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AnnA roGowSkA
Archiwum Państwowe w Kielcach

Scalenie ewidencji zlikwidowanych oddziałów 
zamiejscowych i centrali archiwum  
– problemy i rozwiązania praktyczne  
na przykładzie Archiwum Państwowego w kielcach

Objęcie przez Archiwum Państwowe w Kielcach nowej siedziby przy ulicy 
Janusza Kusocińskiego 57 pociągnęło za sobą wiele zmian w zakresie organizacji 
pracy, wśród których największą była likwidacja trzech oddziałów zamiejsco-
wych kieleckiego archiwum 1. Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie 
prawie dwumiesięcznej pracy nad scaleniem ewidencji zasobu Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach. Autorka zastrzega, że pracownicy dokonujący scalenia 
byli jedynie użytkownikami bazy danych SEZAM, zgodnie z decyzjami Naczel-
nego Dyrektora Archiwów Państwowych, służącej do prowadzenia ewidencji za-
sobu. Nie posiadano także konkretnych technicznych instrukcji co do sposobu 
scalenia, poza cennymi, choć ogólnymi, wskazówkami uzyskanymi od Naczel-
nej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Wszystko to spowodowało, że większość 
czynności wykonywana była najprostszymi i często bardzo żmudnymi meto-
dami. Z pewnością podane niżej rozwiązania można było uprościć, a więc za-
prezentowane niżej doświadczenia potraktować należy jedynie jako wskazówkę 
i inspirację.

Początki stosowania narzędzi informatycznych do prowadzenia ewidencji 
zasobu w polskich archiwach państwowych sięgają połowy lat dziewięćdziesią-
tych ubiegłego wieku. Funkcjonujące dotychczas środki ewidencyjne w postaci 
spisu i kartoteki zespołów, prowadzone w wersji papierowej – zgodnie z zarzą-

1 Decyzja nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 30 czerwca 2011 r. w sprawie 
likwidacji oddziałów w Jędrzejowie, Pińczowie i Starachowicach Archiwum Państwowego 
w Kielcach oraz zmiany statutu Archiwum Państwowego w Kielcach, registratura własna 
Archiwum Państwowego w Kielcach, pismo znak: DUE/0111/5/10, sygn. akt 021/2011.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2013, s. 15-24
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dzeniami Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 1961 2 i 1972 roku 3 
– pozwalały wprawdzie użytkownikom na dokonanie przeglądu i wyboru po-
trzebnych materiałów na poziomie zespołu archiwalnego, czynności te jednak 
wymagały ogromnego nakładu czasu. W obliczu rosnących potrzeb użytkow-
ników i postępującej rewolucji technologicznej, Centralny Ośrodek Informacji 
Archiwalnej (dalej: COIA) podjął działania mające na celu informatyzację archi-
wów. W efekcie tych prac w 1994 roku przygotowano w programie dBASE bazę 
danych „Spis zespołów” 4. Miała ona na celu rozwinięcie spisu zespołów o punk-
ty umieszczane w karcie zespołu oraz o te pomijane w dotychczas używanych 
środkach ewidencyjnych. Konstrukcja bazy umożliwiała jej dalszą rozbudowę 5. 
W 1995 roku bazę przekonwertowano do programu FoxPro (wersja 2.5) i rozpo-
częto testy w wybranych archiwach państwowych. Kolejne lata, wypełnione pracą 
i dyskusjami nad ujednoliceniem obowiązujących przepisów 6, poprawieniem ist-
niejącej aplikacji, a także długofalowy proces ujednolicenia i zweryfikowania rze-
telności wprowadzanych do bazy danych w archiwach państwowych 7 przynosiły 

2 Zarządzenie nr 10 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 25 maja 1961 r. w spra-
wie ewidencji zasobu archiwalnego w archiwach państwowych, w: Zbiór przepisów ar-
chiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952–
2000, wybór i oprac. M. Tarakanowska, E. Rosowska, Warszawa 2001, poz. 139, s. 310-313.

3 Zarządzenie nr 19 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 czerwca 1972 r. 
w sprawie prowadzenia kartoteki zespołów (zbiorów) w archiwach państwowych, w: Zbiór 
przepisów archiwalnych, poz. 162, s. 380-387.

4 K. Kopiński, Komputeryzacja a zmiany we współczesnej ewidencji syntetycznej archiwów 
państwowych, „Archiwista Polski” (dalej: AP), 2005, nr 4, s. 23-39; szersze informacje po-
daje A. Biernat, „Spis zespołów dla archiwów państwowych” opracowany przez Centralny 
Ośrodek Informacji Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, w: Kom-
puteryzacja archiwów, t. 2: Problemy komputeryzacji archiwów. Zagadnienia ogólne, opra-
cowanie dokumentacji kartograficznej i technicznej w skomputeryzowanych systemach in-
formacyjnych. Materiały sympozjum, Toruń 15 i 16 grudnia 1994 r., red. B. Ryszewski, Toruń 
1996, s. 15 n. 

