pozwala wychwyci� mechanizmy tych zależności.

Prowadząc badania należy jednak pamięta�, że obraz świata ukazany w li-
stach był zindywidualizowany i nie odzwierciedlał w pełni stanu faktycznego. 
Autorzy korespondencji przedstawiali w niej subiektywny obraz rzeczywistości, 
często szarej i monotonnej 17. Jednak właśnie ten brak obiektywności w relacjono-
waniu własnych przeży� stawia listy wśród najbardziej wartościowych źródeł do 
badań mentalności społeczeństwa i dokonujących się w tym obszarze zmian.

Decyzja o wyborze korespondencji umieszczonej w Aneksie nie była łatwa 
ze względu na bogactwo zachowanego materiału, a także w związku z ograniczo-
ną objętością artykułu. W wyborze kierowano się założeniem, by załączone listy 
obejmowały poszczególne lata 1976–1980. Ponadto zostały wybrane najbardziej 

takich, jakimi one są, niezależnie od jednostki, lecz do sytuacji takich, jakimi je widzi jed-
nostka działająca”, zob. W. I. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski, t. I, s. 23.

16 W. I. Thomas. F. Znaniecki, Chłop polski, t. I, s. 8.
17 Do podobnego stwierdzenia można dojś� po lekturze listów z zachowanego zbioru. Jest 

to doś� oczywiste, gdyż ludzie traktowali interwencje u najwyższych władz jako ostatecz-
noś�, kiedy wszystkie inne próby załatwienia własnych problemów zawiodły. Należy także 
pamięta� o czasie, w którym zachowana korespondencja powstawała. Była to druga po-
łowa lat siedemdziesiątych, kiedy polska gospodarka zmierzała ku upadkowi, coraz po-
wszechniejsze były braki w sklepach, a konflikt na linii społeczeństwo – władza był coraz 
bardziej dostrzegalny. Sytuacja, w jakiej znaleźli się ludzie, musiała mie� wpływ na treś� 
pisanych przez nich listów.
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charakterystyczne przykłady odzwierciedlające najczęściej poruszaną problema-
tykę. Niekiedy są to obszerne fragmenty oddające klimat całego tekstu, z kolei 
w innych przypadkach – całe listy. W publikowanych tekstach nie dokonano wła-
ściwie żadnych ingerencji poza dostosowaniem ortografii i gramatyki do norm 
przyjętych współcześnie. W nawiasach kwadratowych umieszczono brakujące 
części słów. Ponadto wszystkie nazwiska osób pojawiających się w listach ograni-
czono jedynie do pierwszych liter. Zrezygnowano również z podawania pełnych 
danych adresowych autorów korespondencji. W przypisach natomiast umiesz-
czono informację o sygnaturze jednostki archiwalnej, w których poszczególne 
listy są przechowywane.

Aneks

26 X 1976
Lech P., Waldemar P.

do I Sekretarza KC PZPR

„Towarzyszu I-szy Sekretarzu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie sprawy ni-
żej przez nas opisanej. My, dzieci, chcielibyśmy pomóc naszej matce, ponieważ nie mamy 
ojca, zwracamy się do Was, Towarzyszu Sekretarzu, jak do własnego ojca. Matka nasza 
Sabina P. pracuje od 15 marca 1951 r. w Zakładach Metalowych w Skarżysku Kam. Od 
1952 r. do 1954 r. pracowała w Związku Młodzieży Polskiej. Od 1955 r. do 1962 r. pracowała 
w KZ PZPR Zakładów Metalowych. Pracę w zakładzie zaczęła od najmniejszego wyna-
grodzenia 700 zł, w KZ PZPR miała 1250 zł. Po odejściu z Komitetu na wydział dostawała 
parę złotych podwyżki, aż doszła do 1990 zł, a [za] te pieniądze utrzymuje i uczy nas, 
troje dzieci i pomaga starej matce, lat 77 i utrzyma� się musi sama. Obecnie po 26 latach 
pracy otrzymała piękny dyplom uznania za ofiarną pracę zawodową, ale za to chleba 
nam nie może kupi�. Zaledwie umieszczono ją w taryfikatorze 2200 zł, a liczba osób na 
jej utrzymaniu nie zmieniła się. Matka jest jedynym naszym żywicielem. Innych źródeł 
utrzymania nie ma. Nie możemy więcej pisa�, boimy się, by mamie naszej nie zaszkodzi�. 
Mówiła nam nieraz, że nie może się zwróci� ze swoją sprawą wyżej, bo się boi, by jej nie 
zwolniono z pracy. Zostalibyśmy bez chleba – tak nam mówiła. Chcielibyśmy się dowie-
dzie�, czy 26-letni staż pracy nie upoważnia naszej matki do wyższych poborów? Jeśli tak, 
to w jaki sposób to załatwi�? Czy przez to, że napisaliśmy do Towarzysza Sekretarza, nie 
zwolnią jej z pracy, zostalibyśmy wtedy bez warunków do życia. Z całego serca prosimy 
Towarzysza Sekretarza o pozytywną odpowiedź, za co z góry dziękujemy 18”.

18 APK, WRZZ, sygn. 346, k. 17–18.



JAROSŁAW DuLEWICZ286

Józef G.

do redakcji „Trybuny Ludu” w Warszawie

„[…] rozumiem, że za czyn ten nie ma poparcia, kara jest karą, byłem brygadzistą i do-
brym pracownikiem, to, co zaszło, jest nieodwracalne. Chciałem tu opisa�, jak doszło do 
tego, że musieliśmy pi�. Ja chodziłem do szkoły z dyrektorem Zakładu Napraw Maszyn 
Pralniczych (Fabryka Aparatury i urządzeń Komunalnych) w Stąporkowie ob.[watelem] 
S. A. […] kiedy zacząłem pracowa� w tym zakładzie, dyrektor znajomy, w cztery oczy 
mówiliśmy sobie przez „ty”, dzięki temu poznałem szybko całą kadrę i razem często wy-
pijaliśmy z dyrektorem A. i z drugim kierownikiem Karolem Ż., z kierownikami czu-
łem się swojo. Do czego mnie nakłaniali, byłem zdolny wszystko im zrobi�. Dzięki temu 
szybko awansowałem i dobrze zarabiałem. Teraz chodzi mi o to, czy to jest sprawiedliwe, 
najpierw wciągnęli mnie do picia napojów alkoholowych, klepali po plecach, a teraz po 
kilku latach pracy zwolnili […] w tym dniu nie piłem z nimi i chyba dlatego zostałem 
zwolniony. Dlaczego nie zwolnili mnie po wszystkich libacjach […] na Starej górze pili 
wszyscy, nie tylko robotnicy, a przeważnie umysłowi na czele z kierownikiem. Byli nieraz 
tak pijani, że ich wynosiliśmy i chowali po dziurach […] Droga redakcjo, jestem żona-
ty, mam dzieci na utrzymaniu i pytam, czy to jest sprawiedliwe, mówią, że jest ustawa 
o zwalczaniu alkoholizmu. Czy nie ma ustawy na organizatorów i szefów pijaństwa, któ-
rzy swoim prestiżem i autorytetem kierowniczym wymuszają na człowieku w zakładzie, 
by im był posłuszny, stawiał wódkę wprowadzając człowieka w nałóg, doprowadzają do 
rozluźnienia dyscypliny, dawali nam przepustki na wódkę, a potem jak człowiek z nimi 
nie pije, to go należy zwolni� […]” 19.

Mieszkańcy Hotelu Pracowniczego  
Huty im. M. Nowotki na os. Ogrody 25 w Ostrowcu Św.

do Centralnej Rady Związków Zawodowych

„Zwracamy się z prośbą do CRZZ do przeprowadzenia kontroli warunków mieszkanio-
wych w hotelach pracowniczych Huty im. M. Nowotki w Ostrowcu św., które w szerokiej 
skali odbiegają od norm przedstawianych w Biuletynie CRZZ z dnia 20 X 1976 r. […], 
my, mieszkańcy chcieliśmy ujawni� i wyjaśni�, jaki panuje bałagan i niezrozumienie nas 
przez kierownictwo hotelu, a także władze wyższe mające pieczę w tym kierunku, tj. Szefa 
Hoteli ob.[tela] B., a także władzę najwyższą w Ostrowcu – Dyrektora Huty ds. pracow-
niczych Józefa N. Wielokrotnie chodziliśmy po pomoc do w/w władz i nic to nie pomaga 
[…] oprócz tego za upominanie się o własne prawa wyciągane są surowe konsekwencje 
w stosunku do mieszkańców, tj. wypowiedzenie z hotelu […] wszystko załatwiane jest 

19 Tamże, sygn. 347, k. 54–55.
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niezgodnie z przepisami i po kumotersku […] hotel na osiedlu Ogrody 25 zaliczany jest 
do kategorii III, gdzie kuchnie powinny by� na każdym piętrze w pomieszczeniu wydzie-
lonym, natomiast u nas są kuchnie zbiorowe co trzecie piętro i to w pomieszczeniach, 
w których mieszkają mieszkańcy, co nie jest zgodne z przepisami […] kierownik hoteli 
Jerzy Rz. swoim bliskim znajomym załatwił kuchnie gazowe […] innym przykładem wa-
runków bytowych w hotelu jest to, że nie odpowiada metraż, który jest przeznaczony na 
jednego mieszkańca. Są i takie przypadki, jak np. córka mistrza hotelu Józefa S. mieszka 
w pokoju sama, a pokój ten jest przeznaczony jako dwuosobowy i do tego wyposażony jak 
w kategorii I: w telewizor hotelowy, fotele, ławę i dywan na cały pokój, a niektóre pokoje 
nie posiadają nawet firanek i wielu niezbędnych rzeczy. Ze względu na warunki kulturo-
wo-oświatowe możemy wiele narzeka�, gdyż na malutkiej świetlicy jest tylko telewizor 
[…] warunki mieszkaniowe pod względem czystości i sprzątania także są makabryczne. 
Pokoje bardzo rzadko są sprzątane, natomiast sprzątaczki ograniczają się do sprzątania 
butelek po Pepsi, mleku czy piwie, biorą je nawet z szafy, a za które mieszkańcy przecież 
płacili kaucję za butelki, której nie mogą sobie później odebra�, a sprzątaczki w poszew-
kach z poduszek znoszą je i sprzedają. Dochodzi nawet do tego, że zabierają z łazienek 
np. płyn do płukania wełny. Robi się to wtedy, kiedy większoś� mieszkańców idzie do 
pracy na pierwszą zmianę. Nie widzą natomiast tego, że od czasu oddania budynku pod 
hotel, tj. dwa lata wstecz, niemyte są okna […] następna sprawa wiąże się z mieszkaniami 
rotacyjnymi w szczególności na Hotelu Osiedle Ogrody 23 […] wiele osób miejscowych 
otrzymało te mieszkania, co faktem jest, że nie można ich zameldowa�, gdyż w biurze 
meldunkowym nie chcą meldowa� osób z terenu Ostrowca. Całe takie mieszkanie zaj-
muje pracownica hotelu Bożena D., która w ogóle w nim nie mieszka, gdyż zamieszkuje 
z rodzicami w pobliżu osiedla Ogrody. Rzekomo zajmuje ona jeden pokój w mieszkaniu 
M-4, a praktycznie całe mieszkanie, gdyż w raporcie mieszkańców wpisane jest fikcyjne 
nazwisko. W tym samym bloku całe mieszkanie zajmuje brat innej pracownicy hotelu 
pani B., który ma wyposażone mieszkanie komfortowo w rzeczy hotelowe […]” 20.

Kazimierz T. 25 X 1978 r. 

Komitet do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” Biuro Listów

„Zwracam się z prośbą do Polskiego Radia i Telewizji o pomoc w uzyskaniu miesz-
kania. Rodzina moja to żona i dwoje małych dzieci od 2 do 8 lat. Mieszkamy razem z te-
ściową, która ma również swoją rodzinę, składającą się z 5 osób. Wynajmujemy prawie 
że walący się domek drewniany o jednej izbie o wymiarach 3 m × 4 m = 12 m2. Stan 
rodziny to 9 osób, jest to nie do uwierzenia, ale taka jest prawda. Pię� osób to pracownicy 
Fabryki Maszyn Rolniczych w Kunowie. Jestem członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Ostrowcu świętokrzyskim. Ponieważ mój zakład mnie oddelegował do szkoły i obecnie  

20 Tamże, sygn. 350, k. 105–106.
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uczęszczam do technikum dla przodujących pracowników w Ostrowcu św., nie mam 
żadnych warunków i możliwości studiowania materiałów lekcyjnych. Do odrabiania lek-
cji zasiadamy w trzy osoby. Bardzo proszę o pomoc i interwencję w uzyskaniu mieszka-
nia, na które czekam cierpliwie od kilku lat” 21.

Julian G. 27 I 1979 r.

do I Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

„[…] urodziłem się 24 marca 1924 roku. Mama moja zmarła, gdy ja miałem 2 lata, oj-
ciec mój był nałogowym alkoholikiem, z tego więc powodu ja zostałem analfabetą, bo 
nie miał mnie kto wysła� do szkoły. Od małego dziecka tułałem się, aby gdzieś zdoby� 
kawałek chleba. W przedwojennych czasach służyłem u bogatych gospodarzy pasąc kro-
wy. gdy wybuchła wojna, miałem 15 lat, wzięto mnie na przymusowe roboty do Nie-
miec. Po wyzwoleniu wróciłem do Polski. Od 1946 roku podjąłem pracę w Kowarach 
[…] musiałem pracę zmieni� ze względu na stan zdrowia mojej żony. Przyjechaliśmy do 
Starachowic do mojej rodziny. Tu właśnie znalazłem pracę w F[abryce]S[samochodów]
C[ciężarowych] Starachowice na odlewni […] Pracę miałem bardzo ciężką i szkodliwą, 
co było przyczyną utraty mojego zdrowia. Po przepracowaniu 17 lat zachorowałem na 
rozedmę płuc oraz dostałem powiększenia lewej komory sercowej. W 1974 roku zostałem 
skierowany na rentę inwalidzką, na której jestem do tej pory. grupę dostałem doś� niską, 
bo trzecią, a podobno kto ma znajomych i pieniądze, dostaje większą […] w tej chwili 
jestem w bardzo ciężkim położeniu […] nie dostałem żadnego odszkodowania, chociaż 
podejrzewają u mnie pylicę płuc. Oszukują mnie na każdym kroku […]” 22.

Mieczysław K.

do VIII Zjazdu PZPR

„[…] urodziłem się w Ostrowcu w 1925 roku w rodzinie robotniczej. Ojciec mój nie miał 
pracy, ponieważ w I wojnie światowej jako małoletni znalazł się w wojsku austriackim 
i dostał się do niewoli rosyjskiej, skąd do Polski przybył po rewolucji. Za chlebem emi-
grował do Francji, był tam 3 lata i jak mógł pracował, żeby wyżywi� rodzinę. Wychowując 
się w takiej rodzinie napatrzyłem się na sanacką niesprawiedliwoś�. W roku 1939, gdy 
wybuchła wojna, miałem 14 lat. W 1940 roku ojciec posłał mnie do terminu do warszta-
tu mechanicznego, mimo że był to warsztat prywatny zatrudniający 10 fachowców i nas 
8 uczniów, poznałem życie w środowisku robotniczym. Dowiedziałem się, że w kraju  
naszym są różne organizacje, ale najwięcej interesowały mnie organizacje robotnicze, 

21 Tamże, sygn. 351, k. 141–142.
22 Tamże, sygn. 351, k. 149–150.
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a gdy znalazła się w moim ręku gazetka P[olska]P[artia]R[robotnicza], zrozumiałem, 
że to jest mój kierunek i że moje miejsce może by� tylko w tej organizacji […] w 1944 
roku na wiosnę z dwoma swoimi kolegami przyjechaliśmy w lubelskie i na wsi Zgoda 
wstąpiliśmy do oddziałów partyzanckich A[rmii] L[udowej] por. „Bolka”. Po wyzwoleniu 
z oddziałem „Przepiórki” skierowano nas do Jarosławia, następnie do Rzeszowa, praco-
wałem w więziennictwie, następnie w M[ilicji]O[bywatelskiej]. Trzeba było się samemu 
wyżywi�, ubra�, uzbroi�, bo amunicja była na lekarstwo, a wokół szalały bandy, a my nie 
mieliśmy czym strzela� na posterunku w Leżajsku. Było nas 10-ciu, doszło do rozbro-
jenia posterunku przez bandę „Wołymiaka”, dwóch naszych zabili, a resztę pobili i tyl-
ko w bieliźnie zostaliśmy […] po rozbrojeniu posterunku przyjechałem do rodzinnego 
Ostrowca, zacząłem pracowa� w Hucie […] kiedy do Huty zaczęły napływa� nowe ma-
szyny, zacząłem pracę na tokarni, byłem przodownikiem pracy, nieraz miałem przykrości 
od starszych pracowników za przekroczenie norm i zdejmowanie czasu. W roku 1948 
wstąpiłem do P[olskiej]P[artii]R[robotniczej], zacząłem naprawdę poznawa�, czym jest 
ustrój robotniczo-chłopski. Miałem by� skierowany do technikum do Bytomia, ale po-
nieważ byłem oddany całą duszą sprawie robotniczej, skierowano mnie do wojewódzkiej 
szkoły partyjnej, którą ukończyłem z wynikiem b[ardzo] dobrym. Po szkole pracowałem  
w K[omitecie]W[ojewódzkim] [PZPR] w Kielcach w wydziale organizacyjnym. Po pół-
rocznej pracy w K[omitecie]W[wojewódzkim] znalazł się ktoś, komu się nie spodoba-
łem, a musiała to by� osoba wpływowa, bo oddelegowano mnie do Huty z powrotem 
i wykluczono mnie z partii. Towarzysze z kontroli nie zadali sobie trudu, żeby przyjecha� 
do Ostrowca, porozmawia� z moimi kolegami, z którymi razem walczyłem, tylko posta-
wili mi zarzut, że uciekłem z więzienia z Końskich i nie mogę należe� do partii. Faktycz-
nie było w moim życiu takie zdarzenie, tylko jak się tam znalazłem, to do dzisiaj nie wiem 
i już nie próbuję dochodzi�. Wiem, że obudziłem się w jakimś więziennym pokoju, gdzieś 
obok na pianinie grali kolędy, ja byłem obrabowany z pieniędzy, to chyba nie ma się co 
dziwi�, że uciekłem […] w Hucie pracuję od 1948 r. 32 lata, jubilatem nie jestem, ponie-
waż w 1966 r. uwikłałem się w złodziejską aferę i byłem skazany na 10 miesięcy więzienia. 
Po odbyciu kary wróciłem ponownie do Huty im. M. Nowotki, gdzie pracuję do obec-
nej chwili. Starałem się, aby pracą udowodni�, że człowiek, który przypadkowo zbłądzi, 
może by� pełnowartościowym obywatelem, tak jednak nie jest, o czym przekonałem się 
na sobie i to gorzko. Pracuję jako tokarz metalowy, zawód swój lubię. Szefem moim był 
inż. M., gdy go na zebraniu skrytykowałem za niewłaściwe postępowanie z ludźmi, mu-
siałem w końcu szuka� pracy na innym wydziale, ale po kilku miesiącach tegoż M. przy-
dzielono na szefa do narzędziowni, 12 lat przepracowałem ciągle w napięciu, aby w czym 
nie podpaś�. Dochodziło między nami do kłótni, wyrabiałem większy procent, niż wol-
no było podawa� […] nikt się nie zastanawiał, dlaczego inż. M. chciał się mnie pozby� 
z wydziału, co mu się wreszcie udało. Było to 2 lata temu, wyszłem [!] na przepustkę do 
lekarza laryngologa, a w dniu tym odwoziłem żonę do szpitala, do teściowej wzywałem 
pogotowie. Wypiłem dwa piwa po drodze, zaufany inż. M. dał zna�, że na przepustce je-
stem pod wpływem alkoholu. Na wyniki nie trzeba długo czeka�, wymówiono mi gr.[upę] 
zaszeregowania i przeniesiono na nowy zakład. Pracowałem tam rok. Ze względów zdro-
wotnych przeszłem [!] z powrotem na stary zakład, ale grupę zaszeregowania mam niższą 
[…] jestem stratny 2 tys. zł z każdego miesiąca, a zdrowia już nie mam. Na utrzymaniu 
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mam dwa domy, ponieważ teściowa nie ma renty, a ma 84 lata i jest jak dziecko […] nie 
pisałbym tego wszystkiego, gdybym nie wiedział, jak się postępuje z ludźmi, którzy na-
prawdę piją i opuszczają pracę, ale są potulni i żeby najgorsze świństwa widzieli ze strony 
kierownika, to nie zwracają na to uwagi. Żona moja nie chodziła do Rady Zakładowej, 
że nie ma dzieciom da� co jeś�, bo mam dwoje dzieci i nie muszę się wstydzi�, że je źle 
wychowałem […]” 23.

Zbigniew S. 1 V 1980

do Przewodniczącego WRZZ w Kielcach

„W 1978 r. jestem przymusowo rozłączony z moją rodziną, tj. żoną i synem, oboje oni nie 
mieszkają w Kielcach, gdyż nikt do tej pory nie potrafił pomóc mi w uzyskaniu miesz-
kania. W 1974 r. ożeniłem się i urodził mi się mój syn Krzysztof, mimo że w Polsce coraz 
więcej mówi się o pomaganiu młodym małżeństwom i opiece nad rodziną, do kogo się 
zwrócę w sprawie mieszkania, słyszę tylko, że wszystkim jest przykro. W 1974 r. złoży-
łem podanie do Wydziału Lokalowego, dostałem odpowiedź negatywną, gdyż są ludzie, 
którzy czekają na mieszkanie z wyburzanych budynków, a ja mogę wynajmowa�, płaci� 
ponad 1000 zł miesięcznie przy pensji 1550 zł […] Rodzina moja nie była w stanie mi 
pomóc, babcia i ojciec obłożnie chorzy, pracowała tylko mama, a oprócz tego zdaniem 
rodziny popełniłem „życiowy błąd”, bo ożeniłem się z dziewczyną starszą od siebie. Cią-
głe awantury na temat mojego małżeństwa wcale nie pomagały ani mnie, ani mojej żonie, 
gdyż automatycznie wiadome było, że razem w rodzinnym domu mieszka� nie możemy 
[…] w 1978 r. nie byliśmy w stanie płaci� coraz większych cen za wynajem mieszkania, 
żona wyjechała wraz z dzieckiem do swojej siostry do Łodzi i tam mieszka do dziś, a ja 
kątem u rodziców, cho� miejsca jeszcze bardziej ubyło, bo sprowadziła się siostra moja 
z dzieckiem […] w dalszym ciągu czekam na „cud”, bo to, że pracuję, uczę się, że jestem 
instruktorem fotografii i społecznie udzielam porad, że bardzo rzadko choruję, żeby pra-
cowa� dla Kielc i Polski, to wszystko nic nie znaczy, gdyż nie mam znajomości, które 
pomogłyby mi w zdobyciu mieszkania […]” 24.

Summary

Personal documents (letters included), forgotten or criticised in the previous years, 
are now counted among the most valuable sources for research into the social reality of Peo-
ple’s Poland. An analysis of autobiographical material enables understanding of the influ-
ence of the environment on individual actions and identification of mechanisms thereof. 

23 Tamże, sygn. 354, k. 66–71.
24 Tamże, sygn. 354, k. 137–140.
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A correspondence collection, preserved in the fonds of the Voivodeship Trade 
union Council in Kielce (472 letters and complaints collected in eleven sub-fonds), pro-
vides remarkably valuable insights into post-WW2 Poland’s social mentality. Letters, 
applications, complaints or requests reflect the unique ambience of the period. That is 
why discovery of the writers’ subjective opinions as well as verification of detailed facts, 
referred to in citizens’ correspondence, offers historians an excellent basis for reconstruc-
tion of everyday life in twentieth-century People’s Poland.





AnnA JAnKoWSKA 
Archiwum Państwowe w Radomiu

Źródła do dziejów Kielc  
w zasobie Archiwum Państwowego w radomiu

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, usystematyzowanie oraz 
omówienie źródeł do dziejów Kielc przechowywanych w zasobie Archiwum Pań-
stwowego w Radomiu. W pracy uwzględniono jedynie archiwalia, które dotyczą 
wyłącznie miasta Kielce w granicach administracyjnych z końca XIX wieku. Ze 
względu na ich dużą iloś� nie uwzględniono archiwaliów dotyczących: guberni 
Kieleckiej, Województwa Kieleckiego, Ekonomii Kieleckiej 1.

Ramy chronologiczne niniejszego artykułu wyznacza zasób Archiwum 
Radomskiego. Najwcześniej datowane dokumenty dotyczące Kielc pochodzą 
z początku XIX wieku, jest to „Opis dóbr funduszu duchownego Kielce” z 1802 
roku, cezurę końcową stanowią lata osiemdziesiąte XX wieku. Są to plakaty i afi-
sze informujące o zorganizowanych w tych latach wystawach i imprezach spor-
towych w Kielcach.

Praca została podzielona na trzy części. W pierwszej omówiono zespoły 
archiwalne z okresu zaborów. W części drugiej przedstawiono archiwalia z okre-
su międzywojennego oraz z lat drugiej wojny światowej. W części trzeciej omó-
wiono archiwalia z okresu powojennego. Całoś� pracy uzupełnia wykaz zespołów 
i jednostek archiwalnych (j.a.), zawierających informacje do dziejów Kielc.

Archiwum Państwowe w Radomiu przechowuje 1486 zespołów 2, z czego 
w 12 z nich odnajdujemy informacje dotyczące Kielc. Kwerendę przeprowadzono 
w pomocach archiwalnych: inwentarzach książkowych i kartkowych, indeksach, 
bazach IZA 3 i SEZAM 4 oraz w wewnętrznej bazie ZDP.

1 J. Piwek, Ekonomia kielecka w latach 1789–1864, Ostrowiec świętokrzyski 2002.
2 Stan na dzień 31 XII 2011 r.
3 http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/iza.php [dostęp: 3 X 2011].
4 http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php [dostęp: 3 X 2011].

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2012, s. 293–324
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Najwcześniejsze, najliczniejsze, a zarazem najciekawsze dokumenty po-
chodzą z okresu zaborów. W tutejszym archiwum obecnie znajdują się akta urzę-
du rosyjskiej administracji specjalnej, który obejmował swoim zasięgiem całą 
gubernię Radomską w granicach z lat 1845–1866 – Zarząd Naczelnika Wojenne-
go Oddziału Radomskiego 5. urząd ten został powołany w 1831 roku jako instytu-
cja wojskowo-policyjna o bardzo szerokich kompetencjach. Zarząd Naczelnika 
Wojennego został zniesiony w 1858 roku, a reaktywowany jesienią 1861 roku po 
wprowadzeniu stanu wojennego na terenie Królestwa Polskiego. Po wybuchu 
powstania styczniowego znaczenie Naczelników Wojennych bardzo wzrosło. Na 
podległym sobie terenie mieli oni prawie nieograniczoną władzę. Nie mogli jedy-
nie odsuną� od sprawowania urzędu gubernatora cywilnego. Po upadku powsta-
nia styczniowego kompetencje naczelników wojennych stopniowo ograniczano 
i zniesiono je ostatecznie 17 lutego 1866 roku 6.

Omawiany zespół liczy 46 j.a., a materiał w nim zawarty jest bardzo róż-
norodny. Znajdują się w nim: przepisy dla wójtów i sołtysów dotyczące uczest-
ników powstania styczniowego; wykazy osób zabitych przez powstańców za 
sprzyjanie wojskom rządowym, składane przez wójtów gmin oraz cywilnych 
i wojennych naczelników powiatów; wykazy osób, które otrzymywały zapomogi 
od rządu; wykazy osób, które otrzymały nagrody za zatrzymanie powstańców, 
wskazały miejsca ich postoju lub kierunek przemarszu; kary nakładane na mia-
sta za ucieczkę poborowych do oddziałów powstańczych. Dużą grupę stanowią 
materiały dotyczące przemarszów wojsk rządowych; budowy dróg i mostów dla 
łatwiejszego ich przemieszczania się; organizacji poczty wojennej w guberni ra-
domskiej; zaopatrzenia wojsk w kwatery, żywnoś� i amunicję; potyczek wojsk 
rządowych z oddziałami powstańczymi; rejestracji większych zgrupowań od-
działów powstańczych i ich przemarszów; rekwizycji pieniężnych w kasach miej-
skich dokonywanych przez oddziały powstańcze. Akta zawierają również listy 
hołdownicze i wiernopoddańcze pod adresem cara Aleksandra II. Wśród tak 
zróżnicowanego materiału w jednostce o tytule: „O budowie w Radomiu kanału 
burzowego i budowach w innych miastach i o szosach” znajdujemy informacje 
dotyczące otwarcia szpitala w Kielcach 7.

Najbogatszym źródłem do dziejów Kielc jest zespół: Zarząd Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych guberni Radomskiej, Kieleckiej, Lubelskiej i Siedleckiej (ZDP) 8.  

5 Nazwa rosyjska: upravlienija Wojennogo Naczalnika Radomskogo Otdela.
6 W. Prawdzik, Wstęp do zespołu Zarząd Naczelnika Wojennego Oddziału Radomskiego, Ra-

dom b.r.w. (mps w Archiwum Państwowym w Radomiu).
7 Archiwum Państwowe w Radomiu (dalej: APR), Zarząd Naczelnika Wojennego Oddziału 

Radomskiego, sygn. 15.
8 Nazwa rosyjska: upravlenije Zemledelija i gosudarstvennych Imuščestv Radomskoj, Ke-

leckoj, Lublinskoj i Sedleckoj gubernii.
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Zarząd Dóbr powstał w 1885 roku jako instytucja obejmująca swoimi kompeten-
cjami całokształt spraw związanych z nadzorem nad dobrami i lasami rządowymi 
na terenie wymienionych guberni. Zarząd przejął akta urzędów bądź ich wydzia-
łów sprawujących administrację nad dobrami państwowymi od końca XVIII wie-
ku aż do powołania ZDP 9. W dziedzinie państwowej administracji rolnej i leśnej 
zajmował się przejmowaniem majątków klasztornych, plebańskich i uczestników 
powstania na rzecz Skarbu Państwa. Czuwał nad stanem posiadania dóbr rządo-
wych, wydawał normatywy regulujące administrację i dzierżawę dóbr państwo-
wych, zatwierdzał wyniki pomiarów granic i obszaru nieruchomości skarbowych, 
przydzielał majątki instytucjom rządowym i społecznym, sprawował nadzór nad 
sprawami związanymi z remontami budynków w dobrach rządowych.

Natomiast w zakresie administracji leśnej Zarząd opracowywał operaty 
zagospodarowania obszarów leśnych, czuwał nad ustalaniem dochodów z lasów 
rządowych, regulował oraz rozstrzygał sprawy serwitutowe, nadzorował gospo-
darkę leśną w majątkach donacyjnych i prywatnych łącznie z wymierzaniem kar 
za naruszanie ustaw leśnych, kierował pracami za pośrednictwem urzędów le-
śnych i nadleśnictw.

Z ponad 50 tys. jednostek wchodzących w skład zespołu przeszło 200 za-
wiera informacje do dziejów Kielc w omawianym okresie. Są to akta dotyczące: 
dzierżaw i sprzedaży gruntów, placów i domów; dzierżawy zakładów przemysło-
wych: młynów, browarów, cegielni, wapienników; sporów granicznych; regulacji 
hipoteki i lustracji dóbr; zamiany dóbr i konfiskaty majątków na rzecz Skarbu 
Państwa oraz opisy historyczno-statystyczne.

Na szczególną uwagę badaczy zasługują materiały archiwalne dotyczące 
budowy domu przedpogrzebowego i cmentarza 10, lokalu dla Sądu Kryminalnego 11 
czy szpitala miejskiego 12. Znajdują się również materiały dotyczące kolegiaty, księ-
ży wikariuszy, seminarium, zajęcia klasztoru XX bernardynów na wzgórzu Kar-
czówka 13. Interesujące materiały dotyczą pałacu biskupów krakowskich 14, budowy 
kościoła ewangelickiego 15 czy cerkwi 16. Możemy również odnaleź� materiały doty-
czące rozwoju przestrzennego miasta i zakupu gruntów pod nowe dzielnice 17.

 9 Zob. H. Kisiel, Akta Zarządu Dóbr Państwowych w Radomiu, „Archeion”, t. 36, 1962, s. 87–101.
10 APR, Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych guberni radomskiej, kieleckiej, lubelskiej 

i siedleckiej (dalej: ZDP), sygn. 7158.
11 Tamże, sygn. 7165, 7166.
12 Tamże, sygn. 7186.
13 Tamże, sygn. 1986, 5777–5778, 5840–5844, 6323, 7097, 7184–7185, 10529.
14 Tamże, sukcesje, sygn. 7179–7182, 16745, 11875, 1080a.
15 APR, ZDP, Wydz. gosp. gr. II, sygn. 44.
16 Tamże, Izba Skarbowa Kielecka, sygn. 117, 125.
17 Tamże, sygn. 633.
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Poza materiałami aktowymi, w wymienionym zespole znajdują się rów-
nież materiały kartograficzne. Jest to 20 planów i map dotyczących części mia-
sta Kielce, również 15 map i planów wsi i osiedli obecnie włączonych do Kielc 18. 
Najwcześniejszy plan pochodzi z 1801 roku i przedstawia wójtostwo kieleckie 19. 
Kolejne mapy przedstawiają folwark Kielce 20 i Ekonomię Kielecką 21.

Następnym zespołem, w którym odnajdujemy informacje dotyczące Kielc, 
jest Rząd gubernialny Radomski [1808] 1815–1866 [1898]. Znajdują się tu dwie 
jednostki dotyczące omawianego tematu. Pierwsza zawiera informacje o zabudo-
waniach wojskowych na terenie miasta z lat 1852–1861. Znajdujemy tu informacje 
o piekarni i szpitalu wojskowym. Jest korespondencja między Rządem guber-
nialnym Radomskim a Naczelnikiem powiatu kieleckiego. Załączone są również 
plany wspomnianych budowli 22. W drugiej jednostce znajdują się materiały o re-
montach i bieżących naprawach budynków więzienia kieleckiego 23.

Również w zespole Akta miasta Radomia znajdują się dwie jednostki od-
noszące się do Kielc. Pierwsza dotyczy przeniesienia do miasta Kielc kaucji Pre-
zydenta miasta Radomia Aleksandra Augustynowicza 24. Dokument przedstawia 
ostateczne rozliczenie się z funkcji prezydenta Radomia. Natomiast w drugiej 
znajdują się materiały dotyczące zakończenia prac przy remontach mostów i in-
nych urządzeń na drodze Kielce – Zawichost 25.

Kolejnym zespołem, który zawiera materiały do dziejów Kielc, jest Zbiór 
afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 roku. Zespół liczy 4616 j.a., z cze-
go 82 jednostki dotyczą Kielc. Informacje w nich zawarte odnoszą się tak do 
życia kulturalnego, społecznego, politycznego, jak i gospodarczego Kielc. Jest 
to materiał niejednolity. Znajdują się w nim obwieszczenia władz administra-
cyjnych w sprawach porządkowych, gospodarczych, wojskowych, sanitarnych, 
aprowizacji, meldunkowych, oświatowych, ulotki i afisze partii i stronnictw po-
litycznych, obwieszczenia i plakaty dotyczące akcji społecznych i politycznych, 
wyborów, plebiscytów, plakaty, afisze i ulotki awizujące wydarzenia kulturalne 
i rozrywkowe, plakaty reklamowe, począwszy od plakatów wyborczych, poprzez 
afisze zapraszające na koncerty, spektakle, wystawy organizowane w Kielcach,  

18 Plany miast w Polskich Archiwach Państwowych. Katalog, red. A. Tomczak, Warszawa 1996, 
s. 146–148.

19 APR, Zbiór kartograficzny ZDP, gubernia Kielecka, sygn. 471.
20 Tamże, sygn. 431, 431a, 461a, 461b, 483, 399, 404, 408, 429, 401, 395.
21 Tamże, sygn. 430, 440.
22 APR, Rząd gubernialny Radomski, sygn. 10799.
23 Tamże, sygn. 10663.
24 APR, Akta miast Radomia (dalej: AMR), sygn. 1438. Aleksander Augustynowicz w latach 

1857–1860 był prezydentem Radomia, a następnie w latach 1866–1882 był prezydentem Kielc.
25 APR, AMR, sygn. 2158.
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do wezwań i apeli o składanie broni. Również w tym zespole występują swego ro-
dzaju unikaty, jak chociażby „Mowa biskupa Augustyna [Łosińskiego] do miesz-
kańców katolików Kielc z 1916 – antysocjalistyczna” 26, „Pod sąd opinii publicz-
nej” ulotka dotycząca incydentów podczas wizyty Józefa Piłsudskiego w Kielcach 
20 października 1921 roku 27.