5 A. Laszuk, Bazy danych w archiwach państwowych, w: Archiwa polskie wobec wyzwań XXI 
wieku. Pamiętnik III Zjazdu Archiwistów Polskich, Toruń, 2–4 września 1997 roku, t. 1, red. 
D. Nałęcz, Radom 1997, s. 231-239.

6 Chodzi tu m.in. o prace nad stworzeniem standardu opisu archiwalnego, przeprowadzone 
w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod 
kierunkiem profesora Bohdana Ryszewskiego, autora polskiej wersji opisu FOPAR, opra-
cowanego w latach 1991–1997. Szersze informacje zob. B. Ryszewski, Problemy komputery-
zacji archiwów, Toruń 1994, tenże, Problemy komputeryzacji archiwów, „Archiwa, Biblio-
teki i Muzea Kościelne” (dalej: ABMK), t. 70, 1998, s. 17-24; W. Nowosad, FOPAR standard 
opisu archiwaliów, ABMK, t. 70, 1998, s. 89-90.

7 Zarządzenie nr 5 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 13 kwietnia 1995 r. 
w sprawie przeprowadzenia w latach 1995–1997 skontrum państwowego zasobu archiwal-
nego w archiwach państwowych, w: Zbiór przepisów archiwalnych, poz. 199, s. 598-604.
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dalszy jej rozwój i udoskonalanie. Dnia 22 lutego 1996 roku dotychczasowa baza 
danych „Spis zespołów” została pozytywnie zaopiniowana przez Centralną Ko-
misję Metodyczną do stosowania w archiwach państwowych pod nazwą System 
Ewidencji Zasobu Archiwalnego SEZAM 8. W 1997 roku bazę przekonwertowano 
do programu MS ACCESS, w którym użytkowana jest do dziś, wtedy też po raz 
pierwszy podjęto próbę scalenia jej do wersji ogólnopolskiej 9. Następnie z dniem 
1 stycznia 2000 roku Zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwo-
wych wdrożono w archiwach komputerowe bazy danych SEZAM w wersji 2.0 
i „Księgę nabytków archiwum państwowego KANAPA” w wersji 1.1., w której od 
tej pory rejestrowano informacje dotyczące wszystkich nabytków i ubytków 10. 
Dotychczasowe księgi ewidencyjne, spisywane na papierze, zamknięto 31 grud-
nia 1999 roku. Kolejne lata przyniosły dalszy dynamiczny rozwój istniejącej bazy, 
którą uzupełniano o nowe pola, dające możliwość sporządzania wydruku karty 
zespołu oraz raportów i zestawień statystycznych (wersja 4.0), a także częścio-
we dostosowanie bazy do międzynarodowego standardu opisu archiwalnego 
ISAD (G) 11 (wersja 5.0). W 2001 roku nastąpiło połączenie istniejących baz ewi-
dencyjnych. Baza SEZAM w wersji 5.0 została rozbudowana o księgę nabytków 
i ubytków. Była to pierwsza udana próba integracji baz jednostkowych, użyt-
kowanych w polskich archiwach państwowych 12. Kolejne wersje bazy danych 

 8 A. Laszuk, System ewidencji zasobu archiwalnego SEZAM, ABMK, t. 70, 1998, s. 91-98.
 9 A. Laszuk, Stan informatyzacji archiwów państwowych, „Archeion”, t. 107, 2004, s. 171-204.
10 Zarządzenie nr 2 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 9 marca 1999 r. w spra-