Następnym zespołem, w którym znajdują się źródła do dziejów Kielc, jest 
Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Radomiu. Zarząd powstał w 1921 roku 
i objął swoim zakresem działania teren województwa kieleckiego, części woje-
wództwa krakowskiego i lubelskiego. Zespół liczy 694 j.a., 10 z nich dotyczy Kielc. 
Są to Operaty urządzeniowe gospodarstwa leśnego nadleśnictwa Kielce 28. Akta 
w wymienionym zespole do omawianego terenu pochodzą z lat 1927–1969.

Archiwalia z okresu drugiej wojny światowej, a dotyczące Kielc, reprezen-
towane są przez akta znajdujące się w zespole gubernator Dystryktu Radomskie-
go 29 (gDR). Zespół liczy 4019 j.a., z czego tylko 18 poszytów dotyczy Kielc. Są to 
głównie preliminarze budżetowe dla starosty powiatowego i grodzkiego w Kiel-
cach z lat 1941–1944 30. Znajdujemy również informacje dotyczące organizacji 
szkół podstawowych, zawodowych, prywatnych 31. Z archiwaliów znajdujących 
się w gDR dowiadujemy się również o stanie więziennictwa 32, jak i o reorganiza-
cji sądownictwa polskiego i niemieckiego 33.

Kolejnym zespołem, który zawiera archiwalia z okresu drugiej wojny świa-
towej, jest Związek Rewizyjny Spółdzielni RP Okręg Kielecki w Radomiu. Zwią-
zek Rewizyjny Spółdzielni RP został powołany w listopadzie 1944 roku w wyzwo-
lonym już w Lublinie. Interesujące nas akta stanową sukcesje w wymienionym 
zespole. Są to sprawozdania rewizyjne 4 spółdzielni: Szewców Chrześcijańskich 
w Kielcach z 1942 roku 34, Krawców i Kuśnierzy w Kielcach z 1943 roku 35, Cen-
trali Handlowej Przemysłu Ludowego w Kielcach z 1943 roku 36, Spółdzielni „Ba-
zar Rzemiosła” w Kielcach z 1944 roku 37. Natomiast dokumentacja spółdzielni 
Przemysłowo-Budowlanej „Samopomoc Chłopska” w Kielcach 38 pochodzi z lat  

26 APR, Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych (dalej: ZAPiDu) do 1939 r., sygn. 1754.
27 Tamże, sygn. 3997.
28 APR, Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Radomiu, sygn. 200–207.
29 Nazwa niemiecka: Der gouverneur des Distrikts Radom.
30 APR, gubernator Dystryktu Radomskiego, sygn. 150–157.
31 Tamże, sygn. 907, 966, 968, 979, 990.
32 Tamże, sygn. 256.
33 Tamże, sygn. 208.
34 APR, Związek Rewizyjny Spółdzielni RP Okręg Kielecki w Radomiu, sygn. 224.
35 Tamże, sygn. 225.
36 Tamże, sygn. 226.
37 Tamże, sygn. 227.
38 Tamże, sygn. 228.
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1946–1947; są to protokoły z Walnego Zgromadzenia, z posiedzenia rady nadzor-
czej, dorocznej lustracji oraz sprawozdanie rewizyjne.

Archiwalia z okresu powojennego zawierające informacje dotyczące Kielc 
znajdują się w 6 zespołach. Spośród nich najbardziej liczny jest zbiór afiszów, 
plakatów i druków ulotnych po 1945 roku. Zespół liczy 1901 j.a., z czego 45 jed-
nostek dotyczy Kielc. Tak jak w przypadku wymienionego wyżej Zbioru afiszów, 
plakatów i druków ulotnych do 1939 roku, tak i w tym zespole informacje zawarte 
odnoszą się do wszystkich dziedzin życia. Począwszy od plakatów wyborczych, 
poprzez afisze zapraszające na koncerty, spektakle, wystawy, mecze piłkarskie 
i bokserskie organizowane w Kielcach, do wezwań o zwalczanie potajemnego go-
rzelnictwa 39, odezw Ligi Morskiej, informujących o postępach w pracach nad od-
budową portów i wzywających do składania ofiar, które pomogą w odbudowie 40. 
Osobno wspomnie� wypada „plakat informujący o zamordowaniu w Kielcach 
w 1946 roku 40 Żydów oskarżonych przez społeczeństwo o mord rytualny na 
dzieciach polskich. Plakat dementuje to oskarżenie. Podpisano: Biskup Teodor 
Kubina, Prezes MRN K. Zajda, Prezes PRN S. Rękas” 41.

Kolejnym zespołem zawierającym informacje dotyczące rozpatrywane-
go tematu jest Towarzystwo uniwersytetów Robotniczych Zarząd Wojewódzki 
w Radomiu. Towarzystwo zostało powołane jeszcze w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego z inicjatywy PPS. Materiały Radomskiego Towarzystwa po-
chodzą z lat 1945–1949. Wojewódzkiemu Oddziałowi TuR w Radomiu podlegały 
powiatowe oddziały TuR w: Częstochowie, Kielcach, Starachowicach, Jędrzejo-
wie, Sandomierzu i Pińczowie oraz miejskie oddziały w: Kozienicach, Ostrow-
cu, Skarżysku i Radomiu. głównym zadaniem Towarzystwa było organizowanie 
uniwersytetów Powszechnych, Niedzielnych, Robotniczych, kursów technicz-
nych. Towarzystwo prowadziło biblioteki, organizowało odczyty. W zespole tym 
znajduje się jeden poszyt zawierający informacje dotyczące Kielc. Jest to spra-
wozdanie finansowe Powiatowego Oddziału TuR w Kielcach 42.

Następnym zespołem, w którym odnajdziemy informacje dotyczące Kielc, 
jest Centrala Spółdzielni Spożywców „Społem” Oddział Okręgowy w Radomiu. 
W zespole znajdują się dwie jednostki archiwalne zawierające akta likwidacji 
młyna „Kłos” 43 i „Herby” 44 w Kielcach. Wspomniane poszyty zawierają protoko-
ły likwidacji, sprawozdania, opisy majątku, maszyn i urządzeń.

39 APR, ZAPiDu po 1945 r. sygn. 1080.
40 Tamże, sygn. 986.
41 Tamże, sygn. 1136.
42 APR, Towarzystwo uniwersytetów Robotniczych – Zarząd Wojewódzki w Radomiu, sygn. 6.
43 APR, Centrala Spółdzielni Spożywców „Społem” Oddział Okręgowy w Radomiu, sygn. 69.
44 Tamże, sygn. 70.
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Innym zespołem jest Wojewódzki Związek gminnych Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska” w Radomiu. Znajdują się w nim dwa poszyty poświęcone 
działalności gospodarczej Hurtowni Międzypowiatowej 45 oraz Powiatowej Spół-
dzielni  „Samopomoc Chłopska” 46.

Na zakończenie należy doda�, że większoś� omawianych akt została spisa-
na w języku polskim. W dokumentach wytworzonych w latach 1866–1915 prze-
waża język rosyjski. Trzecią grupę stanowią akta niemieckojęzyczne pochodzące 
z okresu drugiej wojny światowej.

Reasumując trzeba stwierdzi�, że omówione powyżej materiały nie wy-
czerpują tematu, lecz stanowią obszerne i wiarygodne źródło do dziejów Kielc. 
Pełny obraz zachowanych źródeł do dziejów Kielc może da� dalsza kwerenda 
tematyczna. Prezentowane materiały niewątpliwie przyczynią się do bliższego 
poznania historii Kielc.

Aneks

Zespół nr 44 Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych guberni radomskiej, kieleckiej, 
lubelskiej i siedleckiej – Sukcesje

Sygn. Tytuł polski Lata
1 2 3

54 [Opis dóbr funduszu duchownego Kielce t. I] 1802
178 Młynów w ekonomii Kielce 1814–1816

2037 Inkameracji wsiów grabkowa i Niestachowa oraz domu 
Probostwem zwanego w Kielcach

1816–1819

2041 Wypuszczenia w wieczną dzierżawę gruntów w ekonomii 
Kielce oraz w obrębie miasta Kielc od r. 1819

1819–1825

2047 Kontrowersu granicznego o grunt skarbowy w mieście 
Kielcach przez Kulikowskiego przywłaszczonego

1823

2961 Regestr pomiarowy tyczący się folwarku głęboczki 
i scholasteria, czyli kanonia fundi Kierszchnica, realności 
rządowej w terytorium miasta wojewódzkiego Kielce 
sytuowanej, z planu wyciągnięty i spisany

1820

3196 Rejestr pomiarowy ekonomii Kielce 1829
3200 [Akt odbiorczo-podawczy dóbr pogórniczych Kielce] 1829–1830

45 APR, Wojewódzki Związek gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Radomiu, 
sygn. 488.

46 Tamże, sygn. 549.



ANNA JANKOWSKA300

1 2 3

3205 ustanowienia wójta w gminie Kielce. Poszyt II 1831–1835
3207 Akta zażaleń i zapomożenia włościan Kielce 1810–1818
3210 Akt odbiorczo-podawczy folwarku kieleckiego z realnościami 

do tego należącymi w trzechletnią dzierżawę W. 
gąsiorowskiemu pro 1826–1829 wydzierżawionego

1826

3211 Zaanszlagowania folwarku Kielce. Poszyt I 1829–1840
3212 Tradycji folwarku Kielce na rzecz gąsiorowskiego 1826
3213 Dzierżawy folwarku Kielce na lata 1835/47 1840–1844
3214 Leśnictwo i ekonomia Kielce 1826–1829
3258 Rejestr planu sytuacyjnego miasta wojewódzkiego, 

województwa krakowskiego Kielc
1823

3258a Rejestr trójkątów związku ogółowego przestrzeni Kielce 
przeznaczonej dla owczarń rządowych

1839

3259 Dzierżawy wieczystej gruntów w Kielcach 1825–1842
3260 Sprzedaży gruntów Łukawszczyzna w mieście Kielcach 1819–1842
3261 Inwentarz budowli skarbowych w mieście Kielcach 

znajdujących się
przed 1837 r.

3262 Akt odbiorczo-podawczy domów rządowych wójtostwa 
i austerii pod Krakowiakami w Kielcach pro 1836–1848 
spisany przy podaniu ich w dzierżawę W-mu Franciszkowi 
Napiórkowskiemu

1836–1842

3263 Akt podawczy domu skarbowego w zamku Kieleckim po 
Sądzie Kryminalnym nr 2… Ziębinskiemu nadzorcy więzienia 
na czas nieograniczony wydzierżawionego

1833

3264 Dzierżawy domu wójtostwa i austerii pod Krakowiakami 
w Kielcach pro 1835/47

1835–1836

3265 Dzierżawy domów wójtostwa Krakowiaki zwanych w Kielcach 
pro 1836/47. Poszyt II

1837–1841

3266 Dzierżawy domów wójtostwa i Krakowiaków w mieście 
Kielcach na lata 1835/47

1841–1845

3267 Dzierżawy domu rządowego w Kielcach nr 6. Poszyt I 1832–1842
3268 Lokalu dla Sądu Kryminalnego w Kielcach. Poszyt I 1828–1835
3268a Rejestr trójkątów związku ogółowego przestrzeni Kielce 

przeznaczonej dla owczarń rządowych
1839

3269 Lokalu dla Sądu Kryminalnego w Kielcach 1835–1839
3270 Akta wieczystej dzierżawy opustoszałych 4 chałupek na 

Przedmieściu Warszawskim w Kielcach
1820–1837

3271 Dzierżawy domu pod nr 316 w Kielcach pro 1836/39 1837–1839
3272 Zajęcia domu w Kielcach nr 316. Poszyt I 1834–1840
3273 Wydzierżawienia gruntu przed Leonardem w mieście Kielcach 

położonego, W-mu Andrzejowi Kossowiczowi
1830–1838
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3274 [Wypis urzędowy protokołu licytacji ruchomości po 
śp. Wojciechu Kotowiczu tu w mieście Kielcach znajdujących się]

1837–1840

3275 Probostwa kieleckiego i domu do probostwa należącego 1811–1818
4792 Józefa Bańkowskiego strażnika w leśnictwie Kielce 1827–1840
4806 Józefa Cedrowskiego nadleśniczego leśnictwa Kielce 1837–1843
4807 Walerego Cedrowskiego pisarza urzędu Leśnego Kielce 1839–1843
4849 Dowody oryginalne do stanu służby publicznej Franciszka 

Roszowskiego nadleśniczego leśnictwa Kielce
1820–1826

6352 [Akta procesowe] między skarbem publicznym a Kazimierzem 
Sieja mieszkańcem miasta Kielc o naruszenie części gruntów 
skarbowych do wsi Dąbrowy należących

1827–1860

7097 Zajęcia klasztoru XX Bernardynów na Karczówce pod 
Kielcami

1864–1866

7133 Dzierżawy cegielni wapielni w Kielcach na lata 1861/73 1861

7134 ubezpieczenia cegielni i wapielni w Kielcach 1859

7140 Akt odbiorczo-podawczy dóbr rządowych folwarku Kielce 
z Podmarzyszem wydzierżawionych pro 1860/72 W-nej 
Mariannie Dąbrowskiej

1861–1862

7141 Dzierżawy folwarku Kielce na lata 1835/47 1845–1856
7142 Dzierżawy folwarku rządowego Kielce na lata 1847/59 1847–1863
7143 Dzierżawy folwarku Kielce i Podmarzysz na lata 1859/60 

i 1860/72
1858–1866

7144 Dzieło kolonialnego urządzenia folwarków Kielce (Psiarnia) 
i Podmarzysz w stanie po uzupełnieniu czynności na gruncie 
w roku 1859 z ekonomii Kielce po urządzeniu, gub. radomska, 
pow. kielecki, ekonomia Kielce

1860

7145 Rejestr pomiarowy gruntów folwarku Kielce w gub. 
radomskiej, pow. kieleckim

1848

7146 Rejestr pomiarowy części gruntów do folwarku rządowego 
Kielce należących, przeznaczonych na wieczyste 
wydzierżawienie, położonych w gub. radomskiej, pow. 
kieleckim

1848–1849

7147 Rejestr szczegółowy folwarku Kielce /Psiarnia/ położonego 
w gub. radomskiej, pow. kieleckim

1860

7148 Rejestr klasyfikacyjny folwarku Kielce-Psiarnia oraz osady 
wieczysto dzierżawionej Pakosz i innych realności przyległych, 
przed urządzeniem, w gub. radomskiej, pow. kieleckim

1859–1860

7149 Oczynszowania folwarku Kielce 1861–1866
7150 Sporu o grunt pomiędzy Podolskiemi a gąsiorowską, 

dzierżawczynią folwarku Kielce
1828–1847
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7151 Sporu o grunt pomiędzy Podolskiemi a gąsiorowską, 
dzierżawczynią folwarku Kielce

1847–1860

7152 Kielce folwark Podolski o grunt umer 1844–1857
7153 Akt odbiorczo-podawczy domu skarbowego w mieście 

Kielcach pod nr 6 położonego
1847

7154 Dochodów z miasta Kielce 1851–1866
7155 Wieczystego wydzierżawienia placów do zabudowań w mieście 

Kielcach
1822–1846

7156 Dzierżawy wieczystej gruntów w Kielcach 1845–1865
7157 Oddania gruntów inwalidom w Kielcach 1856–1861
7158 gruntu pod dom przedpogrzebowy i cmentarz w Kielcach 1848–1862
7159 Znajdujących się domów rządowo-górniczych w Kielcach oraz 

czynszów za najem za magazyn
1816–1851

7160 Dzierżawy domów rządowych w Kielcach 1844–1848
7161 Dzierżawy domów wójtostwa i Krakowiaków w m. Kielcach 

na lata 1835/47
1845–1865

7162 Dzierżawy dwóch austerii p.n. Wójtostwa i Krakowiaków 
w m. Kielcach na lata 1848/60

1848–1863

7163 Wieczystej dzierżawy dwóch domów Wójtostwo i Krakowiaki 
w Kielcach

1852–1866

7164 Wieczystego wydzierżawienia opustoszałych 4 chałupek 
na Przedmieściu Warszawskim w Kielcach p. Fiok

1819–1866

7165 Lokalu dla Sądu Kryminalnego w Kielcach 1839–1847
7166 Lokalu dla Sądu Kryminalnego w Kielcach n. 4 1847–1859
7167 Lokalu na magazyn solny w mieście Kielcach 1847–1856
7168 Dzierżawy browaru w mieście Kielcach pro 1837/46 1834–1848
7169 Dzierżawy browaru w mieście Kielcach na lata 1843/46 1848–1857
7170 Dzierżawy lokalu nr 5 w mieście Kielcach 1846–1855
7171 Dzierżawy domu rządowego w Kielcach nr 6 1842–1850
7172 Dzierżawy domu rządowego nr 6 w Kielcach 1851–1865
7174 Dzierżawy gruntów przez Kossowicza pod Leonardem 

w mieście Kielcach położonych
1840–1865

7175 Zajęcia majątku Augustyna Chachulskiego [w m. Kielcach] 1837–1850
7176 Zajęcia majątku Augustyna Chachulskiego [w m. Kielcach] 1850–1857
7177 Zajęcia domu w Kielcach nr 316 1840–1854
7178 Zajęcia domu w Kielcach n. 316 skonfiskowane 1855–1865
7179 Akt podawczy korpusu zamku pobiskupiego w Kielcach wraz 

ze składami do niego należącymi
1845

7180 Stanu i użytku z gmachu pobiskupiego w Kielcach 1845–1848
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7181 Stanu i użytku z gmachu pobiskupiego w Kielcach 1848–1866
7182 Dzierżawy ogrodu owocowego przy zamku pobiskupim 

w Kielcach
1847–1866

7183 Dzierżawy wieczystej stawu pod zamkiem w mieście Kielcach 1843–1858
7184 Zajęcia funduszów kolegiaty kieleckiej 1866
7185 gruntów i innych użytków do zajętego w zawiadywanie skarbu 

folwarku w Kielcach do scholasterii kieleckiej należącego
1866

7186 Odebrania posady urzędu leśnego kieleckiego Łaźnia zwanego 
na szpital miasta wojewódzkiego Kielce

1825–1852

7238 Zeszyt dokumentów w sporze granicznym Leśnictwa Kielce 
dóbr rządowych Miedziana góra i wójtostwa Niewachlów 
p-ko dobrom Instytutowym Kostomłoty do Seminarium Kielc 
należących o las i łąki

1835–1865

7425 Dóbr Kostomłoty po seminarium w Kielcach 1866
10739 Dóbr po seminarium w Kielcach Widuchowa 1866
11869 Dzierżawy stawu pod Kielcami po zniesionym młynie Bagien 

wieczyście kasie miasta Kielce wydzierżawionego
1846–1857

11870 Akta wieczystej dzierżawy placu w m. Kielcach, zajętego pod 
budowę kościoła ewangelickiego

1851–1864

11872 2-ch domów rządowych w m. Kielce Wójtostwo i Krakowiaki 1852–1865
11873 4-ch placów rządowych w m. Kielcach Aleksandrowi 

Borkowskiemu b. budowniczemu powiatu wieczyście 
wydzierżawionych

1847–1866

11875 Zamku pobiskupiego w Kielcach i będącego przy tymże 
ogrodu

1845–1866

16713 Miasta Kielce w e-mii Kielce gub. krakowskiej 1834–1869
16714 Hipoteki miasta Kielce gub. radomska 1852–1866
16715 Domów skarbowych w mieście Kielcach w e-mii Kielce gub. 

krakowskiej, t. I
1812–1826

16716 Domów skarbowych w mieście Kielcach w e-mii Kielce gub. 
krakowskiej, t. II

1826–1828

16717 Domów skarbowych w mieście Kielcach w e-mii Kielce gub. 
krakowskiej, t. III

1828–1830

16718 Domów skarbowych w mieście Kielcach w e-mii Kielce gub. 
krakowskiej, t. IV

1829–1832

16719 Domów skarbowych w mieście Kielcach w e-mii Kielce gub. 
krakowskiej, t. V

1827–1833

16720 Domów skarbowych w mieście Kielcach w e-mii Kielce gub. 
krakowskiej, t. VI

1833–1835

16721 Domów skarbowych w mieście Kielcach w e-mii Kielce gub. 
krakowskiej, t. VII

1835–1837
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16722 Domów skarbowych w mieście Kielcach w e-mii Kielce gub. 
krakowskiej, t. VIII

1837–1839

16723 Domów skarbowych w mieście Kielcach w e-mii Kielce gub. 
krakowskiej, t. IX

1839–1842

16724 Domów skarbowych w mieście Kielcach w e-mii Kielce gub. 
krakowskiej, t. X

1842–1844

16725 Domów skarbowych w mieście Kielcach w e-mii Kielce gub. 
krakowskiej, t. XI

1844–1848

16726 Domów skarbowych w mieście Kielcach w e-mii Kielce gub. 
krakowskiej, t. XII

1848–1851

16727 Domów skarbowych w mieście Kielcach w e-mii Kielce gub. 
krakowskiej, t. XIII

1852–1868

16728 Komisarskiej lustracji dochodów z domów skarbowych 
w mieście Kielcach e-mii Kielce w gub. krakowskiej

1826

16729 gmachu skarbowego magazyn zwanego w mieście Kielcach 
w gub. krakowskiej pod Zarząd Intendentury Czynnej Armii 
oddanego

1834–1847

16730 Dzierżawy wieczystej z domów nr 106 i 232 w Kielcach 1839–1866
16731 Komisarskiej lustracji dochodów z domów zajezdnych 

wójtostwa tudzież pod Kościołem zwanych oraz z Browaru 
w mieście Kielcach e-mii Kielce w gub. krakowskiej

1826

16732 Dzierżawy domów zajezdnych wójtostwo i pod Krakowiakami 
zwanych w mieście Kielcach w e-mii Kielce gub. krakowskiej 
Deputacyi Kwartalniczej miasta Kielce na rok 1835/36 
wypuszczonej

1835–1849

16733 Dzierżawy domów zajezdnych wójtostwo i pod Krakowiakami 
zwanych w mieście Kielcach w e-mii Kielce gub. krakowskiej 
Franciszkowi Napiórkowskiemu na lata 1836/48/51 
wypuszczonej

1836–1856

16734 Browaru skarbowego w mieście Kielcach w e-mii Kielce gub. 
krakowskiej

1827–1842

16735 Browaru skarbowego w mieście Kielcach w e-mii Kielce gub. 
krakowska Janowi Kantemu Mozalskiemu na lata 1835/46 
wypuszczonej

1834–1857

16736 Placów skarbowych w mieście Kielcach w e-mii Kielcach gub. 
krakowskiej

1826–1829

16737 Placu w mieście Kielcach w e-mii Kielce gub. krakowskiej 
Komisji Rząd. Sprawiedliwości w wieczystą dzierżawę 
wypuszczonego

1838–1844

16738 Placu w mieście Kielcach w e-mii Kielce gub. krakowskiej 
Dyrekcji generalnej poczt w wieczystą dzierżawę 
wypuszczonego

1823–1841
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16739 Czterech placów pustych na przedmieściu warszawskim 
w mieście Kielcach w e-mii Kielce gub. krakowskiej 
Stanisławowi Łatkiewiczowi w wieczystą dzierżawę 
wypuszczonych

1819–1866

16740 Placu Karolowizna zwanego w mieście Kielcach w e-mii Kielce 
gub. krakowskiej Stanisławowi Niewiadomskiemu w wieczystą 
dzierżawę wypuszczonego

1836–1846

16741 Sprzedaży placów w mieście Kielcach w e-mii Kielce gub. 
radomska

1867–1869

16742 Ogrodu skarbowego w mieście Kielcach w e-mii Kielce gub. 
krakowskiej

1818–1854

16743 Ogrodów dla Komendy Inwalidnej w Kielcach gub. radomska 1856–1868
16744 Sekwestracji części possesyi w Kielcach nr 316 w woj. 

krakowskim
1834–1868

16745 Pałacu Biskupiego w Kielcach 1866
16746 Majątków Kolegiaty Kieleckiej gub. kielecka tom I 1865–1869
16747 Majątków Kolegiaty Kieleckiej gub. kielecka tom II 1869
16748 Dzierżawy wieczystej Stawiska Skarbowego w mieście Kielcach 

w e-mii Kielce gub. kielecka. Dzierżawca – gmina miasta Kielc
1840–1864

16749 Dzierżawy Stawu pod Zamkiem Kieleckim w e-mii Kielce gub. 
krakowskiej Janowi Kantemu Mozalskiemu na lata 1834/46 
wypuszczonej

1834–1850

16751 Osady pod górą Kadzielną przy mieście Kielcach w e-mii 
Kielce gub. krakowskiej

1824–1848

16752 Rządowego magazynu drwa opałowego w mieście Kielcach 
leśnictwie Kielce w gub. krakowskiej

1846–1848

16783 Sporu granicznego o zarośla pomiędzy Piotrem Barańskim 
Ob. miasta Kielce a leśnictwem Kielce w gub. krakowskiej

1829–1831

Zespół nr 44 Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych guberni radomskiej, kieleckiej, 
lubelskiej i siedleckiej Izba Skarbowa Kielecka

Sygn. Tytuł polski Lata
1 2 3

25 [O majoracie Kielce podarowanym księciu Szachowskiemu] 1868–1884
31 [Sprzedaż placów utworzonych z gruntów inwalidzkich 

w Kielcach]
1880–1881

35 [Wykup czynszu z placu N polic. 189 dawny/449 nowy, a hipot. 
289 w Kielcach]

1879

117 [O sprzedaży budynków poduchownych w m. Kielce] 1867–1874
125 [O cegielni w m. Kielce] 1867–1877
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141 [O domu poduchownym n 247 w Kielcach (Dziekania)] 1867–1880
173 O dzierżawie folwarku poduchownego w Kielcach pod nazwą 

Scholasteria]
1866–1884

192 [O prośbie dzierżawcy czterech placów w Kielcach 
Borkowskiego o przysłanie urzędnika w celu zawarcia 
kontraktu]

1867–1873

195 [O przejęciu na skarb państwa majątku kanonii funduszu 
Boiska należących do Kolegiaty Kieleckiej

1866–1872

223 [O budynku na seminarium w Kielcach] 1869–1875
242 [Protokół opisania granic folwarku Kielce vel Psiarnia] 1871
261 [O prośbie mieszkanki m. Kielc Marianny Borkowskiej 

o wycofanie zastawu wniesionego na dzierżawę młyna 
Zagrody]

1875–1876

265 [O przejęciu na skarb państwa znajdujących się w posiadaniu 
inwalidów w mieście Kielce]

1876–1880

510 [Zajęcie na Skarb dóbr seminarium duchownego w Kielcach] 1857–1884
531 O przejęciu na rzecz skarbu Państwa kanonii w Kielcach n 192] 1867–1883
533 [O bezterminowej dzierżawie kanonii Dziekania nr 193 

w mieście Kielce]
1867–1874

541 [O dzierżawie powikariańskiego folwarku w Kielcach 
i o przejęciu na skarb państwa majątku należącego do 
wikariuszy]

1867–1883

542 [O folwarkach powikariańskich w Kielcach i bezterminowej 
dzierżawie osady młyńskiej w osadzie Leszczyny pow. 
kieleckiego]

1872–1884

584 [O dzierżawie poseminaryjnego folwarku w mieście Kielce] 1866–1884
633 [O sprzedaży gruntów na nową dzielnicę w m. Kielce] 1868–1876
645 [Sprzedaż gruntów w Kielcach] 1880–1884
760 [O zamianie ziem położonych pośród obrębów kieleckiego 

Leśnictwa, należących do mieszkańców miast Kielce 
i Daleszyce]

1867–1878

Zespół nr 44 Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych guberni radomskiej, kieleckiej, 
lubelskiej i siedleckiej – Lustracje Radomskie

Sygn. Tytuł polski Lata
1076d Rejestr klasyfikacyjny majoratu folwarku Kielce vel Psary, 

gubernia i powiat kielecki
1871

1080a Opis zamku biskupiego w Kielcach porównywany z opisem 
w r. 1828 sporządzonym

1867
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Zespół nr 44 Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych guberni radomskiej, kieleckiej, 
lubelskiej i siedleckiej – Rząd Gubernialny Radomski gr. II

Sygn. Tytuł polski Lata
1 2 3

1730 Wyznaczenie na stróża gorczewskiego w Kieleckim 
gubernialnym urzędzie Skarbowym

1867–1870

1731 ustanowienie Falskiego młodszym księgowym w Kieleckim 
gubernialnym urzędzie Skarbowym

1867

1732 Oddelegowanie do Oddziału Finansowego Rządu 
gubernialnego urzędników byłej Kontroli Skarbowej 
Dochodów Stemplowych guberni Kieleckiej

1867–1868

1733 Wyznaczenie na stanowisko pracownika kancelaryjnego 
Władysława Jodkowskiego w Kieleckim gubernialnym 
urzędzie Skarbowym

1867–1868

1741 ustalenie granicy działki ziemnej nazwanej Krakowską 
w mieście Kielce

1866–1869

1788 Naprawa domu obecnie będącego pod władztwem sądu, 
a przynależącego do emerytowanych księży w Kielcach

1867

1812 Kupno placu w Kielcach przez Pawła Ciucha 1867
1977 Kaucja przedłożona na dzierżawę rządowego folwarku 

w mieście Kielce
1866–1872

Zespół nr 44 Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych guberni radomskiej, kieleckiej, 
lubelskiej i siedleckiej Wydział Leśny Referat Administracyjny i Buchalteryjny

Sygn. Tytuł polski Lata
180 Sporu Leśnictwa Samsonowskiego o łąkę z właścicielką 

nieruchomości w mieście Kielce Przemycką
1870–1879

400 Pretensje mieszkańców Kielc grzegorza Biernata i Józefa Rutki 
o las działki Dąbrowa Leśnictwo Kielce, a także mieszkańców 
miasta Kielce: Andrzeja Szeja…

1883

1091 Dotyczy zamiany osady starszego nadleśniczego Leśnictwa 
Kielce na łąkę należącą do mieszkańca Kielc Alberta Wilczek

1886–1888

1212 Pretensje mieszkańców miasta Kielce Wrońskich o częś� 
działki leśnej służbowej starszego nadleśniczego Leśnictwa 
Kielce

1878–1888

1654a O pretensjach mieszkańca miasta Kielce, Feliksa Łoska, na 
2 pręty łąki na działce kieleckiej, pozostających w nadziale 
leśnika 8 rewiru

1890–1892

2031 O wystawie w mieście Kielcach w 1898 roku 1898–1904
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Zespół nr 44 Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych guberni radomskiej, kieleckiej, 
lubelskiej i siedleckiej Wydział Gospodarczy gr. II

Sygn. Tytuł polski Lata
5 O cegielni w mieście Kielce 1879–1903

41 O dzierżawie folwarku poseminaryjnego w Kielcach 
w przeciągu lat 1885–1888

1885–1892

43 O ziemi powikariackiej w Kielcach 1885–1903
44 O placu pod kościół ewangelicki w mieście Kielce 1870–1914
45 O domach w mieście Kielce pod nr 247 sprzedanym Orańskiej 1885–1903
47 O dzierżawie folwarku Scholasteria w mieście Kielce 1885–1903

373 O wykupie, pozostającego w wieczystej dzierżawie Ardta, 
domu pod nr 280 w mieście Kielce

1887–1900

377 O wykupie z wieczystej dzierżawy nieruchomości w mieście 
Kielce oznaczonej nr Policyjnym/hipotecznym 29 przez 
Stefanię Bzowską

1887

385 O dzierżawie folwarku poseminaryjnego w Kielcach 
nazywanego „św. Trójca” w przeciągu lat 1888/93.

1888–1897

387 Prośba Kisielewskich dot. wykupu z dzierżawy wieczystej 
18 mórg 91 prętów gruntu w mieście Kielce

1888–1890

421 O wykupie na własnoś� podatku, z będącego w wieczystej 
dzierżawie Władysława Krajewskiego, placu nr 449  
Prisojedino w mieście Kielce

1888

444 O domu pod nr 6 w mieście Kielce (Łuszczkiewicza) 1889–1895
444a O browarach w mieście Kielce 1890
466 O zbiórkach z domów nr 92, 193, 275, 280 i 449 w mieście 

Kielcach
1890–1914

475a Prośba mieszkańca miasta Kielce Andrzeja Moronga 
o ustąpieniu mu praw do wieczystej dzierżawy osad młyńskich 
„Słomianka” i „Zarazka” we wsi Leśnica

1891–1893

503 O dzierżawie ziemi po Pułku Inwalidów w mieście Kielce 1893
504 O dzierżawie ziem Prestandy w Kielcach urzędu górniczego 1893
515 O zajęciu na skarb państwa majątku kanonii fundi Szumlin 

w Kielcach
1870–1886

894 O sprzedaży działek ziemi z poseminaryjnego folwarku 
w mieście Kielce

1897–1911

Zespół nr 44 Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych guberni radomskiej, kieleckiej, 
lubelskiej i siedleckiej Wydział Gospodarczy gr. I

Sygn. Tytuł polski Lata
1 2 3

1030 [O gruntach pokarczemnych Barwinek przy przedmieściu Kielc] 1913–1914
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1556 [O budynkach b. magazynu solnego w Kielcach] 1886–1915
1592 [O domie w Kielcach pod nr 4 (więzienie)] 1899–1913
1671 [O dzierżawie poduchownego folwarku św. Trójcy w Kielcach 

od 20 maja 1894 do 20 maja…]
1894–1907

2077 [O czynszu z placu w Kielcach pod nr 391 urzędu pocztowo- 
-telegraficznego]

1899–1914

2295 [O sprzedaży różnych obiektów rządowych w Kielcach i gub.] 1891–1895

Zespół nr 44 Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych guberni radomskiej, kieleckiej, 
lubelskiej i siedleckiej Wydział Leśny

Sygn. Tytuł polski Lata
133 Prośba gubernatora Kieleckiego o bezpłatne przydzielenie 

drewna na budowę przytułku dla dzieci w Kielcach
1900–1901

285 Sprzedaży miastu Kielc obrębu Karczewka, leśnictwa 
kieleckiego

1904–1906

1403 Pretensje mieszczan miasta Kielc (przedmieście Barwinek), 
Jakuba Rajzora i innych o odpadki przy IV okręgu obrębu 
Dyminy, leśnictwa kieleckiego

1896

2364 Prośba mieszkańca miasta Kielc Henryka Nowaka 
o zwolnienie sekwestru nałożonego na drzewo kupione 
w straży święta Katarzyna w leśnictwie bodzentyńskim

1886

3114a Przekazanie miastu Kielce gruntu wchodzącego w zestaw 
leśnictwa kieleckiego na poszerzenie i przedłużenie ulicy 
Szerokiej w Kielcach

1911–1913

3560 Prośba Antoniego Adamczyka o zamianę należącego mu 
się serwitutu we wsi Kostomłoty na częś� rządowej ziemi 
w mieście Kielce

1902

3924 Zamiany ziem mieszkańców Kielc na ziemie rządowe 1909–1910
4038 Wywłaszczenia części gruntu o powierzchni 1 dziesięcin 1806 

sążeni z IV okręgu Biesak z leśnictwa Kielce na rozszerzenie 
cmentarza żydowskiego w Kielcach

1912–1913

Zespół nr 44 Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych guberni radomskiej, kieleckiej, 
lubelskiej i siedleckiej Komitet Ochrony Lasu

Sygn. Tytuł polski Lata
1 2 3

12 O niszczycielskim charakterze wyrębu dokonanego miasta 
Kielc przez Moszka Feferona w obrębie leśnym „Podwyręba” 
guberni radomskiej

1898
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Zespół 45 Rząd gubernialny Radomski

Sygn. Tytuł polski Lata
10663 [Budowa i reperacja więzień] 1852–1864
10799 Zabudowań wojskowych – ogólne 1852–1861