wie ewidencji zasobu archiwalnego w archiwach państwowych, w: Zbiór przepisów ar-
chiwalnych, poz. 203, s. 616-630. Obszerne informacje dotyczące historii i użytkowania, 
a także przede wszystkim bardzo szczegółową analizę wszystkich wprowadzanych mody-
fikacji bazy SEZAM uzyskać można w cytowanym wyżej artykule Krzysztofa Kopińskiego 
oraz następującej literaturze: A. Laszuk, Stan i perspektywy komputeryzacji archiwów pol-
skich, AP, 2001, nr 3-4, s. 134-143; tejże, Komputeryzacja archiwów – oczekiwania w aspekcie 
informacji archiwalnej, w: Historyk. Archiwista. Komputer. Historyk a nowoczesny system 
informacji archiwalnej. Materiały z konferencji 10 i 11 kwietnia 2003 roku, red. R. Degen, 
H. Robótka, Toruń 2004, s. 27-38; W. Kwiatkowska, Wpływ komputeryzacji archiwów 
na metodykę archiwalną, AP, 2003, nr 3, s. 31-38; G. Piątkowski, Komputeryzacja archi-
wów państwowych – wybrane problemy, „Teki Archiwalne. Seria nowa”, t. 8 (30), 2004, 
s. 87-122; Stan i perspektywy komputeryzacji archiwów polskich. Dyskusja odbyta w Toru-
niu 12.VI.2001 z udziałem Eugeniusza Borodija, Waldemara Chorążyczewskiego, Andrzeja 
Jabłońskiego, Henryka Krystka, Marka Kuczyńskiego i Bolesława Rassalskiego, AP, 2001, 
nr 3-4, s. 120-133 oraz w instrukcjach użytkowania kolejnych wersji baz danych SEZAM.

11 Międzynarodowy standard opisu archiwalnego. Część ogólna ISAD (G), Warszawa 1995.
12 K. Kopiński, Komputeryzacja, s. 25 n.; H. Krystek, Efekty działalności zespołu „Informatyka 

i archiwa” i ich wpływ na opracowanie zasobu, referat opublikowany na stronie Naczelnej 
Dyrekcji Archiwów Państwowych http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/file/pdf/hen-
ryk_krystek.pdf [data dostępu: 8 X 2012 r.].
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SEZAM były wdrażane w 2002 (wersja 5.1) 13, 2004 (wersja 6.0, w której rozpo-
częto ewidencjonowanie przesunięć międzyzespołowych) 14 i 2005 roku (wersja 
6.1), przy czym ta ostatnia uzupełniała kartę zespołu archiwalnego o informacje 
na temat dokumentacji nie archiwalnej przechowywanej z zespołem 15. Ostatnia, 
aktualna do chwili obecnej, wersja bazy danych SEZAM 6.2, której podręcz-
nik użytkownika nawiązuje m.in. do międzynarodowych standardów ISAD (G) 
i ISAAR (CPF) w zakresie opisu dziejów aktotwórcy została wprowadzona do 
użytku w 2007 roku 16.

Archiwum Państwowe w Kielcach uczestniczyło w procesie komputeryza-
cji od 1993 roku, kiedy to zakupiono pierwszy komputer, na którym utworzono 
bazę EWZAS dla ewidencji zasobu w programie dBASE (wprowadzono tablicę 
definicji pól, formularz wprowadzający, tablicę wyboru pól) 17. Od tego roku roz-
począł się początkowo powolny, a z czasem dynamiczny postęp w zakresie sto-
sowania narzędzi informatycznych do prowadzenia ewidencji kieleckiego archi-
wum. W 1995 roku na zakupionym w 1993 roku komputerze wprowadzano wpisy 
do bazy SPIS_ZESP 18. Rok później ewidencja syntetyczna zawarta była w dwóch 
bazach SPIS_ZESP, w której zewidencjonowano informacje o 36 zespołach akt 
stanu cywilnego powiatu kieleckiego oraz bazie SEZAM, liczącej 943 rekordy 19. 
W 1999 roku ewidencja syntetyczna całości zasobu zawarta była w dwóch bazach 
danych SEZAM w wersji 2.0, prowadzonych dla centrali, zawierających dane 
o 1174 zespołach archiwalnych (oprócz tego archiwum centralne prowadziło tak-
że bazy dla oddziałów zamiejscowych), a także w bazie KANAPA, prowadzo-
nej osobno dla oddziałów I i II, liczącej łącznie 110 rekordów 20. W momencie 
przeprowadzki, na początku 2011 roku, w czterech bazach danych Archiwum 
Państwowego w Kielcach i jego trzech oddziałów zamiejscowych w Jędrzejowie, 
Pińczowie i Starachowicach zarejestrowano 3229 pozycji dotyczących zespołów 
archiwalnych oraz wakatów (na co łącznie złożyło się 27 715 rekordów) 21.