Zespół nr 1 Akta miasta Radomia

Sygn. Tytuł polski Lata
1 2 3

1438 [Przeniesienia do miasta Kielc kaucji Prezydenta miasta 
Radomia Aleksandra Augustynowicza]

1871

2158 [Dostarczenia Szyji Najman decyzji o zakończeniu prac przy 
remontach mostów i innych urządzeń na drodze Kielce – 
Zawichost na terenie powiatu sandomierskiego]

1887

Zespół nr 206 Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 roku

Sygn. Tytuł polski Lata
1 2 3

1027 Ogłoszenie Zarządu 3-ch klasowej Szkoły Handlowej 
Stowarzyszenia Kupców Polskich w Kielcach o otwarciu 
z początkiem roku 1930–31 specjalnej klasy IV-tej. Podpisano: 
prezes Rady Opiekuńczej B. Markowski, dyrektor Szkoły 
F.  Krzakowski

1930

1066 Odezwa wyborcza: „Bój o Polskę narodową i katolicką” – lista 
nr 24 Kandydaci do Sejmu z listy Katolicko-Narodowej No 24 
w okręgach wyborczych: Radom-Końskie-Opoczno, Iłża-
Kozienice-Opatów oraz kandydaci do Senatu z woj. kieleckiego

1927–1928

1185 Ogłoszenie Wojewody Kieleckiego dot. zgłoszeń list 
kandydatów na radców Izby Rzemieślniczej w Kielcach i ich 
zastępców. Podpisano: Wojewoda: Paciorkowski

1934

1186 Ogłoszenie Wojewody Kieleckiego dot. składu osobowego 
głównej i obwodowych Komisji Wyborczych dla 
przeprowadzenia wyborów do Izby Rzemieślniczej w Kielcach 
Podpisano: Wojewoda: Paciorkowski

1934

1187 Obwieszczenie Zarządu Miejskiego w Kielcach dot. 
obowiązujących cen na mięso. Podpisano: Prezydenta miasta 
Wiceprezydent: Bronisław Dorobczyński

1937

1188 Odezwa wzywająca do składania ofiar na rzecz powodzian 
w Małopolsce. Podpisano: Kielecki Komitet Wojewódzki 
Pomocy Ofiarom Powodzi, Prezydium Adam Kroebl, Jakub 
Kościelski, Wacław Janiszowski

1927
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1190 Ogłoszenie Izby Skarbowej w Kielcach w sprawie wykupywania 
świadectw przemysłowych

1921

1191 Ogłoszenie Izby Skarbowej w Kielcach w sprawie państwowego 
podatku przemysłowego za II półrocze 1925

1926

1192 Ogłoszenie Izby Skarbowej w Kielcach w sprawie wykupienia 
świadectw przemysłowych i kart rejestracyjnych na 1927 r. 
(wzór)

1926

1193 Obwieszczenie Izby Skarbowej w Kielcach w sprawie cen 
i trybu nabywania świadectw przemysłowych. Podpisano: 
Dyrektor Izby Skarbowej: T. Woydat wz.

1936

1194 Obwieszczenie Izby Skarbowej w Kielcach w sprawie podatku 
przemysłowego i dochodowego (wzór)

1938

1195 Obwieszczenie Izby Skarbowej w Kielcach w sprawie cen 
i trybu nabywania świadectw przemysłowych na 1939 r. 
Podpisano: Dyrektor Izby Skarbowej: L. Wojna

1938

1197 Obwieszczenie Izby Skarbowej w Kielcach w sprawie 
potrącania podatku dochodowego i podatku tantiem

1921

1198 Obwieszczenie Izby Skarbowej w Kielcach skierowane do 
właścicieli gruntów dworskich w sprawie składania zeznań 
o posiadanych na tych gruntach budynkach, podlegających 
dworskiemu podatkowi podymnemu. Podpisano: 
wz. dyrektora Izby: Petz

1920

1199 Obwieszczenie Izby Skarbowej w Kielcach o poborze nowej 
zaliczki na podatek majątkowy

1924

1202 Obwieszczenie Kieleckiej Izby Rolniczej w sprawie spisu 
i przeglądu ogierów

1938

1205 Obwieszczenie Wojewódzkiego Biura do Spraw Finansowo- 
-Rolnych w Kielcach w sprawie płatności długów rolniczych

1935

1417 Zawiadomienie Okręgu generalnego-Kielc o wydaniu 
rozkazów „natychmiastowego użycia broni bez dalszych 
uprzednich ostrzeżeń w razie jakiegokolwiek stwierdzenia 
napadu lub wykroczenia z bronią w ręku przeciw oficerom 
i żołnierzom siły zbrojnej”

1919

1418 Obwieszczenie (Okręgu generalnego-Kielce) o karach 
grożących za występowanie przeciwko sile zbrojnej oraz 
nakaz niezwłocznego oddawania broni, będącej w posiadaniu 
prywatnym. Podpisano: Olszewski m.p. generał i dowódca, 
za zgodnoś�: płk. Norwid-Neugebauer

1919

1754 Mowa biskupa Augustyna do mieszkańców katolików Kielc 
antysocjalistyczna. Podpisano: Augustyn, biskup

1916

2162 Afisz awizujący koncert na klarnecie, oboju i harmonijce 
[poprawiono na organach], w wykonaniu Józefa Horky

1867
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i Roberta Klemensa, artystów z Pragi w dniu 25 kwietnia 
(5 maja) [poprawiono na 1(13) 1867 roku w sali Hotelu 
Krakowskiego w Kielcach [Radom]

2172 Afisz awizujący koncert fortepianowy Aleksandra Roberta 
– kompozytora, laureata Instytutu Ociemniałych, ucznia 
Konserwatorium w Paryżu w sali teatralnej Hotelu 
Europejskiego w Kielcach

1874

2173 Afisz awizujący koncert fortepianowy Aleksandra Roberta 
– kompozytora, laureata Instytutu Ociemniałych, ucznia 
Konserwatorium w Paryżu w sali teatralnej Hotelu 
Europejskiego w Kielcach [poprawiono na klub w Radomiu] 
w dniu 11(23) sierpnia 1874 roku

1874

2200 Afisz informujący o koncercie skrzypcowym J.R. Brindisa 
w sali resursy kieleckiej w dniu 22 października (3 listopada) 
1887 roku

1887

2287 Afisz informujący o meczu piłki nożnej między drużynami: 
4 p.p.l. [Kielce] a WKS [Radom] na boisku Koszar Piłsudskiego 
w dniu 30 maja 1920 roku

1920

2598 ulotka wyrażająca protest przeciwko próbom narzucenia 
narodowi polskiemu przez okupacyjne władze austro- 
-węgierskie, oraz wcielaniu do armii ludności polskiej. 
Podpisano: Komitety Robotnicze: Lubelski, radomski, 
ostrowiecki, kielecki… PPS

1917

2688 Okólnik nr 3 w formie ulotki skierowanej do Rad Narodowych 
Powiatowych, kół niepodległościowych. Podpisano: Okręgowa 
Rada Narodowa Ziemi Kieleckiej

1916

2793 Obwieszczenie Izby Skarbowej Kieleckiej o wykupieniu 
świadectw przemysłowych oraz kart rejestracyjnych  
na 1929 rok. Podpisano: Prezes Izby Skarbowej Kieleckiej  
– J. Kościelski

1929

2821 Afisz przedstawiający rysunki mebli (fotel, kanapa, 
szafka nocna) polecający fabrykę oraz magazyn mebli 
F. Drzewińskiego w Radomiu ul. Lubelska i w Kielcach 
ul. Nowowarszawska

1885

2876 Afisz informujący o wystawieniu w teatrze Ludwika w Kielcach 
w dniu 4 października, poprawiono na 22 stycznia 1889 r. 
sztuki „Wesele Landszturmisty” – wodewilu Civota i Duru 
w wykonaniu artystów wokalno-dramatycznych pod dyrekcją 
Juliana grabińskiego

1889

2877 Afisz informujący o wystawieniu w teatrze Ludwika w Kielcach 
w dniu 20 stycznia 1889 r. dramatu Dennery i Cormon „głośna 
sprawa” w wykonaniu artystów wokalno-dramatycznych pod 
dyrekcją Maurycego Kisielnickiego

1889
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2880 Afisz informujący o wystawieniu sztuki „Wnuk Tumbrego” 
w Teatrze Ludwika w Kielcach w wykonaniu Towarzystwa 
Artystów Wokalno-Dramatycznych pod dyrekcją Maurycego 
Kisielnickiego w dniu 10 marca 1889 r.

1889

2881 Afisz informujący o wystawieniu opery Rossiniego „Cyrulik 
Sewilski” w Teatrze Ludwika w Kielcach w wykonaniu 
Towarzystwa Artystów Wokalno-Dramatycznych pod 
dyrekcją Maurycego Kisielnickiego w dniu 16 grudnia 1888 r., 
poprawiono na 14 marca 1889

1888

2887 Afisz informujący o wystawieniu operetki „Baron Cygański” 
w Teatrze Ludwika w Kielcach w wykonaniu Towarzystwa 
Artystów Wokalno-Dramatycznych pod dyrekcją Maurycego 
Kisielnickiego w dniu 5 marca 1889 roku, poprawiono na 
5 marca

1889

2918 Afisz informujący o benefisie w teatrze Ludwika w Kielcach 
Władysława Korczaka poprawiono na Marianna Bogdana, 
na który złoży się komedia „Córka piekła” w dniu 30 
października 1888 roku poprawiono na 16 kwietnia 1889 roku

1888–1889

2927 Afisz informujący o wystawieniu dramatu Eugeniusza Sue 
„Żyd wieczny tułacz” w dniu 27 października 1888 roku 
[poprawiono na 27.04.1989 r.] w Teatrze Ludwika w Kielcach 
w wykonaniu Towarzystwa Artystów Wokalno-Dramatycznych 
pod dyrekcją M. Kisielnickiego

1889

3125 Plakat informujący o wystawieniu w teatrze kieleckim 
w dn. 29 października (10 listopada) 1874 r. [poprawiono 
na 2 (14) listopada] sztuki Edwarda Błotnickiego z muzyką 
J. N. Nowakowskiego „Zagroda Sobkowa”, w wyk. artystów 
dramat. Pod dyr. Mieczy. Krauze

1874

3126 Plakat informujący o wystawieniu w teatrze kieleckim w dn. 
31 października (12 listopada) 1874 r. na benefis Felicji Krauze 
komedii M. Dzikowskiego „Autor w kłopocie”, komedio-opery 
„Nie bez przyczyny”, komedii J. Korzeniowskiego „Okrężne”

1874

3244 Afisz informujący o wystawieniu komedii A. Fredry 
„Pan Benet”, w wykonaniu artystów dramatycznych pod 
dyrekcją Józefa Texla, z udziałem Cybulskiego, Siedleckiego, 
Kopczewskiego, Borawskiej i in. oraz baletu „Twardowski” 
w Kielcach

1882

3455 Afisz informujący o wystawieniu w dn. 1 czerwca 1887 r. 
w teatrze Ludwika w Kielcach wodewilu H. Meihaca 
i A. Millanda z muzyką Hervego „Nituche”, w wykonaniu art. 
dramatycznych pod dyr. Józefa Texla, z udz. jego, Stankiewicz, 
Nowakowskiego i in.

1887

3456 Afisz informujący o wystawieniu w dn. 4 czerwca (poprawiono 
na 13 stycznia) 1887 r. w teatrze Ludwika w Kielcach operetki

1887
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S. Schnitzera z muzyką J. Straussa „Baron cygański”, 
w wykonaniu art. dramatycznych pod dyr. Józefa Texla

3459 Afisz informujący o wystawieniu w dn. 11 czerwca 1887 r. 
w teatrze Ludwika w Kielcach opery komicznej Chivota 
i Duru z muzyką Edmunda Audran „Bettina”, w wykonaniu 
art. dramatycznych pod dyr. Józefa Texla, z udz. jego, Lidke, 
Zaborowskiego, Kozakowskiej

1887

3460 Afisz informujący o wystawieniu w dn. 26 czerwca 1887 r. 
w teatrze Ludwika w Kielcach operetki O. Waltera z muzyką 
Rudolfa Dellingera „Don Cezar”, w wykonaniu art. 
dramatycznych pod dyr. Józefa Texla, z udz. Nowakowskiego, 
Pichor, Micińskiej, Texel i in.

1887

3461 Afisz informujący o wystawieniu w dn. 21 czerwca 1887 r. 
w teatrze Ludwika w Kielcach tragedii Juliusza Słowackiego 
„Mazepa”, w wykonaniu art. dramatycznych pod dyr. Józefa 
Texla, z udz. Lidkego, Pola, Leszczyńskiego, Kopczewskiego i in.

1887

3462 Afisz informujący o wystawieniu w dn. 25 czerwca 1887 r. 
w teatrze Ludwika w Kielcach opery buffo „Księżniczka 
kanaryjska”, w wykonaniu art. dramatycznych pod dyr. Józefa 
Texla, z udz. Kopczewskiego, Mareckiego, Nowakowskiego, 
gorzkowskiego, Kozakowskiej

1887

3463 Afisz informujący o wystawieniu w dn. 26 czerwca 1887 r. 
w teatrze Ludwika w Kielcach dramatu Fryderyka Halma „Syn 
puszczy”, w wykonaniu art. dramatycznych pod dyr. Józefa Texla, 
z udz. Lidke, Mirskiej, Leszczyńskiego, Wyrwiczówny i in.

1887

3464 Afisz informujący o wystawieniu w dn. 28 czerwca 1887 r. 
w teatrze Ludwika w Kielcach dramatu Wiliama Szekspira 
„Otello murzyn wenecki”, w wykonaniu art. dramatycznych 
pod dyr. Józefa Texla, z udz. B. Leszczyńskiego – artysty 
teatrów warszawskich

1887

3465 Afisz informujący o wystawieniu w dn. 3 lipca 1887 r. w teatrze 
Ludwika w Kielcach opery Verdiego „Trubadur”, w wykonaniu 
art. dramatycznych pod dyr. Józefa Texla, z udz. Marii 
Macharzyńskiej – artystki Opery Poznańskiej w roli Azuceny

1887

3466 Afisz informujący o wystawieniu w dn. 5 lipca 1887 r. w teatrze 
Ludwika w Kielcach opery Stanisława Moniuszko „Halka”, 
w wykonaniu art. dramatycznych pod dyr. Józefa Texla, z udz. 
Mareckiego, Texel, Micińskiej, Czernickiego, Pola i in.

1887

3467 Afisz informujący o wystawieniu w dn. 7 lipca 1887 r. w teatrze 
Ludwika opery komicznej J. Offenbacha „Piękna Helena”, 
w wykonaniu art. dramat pod dyr. Józefa Texla, na benefis 
Marii Texel, z udz. Mareckiego, Texla, Kozakowskiej, 
Borkowskiej, Prawdzic

1887
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3468 Afisz informujący o wystawieniu w dn. 9 lipca 1887 r. w teatrze 
Ludwika w Kielcach opery tragicznej Salwatora Cammarano 
z muz. Donizettiego „Łucja z Lammermuru”, w wyk art. 
dram pod dyr. Józefa Texla, z udz. grodeckiego, Micińskiej, 
Olszewskiego i in.

1887

3469 Afisz informujący o wystawieniu w dn. 14 lipca 1887 r. w teatrze 
Ludwika w Kielcach operetki komicznej Clairvilla, Chivota 
i Duru z muzyką K. Lecocqua „Zielona wyspa”, w wykonaniu 
art. dramatycznych pod dyr. Józefa Texla

1887

3573 Afisz informujący o premierze komedii Kazimierza 
Zalewskiego „Małżeństwo Apfel” w dn. 15 grudnia 
1887 r. w teatrze Ludwika w Kielcach, w wykonaniu art. 
dramatycznych pod dyr. Kazimierza Sarnowskiego, z udz. 
Łaskiego, Wieluńskiego, Solskiej, Bieńkowskiej

1887

3582 Plakat informujący o wystawieniu w dn. 21 marca (2 kwietnia) 
1877 r. [poprawiono na 1 (13) maja] komedii „Rosenmuller 
i Finke”, w wykonaniu artystów dramatycznych pod dyr. Józefa 
Texla, w sali Teatru Europejskiego w Kielcach

1877

3583 Plakat informujący o premierze komedii Aleksandra Dumasa 
„Wychowanki z Saint-Cyr” w dn. 3 (15) marca [poprawiono na 
maja] 1877 r. w wykonaniu artystów dramatycznych pod dyr. 
Józefa Texla, w sali Teatru Europejskiego w Kielcach

1877

3584 Sklejone ze sobą fragmenty dwóch plakatów teatralnych. 
Pierwszy informuje o wystawieniu w dn. 21 stycznia (2 lutego) 
1877 r. [poprawiono na 10 (22) maja] komedii Zofii Mellerowej 
„Zyzio” w sali teatru Hotelu Europejskiego w Kielcach

1877

3693 Obwieszczenie Izby Skarbowej Kieleckiej dot. wykupywania 
świadectw przemysłowych oraz kart rejestracyjnych na 
1929 rok przez właścicieli przedsiębiorstw handlowych 
i przemysłowych. Podpis: Prezes Izby Skarbowej Kieleckiej 
J. Kościelski

1928

3701 Afisz awizujący spektakl „Skowronek” Ernesta Wildenbrucha 
w tłum. g. Kempnera w wykonaniu Towarzystwa Artystów 
Dramatycznych w teatrze Ludwika w Kielcach 1 grudnia 1896 
roku

1896

3772 ulotka wzywająca włościan do niepłacenia podatków 
i niekupowanie na licytacjach zajętych za to dóbr „…a zdrajcę, 
coby się ośmielił staną� do licytacji nie minie zasłużona 
kara”. Kielecki Okręgowy Komitet Robotniczy Polskiej Partii 
Socjalistycznej

1905

3997 „Pod sąd opinii publicznej” ulotka dotycząca incydentów 
podczas wizyty Józefa Piłsudskiego w Kielcach 20 października 
1921 r. Podpisano: Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo 
Pracy, Związek Ludowo-Narodowy

1921
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4063 „Polska musi by� wielka, potężna i sprawiedliwa”. Plakat 
wyborczy Obozu Zjednoczenia Narodowego Okręg Kielecki, 
wzywający do głosowania na listę OZN. „Komunizm i obce 
agentury muszą by� zlikwidowane”

1938

4066 Zawiadomienie Zarządu Związku Polskich Stronnictw 
Ludowych „Wyzwolenie” i „Jednoś� Ludowa” o otwarciu 
w Kielcach Sekretariatu Wojewódzkiego

1922–1926

3724 Obwieszczenie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego zwierające rozkład kursów wakacyjnych 
dla nauczycielstwa szkół powszechnych na terenie 
woj. białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego 
i warszawskiego. Podp. Władysław Żłobicki

1921

Zespół nr 1193 Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych po 1945 roku

Sygn. Tytuł polski Lata
1 2 3

250 Odezwa Komitetu Budowy Ośrodka Szkół Zawodowych 
w Kielcach do społeczeństwa województwa kieleckiego 
„… Wszyscy razem zbudujemy miasteczko szkolne, w którym 
tysiące młodzieży kielecczyzny zdobywa� będzie wiedzę 
zawodową…”

1948

348 Informacja o organizowaniu przez „Dom Książki” w Kielcach 
Dni Książki Radzieckiej z okazji 50 rocznicy Rewolucji 
Październikowej

1967

391 Program świętokrzyskich Dni Kultury, Kielce, wrzesień 1965 r. 1965
392 Plakat – rycina z napisem: „świętokrzyskie Dni Kultury, Kielce, 

wrzesień 1965 r.”, z ryciną koguta
1965

418 Plakat informujący o II wystawie czterech województw 
/Białystok, Kielce, Lublin, Rzeszów/ w dziedzinie malarstwa, 
grafiki i rzeźby organizowanej przez Związek Polskich 
Artystów Plastyków w Lublinie i Biuro Wystaw Artystycznych 
w Kielcach

1965

432 Plakat z rysunkiem różnokolorowych figur geometrycznych, 
informujący o wystawie konkursowych projektów Pomnika 
Bohaterów Ziemi Kieleckiej. Miejsce wystawy – Wojewódzki 
Dom Kultury w Kielcach

1966

443 Plakat z fotografią artysty, informujący o otwarciu 
pokonkursowej wystawy wyrobów kowalskich w Kielcach. 
Organizatorzy: Wydział Kultury PWRN w Kielcach oraz 
Kielecka Izba Rzemieślnicza

1963

522 Plakat z rysunkiem skrzypiec z dwoma ptaszkami i napisem: 
„Wojewódzki Konkurs Kapel Wiejskich, Kielce, wrzesień

1967
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1967 r.” Konkurs zorganizowany w związku z XV-leciem 
rozgłośni Polskiego Radia w Kielcach

681 Plakat zapraszający 19 X 1974 r. na II Międzynarodowe 
Zawody Kartingowe o puchar Prezydenta Miasta Radomia, 
w kategorii popularnej i wyścigowej z udziałem zawodników 
z Budapesztu, Mittveide, Warszawy, Poznania, Zielonej góry, 
Kielc, Sandomierza i Radomia

1974

698 Plakat informujący o IV mistrzostwach Polski Wyższych 
Szkół Inżynierskich i Morskich w tenisie stołowym na lata 
1974/75 w dn. 15–16 III 1974 r. w Sali Zasadniczej Szkoły RZPS 
„Radoskór”

1974

715 Plakat zapraszający na towarzyskie zawody bokserskie 
w dn. 27 II 1949 r. w świetlicy RZO, pomiędzy ZMP Kielce 
a „Radomiakiem”

1949

734 Plakat informujący o zawodach piłki nożnej o mistrzostwo 
Klasy Wojewódzkiej pomiędzy drużynami KS „Błękitni” Kielce 
i RKS „Broń” w dn. 6 X 1974 r.

1974

736 Plakat z rysunkiem piłki nożnej i herbu Radomia z napisem: 
„KS „Czarni” 1921”, zapraszający na zawody piłki nożnej 
o mistrzostwo Klasy Okręgowej SNP WFS w Kielcach 
pomiędzy MZKS Kozienice i „Czarni” Radom, w dn. 23 III 
1974 r., na stadionie KS „Czarni”

1974

756 Plakat informujący o towarzyskich zawodach piłki nożnej 
w dn. 17 V 1948 r. pomiędzy drużynami „Partyzant” Kielce 
a KS „Radomiak”, RKS „Broń” a KS „Radomiak”

1948

764 Plakat informujący o zawodach piłkarskich o mistrzostwo 
Klasy Okręgowej w dn. 16 VI 1974 r. między drużynami 
„Błękitni” Kielce i RKS „Radomiak”

1974

767 Telegram „Zawody piłkarskie KS „Korona” Kielce – RKS 
Radomiak w niedzielę 4 VIII 1974 r. – stadion RKS 
„Radomiak”

1974

868 Afisz zapraszający na koncert zespołów i solistów 
wyróżnionych na Wojewódzkim Przeglądzie w dn. 24 IV 
1967 r. w Radomiu. udział biorą ogniska min. z Radomia, 
Kielc, Białobrzegów, Buska, Jędrzejowa, Kozienic, Kazimierzy, 
Ostrowca, Opoczna, Szydłowca

1967

924 Afisz informujący o zorganizowaniu przez Orkiestrę 
Symfoniczną i Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach występu 
w sali RZO w dn. 26–27 IX 1964 r. zespołu „Filipinek” przy 
akompaniamencie zespołu „COMA 5”. /podany skład zespołu/

1964

986 Odezwa z czerwca 1949 r. Ligi Morskiej Zarząd główny 
w Warszawie do Obywateli, informująca o postępach 
w pracach nad odbudową portów itp. i wzywająca do złożenia

1949
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ofiar, które pomogą w odbudowie. Podpisano: gł. Kom. 
Wykonawczy „Dni Morza”

1027 Afisz informujący o otwarciu w dniu 23 grudnia Salonu 
Zimowego, z udziałem artystów z Krakowa, Kielc, Łodzi, 
Radomia i Warszawy

1945

1046 Odezwa Wojewody Kieleckiego do obywateli województwa 
kieleckiego dotycząca pomocy dzieciom pozbawionym dachu 
nad głową. Podpisano: Wojewoda Kielecki – mjr Wiślicz- 
-Iwańczyk

1945

1047 Ogłoszenie Wojewody Kieleckiego o dostarczeniu 
przedmiotów o wartości naukowej i kulturalno-artystycznej 
do właściwych starostw. Przedmioty te podlegają zabezpieczeniu 
przez Wydział Kultury i Sztuki urzędu Wojewódzkiego

1945

1048 Plakat apelujący do chłopów, aby udawali się na Zachód do 
brygad kosiarzy. Podpisano: Wojewoda Kielecki – mjr Wiślicz- 
-Iwańczyk

1945

1065 List posła do wyborcy, przedstawiający program wyborczy 
Wojewody Kieleckiego, kandydata Bloku Demokratycznego 
z listy nr 3. Informacja o dotychczasowych osiągnięciach 
gospodarczych i odbudowie zniszczeń wojennych 
województwa

1947

1076 ulotka wzywająca młodzież do udziału w żniwach na terenie 
śląska. Podpisano: Wojewódzka Komisja Porozumiewawcza 
ZWM, TuR i „Wici” w Kielcach

1947

1080 Plakat wydany przez Izbę Skarbową w Kielcach, dotyczący 
zwalczania potajemnego gorzelnictwa. Podpisano: Izba 
Skarbowa Kielecka

1945

1082 Afisz informujący o objęciu władzy cywilnej na terenie 
województwa kieleckiego przez ppłk. Edwarda Ochaba, 
do czasu zorganizowania ustawowych organów władzy. 
Podpisano: ppłk. Edward Ochab

1945

1111 ulotka nawołująca do wzięcia udziału w referendum 
ludowym i głosowania zgodnie z programem SL. Podpisano: 
Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej – J. Ozga- 
-Michalski, Prezes SL na Województwo Kieleckie – 
St. Podrygałło, Prezes WZ SCH Ł. Kumor

1946

1136 Plakat informujący o zamordowaniu w Kielcach w 1946 r. 40 
Żydów oskarżonych przez społeczeństwo o mord rytualny  
na dzieciach polskich. Plakat dementuje to oskarżenie. 
Podpisano: Biskup Teodor Kubina, Prezes MRN K. Zajda, 
Prezes PRN S. Rękas

1946

1160 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 11 w Radomiu 
dla wyborów do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach 
z dnia 8 listopada 1954 r.

1954
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1213 Plakat informujący o wystawie ekslibrisów Jerzego 
Drużyckiego z kolekcji Barbary i Czesława Erberów. Organiz.: 
Koło Naukowe Bibliologów Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Koło Przyjaciół Biblioteki 
w Kielcach. Termin: maj 1980

1980

1214 Plakat informujący o wystawie ekslibrisów z kolekcji 
kielczan, w ramach świętokrzyskich Dni Kultury. Organiz.: 
Koło Naukowe Bibliologów Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Koło Przyjaciół Biblioteki 
w Kielcach. Termin: 9–10.1981

1981

1215 Plakat informujący o wystawie ekslibrisów Janusza Halickiego. 
Organiz.: Koło Naukowe Bibliologów Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Koło 
Przyjaciół Biblioteki w Kielcach. Termin: listopad – grudzień 
1981 r.

1981

1216 Plakat informujący o wystawie „Ekslibrisy Kielecczyzny 
z kolekcji Barbary i Czesława Erberów”. Organiz.: Koło 
Naukowe Bibliologów Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Koło Przyjaciół Biblioteki 
w Kielcach. Termin 9–10.1980

1980

1217 Plakat informujący o wystawie pt. „Motywy wojskowe 
w ekslibrisie polskim z kol. Barbary i Czesława Erberów”. 
Organiz.: Koło Naukowe Bibliologów Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Koło 
Przyjaciół Biblioteki w Kielcach. 20–30.11

1980

1218 Plakat informujący o wystawie ekslibrisów Tyrsusa 
Wenhrynowicza z kol. Barbary i Czesława Erberów”. Organiz.: 
Koło Naukowe Bibliologów Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Koło Przyjaciół Biblioteki 
w Kielcach. Termin: 12.1980

1980

1219 Plakat informujący o wystawie pt. „Dziecko w ekslibrisie 
polskim z kol. Barbary i Czesława Erberów”. Organiz.: 
Koło Naukowe Bibliologów Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Koło Przyjaciół Biblioteki 
w Kielcach. 30.05 – 30.06.1979

1979

1220 Plakat informujący o wystawie pt. „Ikonografia kobiety 
w ekslibrisie polskim z kol. Barbary i Czesława Erberów”. Org.: 
Koło Naukowe Bibliologów Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Koło Przyjaciół Biblioteki 
w Kielcach. 8.03 – 31.03

1979

1221 Plakat informujący o wystawie pt. „Motywy książkowe we 
współczesnym ekslibrisie polskim z kol. B. i C. Erberów”. Org.: 
Koło Naukowe Bibliologów Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Koło Przyjaciół Biblioteki 
w Kielcach. 15-30.05.1

1981
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1222 Plakat informujący o pokazie opowiastek Krzysztofa 
Jackowskiego. Organizatorzy: Koło Naukowe Bibliologów 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna, Koło Przyjaciół Biblioteki w Kielcach. Termin luty 
– marzec 1981 r.

1981

1223 Plakat informujący o wystawie rzeźby Izydora Lipca z kol. 
Barbary i Czesława Erberów. Organizatorzy: Koło Naukowe 
Bibliologów Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna, Koło Przyjaciół Biblioteki w Kielcach. 
Termin 4–5.1982 r.

1982

1224 Plakat informujący o wystawie historycznej „Fotografia 
w Kielcach w XIX w.”. Organizatorzy: Koło Naukowe 
Bibliologów Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna, Koło Przyjaciół Biblioteki w Kielcach. 
Termin marzec 1980 r.

1980

1225 Plakat informujący o wystawie pt. „Tematyka muzyczna 
w grafice europejskiej XVIII i XIX w.” Organizatorzy: Koło 
Naukowe Bibliologów Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Koło Przyjaciół Biblioteki 
w Kielcach. Termin styczeń – luty 82

1982

1226 Plakat informujący o wystawie rzeźby Henryka Cichockiego 
z kol. Barbary i Czesława Erberów Organizatorzy: Koło 
Naukowe Bibliologów Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Koło Przyjaciół Biblioteki 
w Kielcach. Termin: 9–10.1982

1982

1267 Plakat awizujący wystawę malarstwa i rysunku Ryszarda 
gancarza. Organizatorzy: Biura wystaw artystycznych 
w: Radomiu, Tarnowie, Częstochowie, Sandomierzu, Kielcach. 
W górnej części reprodukcja pracy artysty

1980–1990

1281 ulotka „Do robotników, chłopów, inteligencji i młodzieży, do 
wszystkich wyborców województwa kieleckiego!”, wzywająca 
do popierania kandydatów Frontu Jedności Narodu. 
Podpisano: Woj. Komisja Porozumiewawcza Stronnictw 
Politycznych i Org. Społ. w Kielcach

1957

Zespół nr 338 Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych Radomiu

Sygn. Tytuł polski Lata
2 Schematy organizacyjne Kieleckiego Okręgu Lasów 

Państwowych oraz Rejonu Lasów Państwowych: Kieleckiego, 
Koneckiego, Starachowickiego, Pionkowskiego, Przysuskiego, 
Staszowskiego i Włoszczowskiego

1960
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76 Akta wmurowania i odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci 
poległych i pomordowanych w walce z hitlerowskim najeźdźcą 
w latach 1939–1945 Leśników i Drzewiarzy Kielecczyzny

1967–1969

200 Operat urządzenia gospodarstwa leśnego nadleśnictwa Kielce. 
1927 Tom I

1927

201 Operat urządzenia gospodarstwa leśnego nadleśnictwa Kielce. 
Tom II

1927–1930

202 Operat urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Kielce 
1934–35. Tom I

1934–1935

203 Operat urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Kielce 
1934–35. Tom II

1934–1935

204 Aneks do planu gospodarczego Nadleśnictwa Kielce na okres 
1937/38 – 1946/47

1937–1939

205 Nadleśnictwo Kielce. Bestandsaufnahme der Oberfőrsterei 
Kielce. [Stan posiadania] [Inwentaryzacja Nadleśnictwa Kielce]

1942

206 Nadleśnictwo Państwowe Kielce. Plan gospodarczy urządzenia 
1951–1960

1950–1953

207 Nadleśnictwo Państwowe Kielce. Mapy 1951, 1959, 
1963

Zespół nr 209 gubernator Dystryktu Radomskiego (Der gouverneur des Distrikts 
Radom)

Sygn. Tytuł polski Lata
1 2 3

43 [Komisarze Miejsce: Kielce, Ostrowiec, Piotrków, Radom, 
Radomsko, Starachowice i Tomaszów – podziały czynności 
oraz kopie rozporządzeń wydanych w okresie 28 wrzesień 
– 20 grudzień 1939 r.]

1940

150 Voranschlag … [Preliminarz budżetowy Starosty Powiatowego 
w Kielcach i Komisarza Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej 
na rok obrachunkowy 1941 dz.III rozdz. 1]

1941

151 Baumittelbedarfsnachweisung fur das Rechnungsjahr 1941 
zur gebaudenterhaltung der Kreishauptmannschaft Kielce 
[Zapotrzebowanie na środki na materiały budowlane 
potrzebne do utrzymania służbowych budynków Starosty 
Powiatowego w Kielcach]

1941

152 Voranschlag … [Preliminarz budżetowy Starosty Powiatowego 
w Kielcach i Komisarza Miejskiego w Skarżysku Kamiennej 
na rok obrachunkowy 1942 dz. III rozdz. 1]

1942

153 Voranschlag … [Preliminarz budżetowy Starosty Powiatowego 
w Kielcach na rok obrachunkowy 1944 dz. III rozdz. 1]

1944
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154 Voranschlag … [Preliminarz budżetowy Starostwa grodzkiego 
w Kielcach na rok obrachunkowy 1942 dz. III rozdz. 1]

1942

155 Voranschlag … [Preliminarz budżetowy Starostwa grodzkiego 
w Kielcach na rok obrachunkowy 1944 dz. II rozdz.1]

1944

156 Voranschlag … [Preliminarz budżetowy Starostwa 
grodzkiego(Inspektor Budowlany) w Kielcach na rok 
obrachunkowy 1942

1943–1942

157 Voranschlag … [Preliminarz budżetowy Państwowego 
Instytutu Higieny w Kielcach na rok obrachunkowy 1941 dz. V 
rozdz. 3]

1941

208 [Sprawy reorganizacji sądów polskich i niemieckich i ich 
obsady personalnej w Kielcach i Piotrkowie. Spis kancelarii 
adwokackich w Piotrkowie, Radomsku i Rawie z zaznaczeniem 
kancelarii prowadzonych przez Żydów]

1940–1944

256 [Sprawozdanie ze stanu więźniów w dystrykcie i więzieniach 
w Pińczowie, Kielcach i Częstochowie, informacje 
o wydarzeniach w więzieniach]

1940–1942

378 Bettfedernfabrik Spółka Kielce Fritz Esche [Protokół kontroli 
Zakładu Przeróbczego Pierza i Puchu w Kielcach, własnoś� 
Alter urbach i spółka, pod zarządem przymusowym – m.in. 
odpisy dokumentów, wyniki ekonomiczne, organizacja]

1941

858 [ubezpieczenia społeczne – sprawozdania i korespondencja 
z ubezpieczalnią Społeczną w Kielcach]

1940

907 Lehr u. Lehrnmittel – Verzeichnis. Deutsche Volkschule Kielce 
[Spisy pomocy szkolnych. Niemieckie szkoły podstawowe 
w Kielcach]

1944

966 [Polskie szkoły zawodowe w Kielcach, Częstochowie 
i Radomiu – sprawozdania finansowe miesięczne i roczne]

1941–1942

968 [Szkoły zawodowe w Kielcach, Radomsku i Skarżysku – 
organizacja, wizytacje, spisy zaję�]

1940–1944

979 [Szkoły zawodowe kierunków artystycznych w Radomiu 
i Kielcach – podania o zezwolenie na uruchomienie]

1940–1841

990 [Prywatna Szkoła Handlowa w Kielcach – organizacja] 1940–1941

Zespół nr 267 Towarzystwo uniwersytetów Robotniczych Zarząd Wojewódzki 
w Radomiu

Sygn. Tytuł polski Lata
6 [Sprawozdania finansowe Powiatowego Oddziału TuR 

w Kielcach]
1947–1949
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Zespół nr 358 Centrala Spółdzielni Spożywców „Społem” Oddział Okręgowy 
w Radomiu

Sygn. Tytuł polski Lata
69 Akta likwidacji młyna „Kłos” w Kielcach pod zarządem 

„Społem”
1948

70 Akta zdawczo-odbiorcze młyna „Herby” w Kielcach 1948

Zespół nr 364 Związek Rewizyjny Spółdzielni RP Okręg Kielecki w Radomiu

Sygn. Tytuł polski Lata
224 Spółdzielnia Szewców Chrześcijańskich w Kielcach [1942] 1945
225 Spółdzielnia Krawców i Kuśnierzy w Kielcach [1943] 1945
226 Centrala Handlowa Przemysłu Ludowego w Kielcach [1943] 1945
227 Spółdzielnia „Bazar Rzemiosła” w Kielcach [1944] 1945
228 Spółdzielnia Przemysłowo-Budowlana  „Samopomoc 

Chłopska” w Kielcach
1946–1947

Zespół nr 654 Wojewódzki Związek gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Radomiu

Sygn. Tytuł polski Lata
488 [Hurtownia Międzypowiatowa w Kielcach. Materiały 

pokontrolne]
1961–1964

549 Powiatowa Spółdzielnia  „Samopomoc Chłopska” w Kielcach. 
Materiały z wizytacji kompleksowej

1974

Summary

Located at the State Archive in Radom, source texts for the history of Kielce occu-
py twelve fonds. These archival materials pertain only to the city of Kielce within admin-
istrative limits of the late nineteenth century. The earliest dated documents originated in 
the early nineteenth century; the most recent come from the 1980s. The archival materials 
at issue have been divided into three groups. The first group comprises the fonds which 
date back to the partition period. These fonds include the Office of Head of the Radom 
Military Division; the Directorate for Farming and State Property of the Radom, Kielce, 
Lublin and Siedlce guberniyas; the Radom guberniya Authorities; the City of Radom 
Archives; the Regional Directorate of State Woodland in Radom; as well as the pre-1939 
Collection of Bills, Posters and Flyers. The second group comprises interwar and WW2 
archival materials. Files from these periods are located in two fonds: the governor of the 
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Radom District (Der gouverneur des Distrikts Radom), as well as Poland’s Co-Opera-
tives Scrutinising Committee for the Kielce District in Radom. The third group includes 
archival materials of the People’s Poland period: the post-1945 Collection of Bills, Posters 
and Flyers; the Society of Workers’ universities – the Voivodeship Directorate in Radom; 
the Voivodeship Association of “Samopomoc Chłopska” Municipal Co-Operatives in 
Radom; and the Central Directorate of “Społem” Food Industry Co-Operative, District 
Division in Radom. 

This article concludes with a list of archival fonds and items which contain in-
formation germane to the study of history of Kielce. The majority of the above files have 
been written in Polish, with the preponderance of Russian in the documents produced in 
the years 1866–1915. The files produced by the Nazi government during WW2 are written 
in german. The above materials do not fully exhaust the subject, but offer a comprehen-
sive and reliable source for the study of history of Kielce. The full picture of surviving 
sources may be obtained through further theme queries. The presented materials will 
undoubtedly contribute to a better understanding of the history of Kielce.
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Anna Rogowska (ur. 1976) – magister historii, absolwentka Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej w Kielcach, od 2001 roku pracownik Archiwum Państwowego w Kielcach, 
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Zasobu Archiwalnego.

Wiesława Rutkowska – mgr historii, absolwentka Akademii świętokrzyskiej 
w Kielcach oraz uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek archiwi-
styka). Od 2001 roku pracownik Archiwum Państwowego w Kielcach, w latach 2007–2011 
kierownik oddziału Archiwum Państwowego w Starachowicach, wiceprezes Polskie-
go Towarzystwa Historycznego Oddział w Starachowicach, od lipca 2011 roku dyrektor  
Archiwum Państwowego w Kielcach. 

Anna Smorąg – mgr historii, absolwentka uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie, od 1991 roku pracownik Archiwum Państwowego w Kielcach, a od 2009 
roku kierownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego i gromadzenia Zasobu Archiwalnego.

Arkadiusz Toporski (ur. 1986) – mgr historii, absolwent i doktorant uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach; zainteresowania badawcze: dzieje polskiego ziemiań-
stwa w XIX i XX wieku.

Hubert Wilk (ur. 1979) – dr nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt 
w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, zajmuje się historią społeczną Polski 
po drugiej wojnie światowej; jego książka („Kto wyrąbie więcej ode mnie?” Współzawod-
nictwo pracy robotników w Polsce w latach 1947–1955) została uznana za najlepszy debiut 
historyczny w 2011 roku przez Fundację im. Tomasza Strzembosza. 



Bielawski Bolesław 161
Bieńkowska 315
Biernat Andrzej 79, 83, 84, 86
Biernat Czesław 37
Biernat grzegorz 307
Bijasiewicz Wiktor 139
Bilski Roch 26
Blumensztajn M. 244
Błotnicki Edward 313
Bojdarkiewicz Józef ks. 139
Bolesław Wstydliwy 129
Boniecki Jan 70
Borawska 313
Borkiewicz Seweryn 151
Borkowska 314
Borkowska Maria 127, 128
Borkowska Marianna 306
Borkowski 153
Borkowski Aleksander 303, 306
Borkowski Marek 130
Borowiecki Łukasz 151
Borstowie 121
Bossak Barbara 121
Brandtner Mathaeus 180
Bratkowski Stefan 152
Brindis J. R. 312
Broniszewski Franciszek 207
Bukowski Waldemar 149
Brzozowski Stanisław 228
Bzowska Stefania 308

Cammarano Salwator 315
Cedrowski Józef 301
Chajn Leon 29

adamczyk Antoni 309
Adamski Franciszek 228
Aleksander II 294
Aleksiejuk Maciej 12
Andreasen Henry 261
Andrzejowski ks. 166
Ardt 308
Art Stanisław 140
Artwiński Stefan 102, 113, 124
Artymiak Antoni 19–24, 70, 97, 150
Assendy Jan 20
Audran Edmund 314
Augustynowicz Aleksander 296, 310

Bach Johann Sebastian 162
Bachulski Aleksy 35
Balzak Honoriusz 234
Bałabuch Irena 29, 38, 40, 48, 70, 78, 80, 

86–88, 92
Bandych-Ignaczak grażyna 67
Bańkowski Józef 301
Bańkowski Piotr 24, 25
Baranowski Julian 85
Barański Piotr 305
Barszcz Anna 37, 47, 52, 58, 60
Batóg Dorota 107
Bayorkiewicz Idzi 198
Bazylewski Ludwik 23
Bączek-Nobis Jadwiga zob. Nobis Jadwiga
Bednarczyk Adam 127
Bednarska Maria 107
Berska Barbara 11, 68, 99
Białek Beata 79
Białobrzeski gabriel ks. 181, 182

indeks osób
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Chałasiński Józef 278
Chałońska Anna 77, 87, 109
Chałoński Rafał 31, 32, 77, 79, 90, 91, 95, 

109, 113
Chądzyński Jan Nepomucen 128
Chivot 314, 315
Chlebowski Bronisław 129
Chlistowski Waldemar 68
Chochołowski (Chochłowski) ks. 168, 169
Chomiński 218
Chorążyczewski Waldemar 35, 68, 98
Choroszyński Piotr ks. 138
Chachulski Augustyn 302
Chumiński Jędrzej 272
Chwalbiński Baltazar ks. 183, 190–193
Chwałek Jan 206, 211, 217
Cichocki Henryk 320
Cieślak Adam 66–68
Ciuch Paweł 307
Clairville 315
Cormon 312
Cybulski 313
Cynarski Stanisław 229
Czapska Małgorzata 114
Czartoryscy 17
Czcikus Marcin ks. 183
Czernicki 314
Czerwińska Henryka 26
Czerwonka Anna 91

Dalach Maciey 175, 176
Daniełowicz Daniel 220
Dąbrowska Marianna 301
Dąbrowski ks. 177
Degen Robert 35, 63, 98
Dekański Dariusz Aleksander 164
Dellinger Rudolf 314
Dembińscy 231
Denker 18, 19
Dennera 312
Derdowska-Szczepaniak Elwira zob. Szcze-

paniak Elwira
Donizetti gaetano 315

Dobosz Józef 149
Dorawa Marian 215
Dr Anka zob. Wolff Helena
Drobczyński 310
Drozdzowicz (Drozdowicz) 198, 200, 202
Drzewiński F. 312
Dubas Elżbieta 278
Dudek Alojzy 149, 151
Dutkowski Józef ks. 181, 182
Dulewicz Jarosław 12, 14, 277, 325
Dumas Aleksander 315
Duru 314, 315
Dzikowski M. 313
Dziubas D. M. 244

ehrlichowie 244
Elwart 189
Erber Barbara 319, 320
Erber Czesław 319, 320

Fabrycy Stanisław 195, 199–201, 202, 219, 
220

Falski 307
Feferon Moszek 309
Feicht Hieronim 218
Festerkiewicz Dominik 179
Fiedor Karol 98
Firlet Janusz 150
Fischer J. 246
Franciszkiewicz Leszek 67, 69, 100
Frankel Maria 68
Fredro Aleksander 313
Friedenson Henoch 247
Frydrych Izrael 244

gach Piotr Paweł 149
gacki Józef 135
gajdziński 245
gancarz Ryszard 320
ganter Karol 138
gąsiorowska 301, 302
gąsiorowski W. 300
geislerowie 244
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Hummel Hans (Humel Hanc) 209, 220

Imich L. 244
Iwańczyk Eugeniusz pseud. „Wiślicz” 141
Iwo Odrowąż bp 128, 129

Jabłońska Agnieszka 99
Jabłońska Marlena 99
Jabłoński Jerzy 80, 81, 89–91, 95, 112
Jachowicz Lucjan 252
Jackowski Krzysztof 320
Janca Jan 211
Janica Marian 141
Janiszowski Wacław 310
Jankowska Anna 15, 35, 293, 325
Jarońscy 121
Jarosińska Izabela 277
Jarosz Dariusz 261, 262, 278
Jaskierny Nemezy 194
Jedliński Jacek 27
Jedynak Marek 12
Jesionowicz M. 247
Jodkowski Władysław 307
Juszyński Józef 214

kaczka Pinkus 245
Kaczor Jacek 27, 71, 81, 94
Kaleński Stefan 132, 146, 147
Kallas Marian 131
Kalwat Wojciech 86
Kałowska Sabina Rachel 152
Kania Andrzej 107
Karbowska Maria 97
Kasperek Krystyna 82
Kawalec Wincenty 263
Kazibudzki Stanisław 197
Kempner g. 315
Kersten Krystyna 277
Kędzierski Adam 170
Kiełbicka Aniela 68
Kiełczewski Antoni 20
Kieronski (Kierański) Jan 201, 202, 204
Kisiel Helena 27, 70, 295

gergelyi Otmar 209
gieysztor Aleksander 129, 218
gierasimowicz Bartłomiej 92
gliński Waldemar 150
głazek Lucjan 23
głębocki  200
głowiński Tomasz 278
główka Jan 13, 119, 241, 325
goldberg 244
gołos Jerzy 163, 218
gołuszko Ludwik ks. 168
gorczewski 307
gorzko Marek 278
gorzkowski 314
górski 173
górski Jan 68
górski ks. 166
grabiński Julian 312
grodecki 315
gruszka Jan 141
grygiel Andrzej 26, 79
grylak W. 244
grysa Krzysztof 77, 87, 109
grzesik Wojciech 32, 77, 87, 90, 95, 109
guldon Łukasz 20, 32, 71, 79, 80, 87, 91, 

109, 112
guldon Romana 20, 21, 28–31, 70–73,  

76–81, 84, 86–91, 93–95, 109, 128, 241, 
248

guldon Zenon 17, 78–82, 84, 86, 87, 241

Hachlewski Wojciech 19
Halicki Janusz 319
Halm Fryderyk 314
Herc Iwona 89
Herling-grudziński gustaw 102
Hertz Szmul 245
Herve 313
Hillebrandt Bohdan 252
Hitler Adolf 247
Hładka (Hładkowa) Janina 21, 29, 81, 89
Homan Adolf 172, 206, 213
Horky Józef 311
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Krusche 121
Kryman Nachman 244
Krzakowski F. 310
Krzykawski Kasper 168, 172, 173
Krzyżanowski Julian 129
Kucharska Maria 26, 91
Kuczyński 244
Kuczyński Janusz 151
Kubina Teodor bp 298, 318
Kukla Anna 77, 87, 109
Kuklo Cezary 229
Kula Marcin 63, 67, 115, 261, 278
Kulikowski 299
Kumor Ł. 318
Kupiec Andrzej 90
Kurkowski Józef 20
Kwaśniewski Andrzej ks. 113
Kwiatkowska Iwona 27
Kwiatkowska-Kopka Beata 150, 151

laks Josek 247
LaRue Jan 218
Laszuk Anna 79, 81, 83, 84, 86
Laudański Jan 179
Lebenthal Dora 141
Lechowicz Zbigniew 150
Lecocque K. 315
Leopolita Marcin 218
Leszczyński 314
Leszczyński Adam 278
Leśmian Bolesław 141
Lewczyk Jan 20
Lewi Herman 247
Lichter Ajzyk 247
Lidke 314
Linowski Zygmunt 151
Lipiec Izydor 320
Lissa Zofia 218
Lissek Daniel 247
Look Witold 115
Listopacki Felicjan 20
Lubawski Wojciech 33

Kisielewscy 308
Kisielnicki Maurycy 312, 313
Klajman Dawid 247
Klemens Robert 312
Klich-Kluczewska Barbara 277
Kłaczkow Jarosław 84
Kłys Stanisław 68
Koba-Ryszewska Teresa 27, 28, 131
Kolbicz Feliks 141
Kołodziejczyk Ryszard 11, 81, 84, 86, 241
Konar Maciey 175
Konarski Kazimierz 35
Kondrat Aleksander 71, 90
Konieczny Zdzisław 67
Kopczewski 313, 314
Korczak Władysław 313
Korzeniowska Wiesława 228
Korzeniowski Józef 313
Koseski Adam 120
Kosobucki Maciej 151
Kossowicz Andrzej 300, 302
Kościelski J. 312, 315
Kościelski Jakub 310
Kościk Elżbieta 278
Kot Stanisław 228
Kotowicz Wojciech 301
Kowalczyk Henryk 27
Kowalski Waldemar 82, 151
Kowecka Elżbieta 228
Kozakowska 314
Kozłowski Kazimierz 69, 100
Kozminski 200, 202
Kóźma Dawid 247
Krajewski Władysław 308
Krauze Felicja 313
Krauze Mieczysław 313
Kręgiel Tadeusz 25, 71, 82, 88–90, 93, 94, 

127, 241
Krężołek Edyta 12
Krochmal Jacek 67, 74
Kroebl  Adam 310
Krone Ludwik 23, 24
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Mazur Hubert 12, 13, 15, 65, 69, 71, 76, 83, 
92, 96, 97, 99, 101, 105, 106, 110, 112, 113, 
115, 124, 325

Mazurek Szymon 200, 202
Meducki Stanisław 252, 263
Meihac H. 313
Mellerowa Zofia 315
Micińska 314, 315
Mielczarski Mateusz 213–217, 225, 226
Miernik grzegorz 277, 278
Mietelski 167
Milewski ks. 165
Milewski Czesław 23
Milijak Walenty 18
Milland A. 313
Mintz Hilary 244
Mintz I. 242, 244
Mirska 314
Misierkowic Kacper 169
Mitiajew Konstantin grigor’evič 98
Młynaczyk-Tomczyk Anita 12, 107, 114
Molier 182
Moniuszko Stanisław 314
Morong Andrzej 308
Mordkowicz Herszlik 245, 246
Motas Mieczysław 35
Mozalski Jan Kanty 304, 305
Mozarski Franciszek 24
Możdżeń Stefan 228
Mrowińska Lidia 30
Mularczyk Łukasz 92
Mońkowski 132, 146
Morżoł Ilona 277
Mroczkowski Karol pseud. „Korczak” 252
Muszkowski Józef 174, 175
Muszyńska Jadwiga 82
Myszkowscy 229, 230
Myszkowski gonzaga 229

najman Szyja 310
Nałęcz Daria 66, 85, 116
Napiórkowski Franciszek 300, 304
Naumiuk Jan 28

Lubczyńska urszula 151
Lubczyński Mariusz 229
Lubelska Józefa 201, 202, 204

łatkiewicz Stanisław 305
Łaski 315
Ławnik Józef 80
Łętowski Ludwik 129
Łosek Feliks 307
Łosiński Augustyn bp 297, 311
Łosowski Janusz 67
Łoziński Jerzy Zygmunt   151
Łucak Anna 32, 107
Łuszczkiewicz 308
Łuszczkiewicz Władysław 150
Łyjak Wiktor Z. 12, 14, 161–164, 180, 189, 

206, 213, 215, 325

macharzyńska Maria 314
Maciejewska Wanda 36
Madejski Jerzy Karol 127, 139, 140, 143
Magier Dariusz 68
Majcher-Ociesa Edyta 12, 14, 15, 241, 244, 

248, 325
Majer Fried Icek 247
Majewski Piotr 123, 125
Makowska Alicja 24, 27, 28, 44, 70
Malicki Zasław 273
Małowist 218
Mamczak-gadkowska Irena 97
Mandelbaum L. 244
Marcinkowska-Marczuk Monika 27
Marcinkowski Stanisław 11, 17, 23, 24, 28–

30, 33, 70, 76, 80, 87, 93, 94, 128, 143
Marecki 314
Markiewicz Aleksander 21, 22
Markowski B. 310
Markowski Mieczysław Bolesław 11, 82, 84, 

86, 241, 243
Massalski Adam 28, 29, 70, 252
Mayzel (Majzel) Józef 182, 184, 185, 188–

190, 192, 193, 201



INDEKS OSóB332

Ostrowski Rafał grzymała 180
Ozga-Michalski Józef 318

Pachocka Anna 228
Paciorkowski 310
Page Steven 104
Pająk Henryk 252
Paprocki Franciszek 23, 24
Parfianowicz Kazimierz 217
Pasławska Janina 98
Pastuszka Stefan Jerzy 83
Pawłowski Piotr 26, 71, 89, 91, 94
Pazdur Jan 25, 143, 263
Penkalla Adam 86, 153, 241
Petz 311
Piasecka Marianna z Boguckich 165, 166
Piasecka Renata 150
Piasecki Józef 165, 166
Piątkowski 186
Piątkowski Sebastian 12, 14, 80, 85, 128, 135, 

136, 142, 144, 251, 277, 278, 326
Pichor 314
Piłsudski Józef 120, 140, 297, 315
Piotrowski 171
Pisulski Paweł ks. 168
Piwek Jerzy 293
Plater-Zyberk Jozafat 235
Plater-Zyberk Małgorzata z Wielopolskich 

234
Płaziński 19
Podolscy 301, 302
Podrygałło Stanisław 318
Pogorzelska Iwona 12, 17, 31, 32, 76, 77, 

86–91, 96, 109, 112, 326
Pol 314
Polak Kazimierz 194, 195
Poraziński Jarosław 66, 69, 98, 100
Potoccy 231
Potocki Marian 152
Prawdzic 314
Prawdzik Władysław 25, 27, 70, 294
Pruszkowski Wincenty 207
Przemycka 307

Nawrocki Stanisław 36, 68
Nesterowicz Ignacy (Franciszek Salezy) 20
Niemiec Franciszek 25
Niewiadomski Stanisław 305
Niewiarowski Ludwik ks. 196
Nikiel ks. 179
Niprowski Michał 166
Nissenbaumowie 94
Nitrowscy 211
Nitrowski Andrzej 180
Nitrowski georg 211
Nivet Karol 153
Niziński ks. 197
Nobis Jadwiga 28, 84, 85
Nobis Kazimierz 26, 29, 31, 38, 39, 42, 44–

46, 48, 55, 71, 80, 84, 88–91, 93, 94
Norwid-Neugebauer 311
Nowak Henryk 309
Nowak Henryk 244
Nowakowski 313, 314
Nowakowski Jan 132, 146
Nowakowski J. N. 313
Nowicki (Nowiczki) Franciszek 175, 176, 

178

obarska Martyna 274
Ochab Edward 318
Oettingen urszula 12, 83, 85, 114
Offenbach Jacques 314
Ohryzko-Włodarska Czesława 97
Okła grażyna 107, 114
Oleśnicki Zbigniew bp 138
Olszewski 315
Olszewski Daniel ks. 149–151
Opara Anna zob. Opara-Rak Anna
Opara-Rak Anna 71, 77, 85, 87, 91, 92, 95, 

109
Operskalski Jan 18
Oraczewski Jerzy 19
Orańska 308
Orbach S. 244
Osińska Cecylia 27
Osiński Zdzisław 27
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Rybicki 20
Rybicki Zygmunt 218
Ryszewski Bohdan 24, 27, 28, 36, 44, 70, 

89
Rzepecka-Aleksiejuk Marta 12

saletra Wojciech 263
Sarnowski Kazimierz 315
Schmit 226
Schnitzer S. [Ignaz] 314
Schoenbrenner Janina 97
Siedlecki 313
Siemunski Leonard 165
Sierpowski Stanisław 36
Sikora Franciszek 229
Sitarski Józef 212
Siwek Aleksander Jan 253
Siwek Aleksander pseud. „Bonarowa” 253, 

254
Siwek Józef 253
Skierski Paweł 20
Skowera Bolesław 132, 146
Skrzypek grzegorz 92
Skupieński Krzysztof 85, 149
Słabek Henryk 277
Słabińska Elżbieta 241
Słomczyńska Danuta 123
Słowacki Juliusz 314
Słotwiński (Słotfiński, Słotwieński, Sło-

twieski, Słowiński) Jan 183, 184, 186–
190, 194, 196, 197–202, 206, 209, 219

Smorąg Anna 13, 32, 35, 76, 77, 87, 89, 
91,96, 109, 151, 326

Sobieraj Irena 30
Sojecka Angela z Kisielowskich 183, 196
Sojecki Józef ks. 183, 190, 191, 193, 195, 197, 

199–205, 218, 219
Sojecki Kazimierz 183, 196
Sojka A. L. 243, 244
Sokół Arkadiusz 150
Solanin Stefan 92
Solska 315
Stachura Bogusław 263

Przypkowscy 61, 152
Przypkowska z Horstów Zofia 152
Przypkowski P. Maciej 151
Przypkowski Tadeusz 151
Pusłowscy 231
Pustuła Zbigniew 69, 100
Pyzik Zygmunt 150

rabiej Małgorzata 91, 92
Radoń Sławomir 66, 67
Radzimińska Paulina 214, 216, 224–226
Radzimiński Wincenty 214, 216
Rajzor Jakub 309
Rak Andrzej 26, 91, 113
Rakoczy Jerzy II 206
Ramotowska Franciszka 20
Rapaport I. 246
Rauszer Julian 132, 146
Rell Józef 252
Renkewitz Werner 211
Renz Regina 114, 241
Rękas S. 298, 318
Robert Aleksander 312
Robótka Halina 36, 74, 99
Rochowski Edward 18
Rogowska Anna 13, 76, 96, 149, 326
Ropelewski Andrzej 152
Rosa Agnieszka 68, 98–100
Rosenblatt Owsiej 243
Rosiński Piotr 161, 163, 165, 166, 169, 172, 

173, 195
Rosowska Ewa 39
Rospond Stanisław 128
Rossini gioacchino 313
Roszkowski Wojciech 229
Roszak Stanisław 98, 99, 116
Roszko Janusz 152
Roszkowski Franciszek 301
Rozemberg Stanisław 25
Rutka Józef 307
Rutkowska Wiesława 9, 12, 13, 15, 32, 91, 92, 

113, 114, 127, 326
Rybarski Antoni 24, 25
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świder Zdzisława 26, 87
świtalski Wojciech 278

Tarakanowska Maria 39
Tarnowscy 229
Texel Józef 313–315
Texel Maria 314
Thomas Wiliam 278, 283, 284
Tomczak Andrzej 35, 36, 66, 98, 296
Tomkiewicz 218
Toporski Arkadiusz 12, 14, 227, 326
Traczewski Franciszek ks. 173
Traczewski Mikołaj ks. 173
Trelińska Barbara 151
Trybunalski Andrzej 149
Turowski Jan 278
Turski Ignacy 165
Turski Maxymilyian 164, 165
Tuzimek Krzysztof 26
Tworkowski Stefan 273
Tworzydły J. 245
Tych Feliks 80, 84
Tymiński Maciej 261
Tyrchan grażyna 99

Urbaniak Violetta 81, 241
urbańska Teresa 87
urbański Krzysztof 241
ustianowska D. 90

Verdi giuseppe 314

walaszczyk A. 121
Walcker Oscar 195
Walczyna Stanisław 26
Walewski Władysław 129
Walichnowski Tadeusz 67
Walichowski Jakob ks. 174–176
Walter O. 314
Warchał J. 151
Warpachowski Stanisław 20
Warzęcki Karol 165 por. Wawrzecki Karol
Wasiutyński Bogdan 136

Stangenberg A. 220
Staniek Tomasz R. 212
Stankiewicz 313
Stasiaczek Stanisław 98
Staszic Stanisław 143
Stawarz Andrzej 120
Steciak Zofia 77, 87
Steczeń Stanisław 25, 28
Stępień Józef 278
Stępniak Władysław 66
Stolarski Tadeusz 152
Stopnicki Aron 244
Strauss Johann 314
Stryjkowski Krzysztof 66, 98
Strzelecka Małgorzata 98
Sue Eugeniusz 313
Sulimierski Filip 129
Suliński Józef pseud. „Zawisza” 251
Sulnicki Leon 18
Sunderland Levi Seliga 143
Sunderlandowie 141
Syta Krzysztof 35, 98
Szachowski 305
Szamraj Adam 151
Szczepaniak Elwira 29, 30, 70–73, 76, 78, 

80, 81, 86, 87, 89, 90, 92–95, 248
Szczepański Jan 278
Szczepański Jerzy 70, 83, 85, 153
Szczęsny Stanisław 27
Szej Andrzej 307
Szekspir Wiliam 314
Szlingbaum Sz. 247
Szpak Ewelina 277
Szproch Dariusz 151
Szyc Włodzimierz 26
Szydłowski Tadeusz 150
Szymanowicz Maria 214
Szymański Józef 127, 129, 136, 139, 142, 151

Śliwińska Dora Maria 26
śliwiński Leon 18
ślusarek Krzysztof 149, 151, 158
ślusarek grażyna 151
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Wolff Adam 35
Wolff Barbara 151
Wolff Helena pseud. Doktor Anka 138, 139, 

147
Wolska Zofia 141
Wolter 234
Wołkiewicz ks. 194
Woszczyński Bolesław 67, 81, 83, 86, 241
Woydat T. 311
Wrońscy 307
Wroński Stanisław 20, 21
Wurm Karol 209
Wyczański Andrzej 229
Wyrwiczówna 314
Wysocki Stanisław 128

zaborowski 314
Zagajscy 244
Zagrodzki Edward 20
Zajda K. 318
Zalewski Kazimierz 315
Zarzycka-Sutter urszula 85
Zbożek Feliks 139
Zdanek Maciej 149
Zieliński Jan 263
Zieliński Stanisław 79, 82
Zieliński Tomasz 121
Ziemnicki o. 212
Ziębinski 300
Zilberminc Chil 245
Zimny Jan 211
Znaniecki Florian 278, 283, 284
Znojek Beata 152
Zub Jerzy 151
Zwierzchowski Wojciech 150, 151
Zylbert Jakub vel Jankiel 247

Żak Józef 151
Żakiewicz Karol 180
Żernicki Ignacy 213
Żłobicki Władysław 316
Żołędkowski August 172
Żurakowski Zenon 22

Wawrzecka Antonina Zofia 166
Wawrzecka Katarzyna z Jozeficzow 165
Wawrzecka Ksaweria Izabella 166
Wawrzecka Ludwika z Piaseckich 165, 166
Wawrzecka Wiktoria 166
Wawrzecki Jan 166
Wawrzecki (vel Wawrzęcki, Warzycki) Ka-

rol 164–174, 180–182
Weinabaum D. 247
Welik grzegorz 68
Wenklar Michał 79
Węgliński Zygmunt 139
Wiech Stanisław 114, 150
Wielguszewska-Jankowska Hildegarda 26
Wielopolscy 229–239
Wielopolska Wilhelmina Albertyna Mon-

tenuovo 234
Wielopolska Zofia z Broel-Platerów 231
Wielopolski Aleksander Erwin 230, 231
Wielopolski Aleksander Ignacy 230, 232
Wielopolski Zygmunt Andrzej 230, 232, 

234
Wielopolski Zygmunt Konstanty 230
Wieluński 315
Wierzbicka Elżbieta 87
Wierzbicki Jacek 29
Wierzbowski Maciej 121
Wijaczka Jacek 79, 81, 263
Wikiera Eugeniusz 132, 146
Wilczek Albert 307
Wilczek Bartłomiej ks. 167
Wildenbruch Ernest 315
Wilk Hubert 14, 15, 84, 261, 326
Wilk Wiesław 211
Wincenty Kadłubek bp 151, 154
Wirska Elżbieta 17, 27, 28, 70
Wiślicz-Iwańczyk 318
Wiśniewski Jan 129, 151, 167, 180
Witkowski 200, 202
Witkowski Marian 25
Witkowski Stefan 127, 129, 136, 139, 142
Wojciechowski Franciszek 252, 253
Wojna L. 311





indeks miejscowości

gdańsk 180
grabków 299
góry 231
grójec 214
grunwald 113

Iłża 127–148, 242, 310

Januszowice 164
Jaxice 182, 192
Jasieniec 214
Jędrzejów 14, 26, 27, 38, 46, 57, 61, 101, 149–

158, 161–167, 242, 298, 317

karczówka (pod Kielcami) 301
Karlsbad 231
Katowice 11, 24, 244
Kazanów 144
Kazimierz Dolny 161, 211, 217
Kazimierza Wielka 242, 317
Kielce 9, 11–18, 20–24, 26, 27, 30–32, 35, 

37–49, 51–61, 65, 69–79, 87, 88, 92–97, 
101–116, 119–125, 127–131, 133, 137, 139, 
145, 149, 156, 157, 161–165, 167, 169–171, 
173, 174, 184, 190, 208, 209, 212, 213, 
215, 216, 219, 220, 224, 227, 228, 236, 
241–244, 246–248, 251–254, 256, 257, 
259–271, 273, 274, 277, 279–281, 283, 
289, 290, 293–323, 325, 326

Kielce vel Psary 306
Kluczewsko 164, 165
Końskie 26, 38, 39, 43, 46, 108, 242, 244, 

289, 310
Komorów 182, 192

Będzin 244
Białobrzegi 317
Białystok 251, 316
Bieliny 258
Błaziny 133
Bodzentyn 104
Boglewice 214
Bolesławiec 195
Brzeziny 169, 170–172, 180
Budapeszt 317
Busko 317
Bytom 289

Chęciny 14, 104, 168, 172, 173, 242
Chroberz 14, 227, 230, 231, 233–235, 237–

239
Ciepielów 141
Chlewice 194
Chmielnik 122
Chojnice 115
Czarki 231
Częstochowa 242–244, 247, 252, 298, 320, 

322

Daleszyce 306
Dąbrowa 301
Dłużec 194
Drochlin 247
Dukla 194

gąbin 189

Halle 235
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Korytnica 14, 167, 168, 182
Kostomłoty 303, 309
Koszyce 194, 196
Kowary 288
Kozienice 51, 242, 298, 310, 317
Kraków 18, 123, 167, 183, 187, 189, 193, 194, 

196, 197, 204–206, 215, 219, 251, 318
Krasocin 57
Krępa Kościelna 141
Krzelów 214, 217
Krzyżanowice 141
Książ Mały 195
Książ Wielki 104, 183, 195, 230
Krzcięcice 183, 196
Kunów 287

ląd 215
Leszczyny 306
Leśnica 308
Lewiczyn 214
Lewocza (Levoča) 209
Leżajsk 289
Lublin 9, 21, 75, 95, 149, 251, 273, 297, 316, 

325, 326

łany Wielkie 197
Łopuszno 165, 166, 168, 170, 171, 174, 258
Łódź 251, 290, 318

marcule 141
Masłów 259
Michałów 61
Michniów 122
Miechów 173, 182–197, 201, 202, 206, 209, 

242
Miechów 141
Miedziana góra 303
Mirzec 141
Mittveide 317
Mnin 174
Modliszewice 61
Monachium 235
Morawica 60

Moskorzew 231
Mstyczów 183, 190, 193, 195, 199, 201–205, 

218
Myszków 243

niestachów 299
Niewachlów 303
Norymberga (Norynberg) 209
Nowa Dęba 61
Nowa Huta 273
Nowe Miasto Korczyn 179
Nowe Miasto nad Pilicą 214
Nowe Tychy 273
Nowy Sącz 183, 196

odrzywół 46
Okalina 181
Oksa (Oxa) 172, 173
Olkusz 14, 104, 161, 162, 182, 200–202, 204, 

206, 209–212, 219, 223, 242
Opatowiec 57
Opatów 51, 181, 310
Opatów Kielecki 244
Opoczno 26, 38, 242, 243, 310, 317
Ostrowce 176
Ostrowiec zob. Ostrowiec świętokrzyski
Ostrowiec świętokrzyski 60, 93, 94, 144, 

252, 286–289, 298, 317, 321

Pałecznica 196
Paryż 312
Pasztowa Wola 133
Pawłowice 141
Pętkowice 141
Pierzchnica 112, 175
Pilica 104
Piotrków 321, 322
Pińczów 26, 38, 43, 46, 101, 113, 177, 242, 

246, 298, 322
Płock 215
Podmarzysz 301
Podoliniec 183, 196
Polichno 259
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Święta Katarzyna 258, 309
świniary 14, 174–176

Tarczek 141
Tarłów 141
Tarnawa 14, 213–217, 224–226
Tarnów 320
Tarnobrzeg 26, 61
Tomaszów 321
Toruń 95, 180, 325

warka 214
Warszawa 17, 23, 25, 76, 128, 130, 138, 140, 

153, 161, 172, 190, 206, 210, 214–217, 225, 
230, 251–253, 256, 263, 286, 317, 318, 
325

Wąchock 114, 141
Widuchowa 303
Wiedeń 231, 235
Wierzbnica 144
Wierzbnik 128, 131, 138
Winiary 179
Włoszczowa 14, 174, 242, 245
Wolbrom 104, 245, 247
Wolica 173
Wrocław 105
Wyczerpy Dolne 244

załęże 183, 195
Zamoś� 11
Zawichost 296, 310
Zębiec 136
Zgoda 289
Zgierz 121
Zgórsko 258
Zielona góra 317
Zurych 235

Żarnowiec 182, 191, 195, 197, 199–206, 209, 
219

Żurada 200, 219, 223

Poznań 48, 251, 317

radom 15, 23, 27, 38, 39, 43, 46, 51, 59, 76, 
95, 123, 128, 130, 131, 133, 140, 164, 213, 
242, 251, 252, 293, 294, 296–299, 310, 
312, 317, 318, 320–323, 325, 326

Radomsko 321, 322
Rawa 322
Rytomoczydła 214, 225
Rzeczniów 141
Rzeszów 289, 316

sandomierz 14, 26, 33, 38, 43, 51, 94, 101, 
102, 114, 169, 180–182, 215, 242, 298, 317, 
320

Sędziszów 14, 213
Siedlce 11
Sienno 141
Słupca 215
Skarżysko zob. Skarżysko-Kamienna
Skarżysko Kamienna 61, 94, 114, 252, 273, 

285, 298, 321, 322
Skarżysko Kościelne 141
Skarżysko-Milica zob. Skarżysko-Kamien-

na
Solec-Zdrój (Solec) 140, 141, 174
Sopot 121
Sosnowiec 205, 244, 248
Stalowa Wola 114
Starachowice 13, 25, 38, 43, 57, 60, 94, 101, 

102, 113, 114, 127, 128, 131–133, 137, 144, 
145, 147, 252, 288, 298, 321, 326

Starachowice-Wierzbnik zob. Starachowi-
ce

Stary Korczyn 178
Stąporków 57, 286
Stradów 194
Suchedniów 259
Szumlin 308
Szydłowiec 214, 317
Szydłów 104
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