13 System Ewidencji Zasobu Archiwalnego, wersja 5.1. Podręcznik użytkownika, Warszawa 2002.
14 Decyzja nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 30 stycznia 2004 r. w spra-

wie ewidencji zasobu w archiwach państwowych, registratura, sygn.021/2004.
15 System Ewidencji Zasobu Archiwalnego, wersja 6.1. Podręcznik użytkownika, Warszawa 2005.
16 Decyzja nr 11 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 6 marca 2007 r. w sprawie 

wprowadzenia do stosowania w archiwach państwowych bazy danych SEZAM 6.2.
17 Archiwum Państwowe w Kielcach, Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 1520, k. 9, 

Zbiorcze sprawozdanie za r. 1993.
18 Tamże, sygn. 1524, k. 18, Zbiorcze sprawozdanie za 1995 r.
19 Tamże, sygn. 1525, k. 19, Zbiorcze sprawozdanie za 1996 r.
20 Tamże, sygn. 1528, k. 26-30, Zbiorcze sprawozdanie za 1999 r.
21 Zbiorcze sprawozdanie za rok 2010, registratura własna Archiwum Państwowego w Kiel-

cach, bez sygnatury; Dane z tabel baz SEZAM. 
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Scalenie ewidencji zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach i jego 
oddziałów zamiejscowych w Jędrzejowie, Pińczowie i Starachowicach dotyczy-
ło przede wszystkim ewidencji syntetycznej archiwum zawartej w bazie danych 
SEZAM, a następnie na podstawie uzyskanych informacji (nowe numery zespo-
łów) nastąpiła modyfikacja pozostałych środków ewidencyjnych. Cały proces 
odbył się zgodnie z wytycznymi w sprawie postępowania z zespołami rozbitymi, 
przechowywanymi w archiwach państwowych 22 oraz wskazówkami otrzymany-
mi od Anny Laszuk z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, współautorki 
przepisów metodycznych i bazy danych SEZAM. Wszelkie zmiany nanoszono 
w bazie danych SEZAM, stosując się do obowiązujących przepisów 23.

Prace rozpoczęto od starannej analizy całości spisów zespołów Archiwum 
Państwowego w Kielcach i oddziałów zamiejscowych celem ustalenia, które ze-
społy zawierają akta tego samego wytwórcy i powinny stanowić jeden zespół ar-
chiwalny. Wynik analizy, przeprowadzonej wstępnie przez Oddział II Przecho-
wywania i Ewidencji Zasobu Archiwalnego, zawierał dane dotyczące 21 rozbitych 
zespołów archiwalnych wraz z uzasadnieniem konieczności ich scalenia. Pismo 
w tej sprawie trafiło do Dyrekcji Archiwum Państwowego w Kielcach, prowa-
dzono także konsultacje z członkami Komisji Metodycznej Archiwum Państwo-
wego w Kielcach. Po zebraniu wszelkich opinii podjęto decyzję, w myśl której 
19 zespołów z byłych oddziałów zamiejscowych włączono do 15 zespołów centrali 
AP Kielce, 2 zespoły z zasobu Oddziału w Starachowicach połączono w jeden. 
W trakcie konsultacji telefonicznej z Anną Laszuk w sprawie postępowania z wa-
katami ustalono, że 20 zespołów akt stanu cywilnego, notariuszy oraz hipoteki 
z terenu powiatu miechowskiego, przekazanych w latach 1990–1992 z centrali 
do oddziału w Jędrzejowie, wróci na swoje pierwotne miejsca (do 2011 waka-
ty) w spisie ciągłym centrali Archiwum. Zmniejszyło to ogólną liczbę wakatów 
w dawnym zasobie centrali z 56 do 36. Podczas nadawania nowej numeracji cią-
głej zespołom z zasobów byłych oddziałów zamiejscowych pominięto 2 waka-
ty z zasobu Oddziału w Jędrzejowie, 24 wakaty z zasobu Oddziału w Pińczowie 
i 12 wakatów z zasobu Oddziału w Starachowicach.

Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji można było przystąpić do 
scalania baz SEZAM. Pierwszą czynnością było zebranie ich w jednym folderze 

22 Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych nr 8/2009 z dnia 22 grud-
nia 2009 r. w sprawie postępowania z zespołami rozbitymi przechowywanymi w archi-
wach państwowych, registratura własna Archiwum Państwowego w Kielcach, znak akt 
021/2009.

23 Decyzja nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 stycznia 2004 r. 
w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego w archiwach państwowych, registratura własna 
Archiwum Państwowego w Kielcach, sygn. akt 021/2004.
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i wykonanie kopii, na których dokonywano kolejnych zmian. Oryginały pozosta-
wiono zabezpieczone. Następnie wykonano wydruki ostatnich spisów zespołów 
wszystkich oddziałów zamiejscowych, na których kolorowym zakreślaczem za-
znaczono zespoły przeznaczone do scalenia. Kolorem czerwonym wykreślono 
wszystkie wakaty.

Ponieważ Archiwum funkcjonowało przez cały czas trwania przepro-
wadzki, a jednocześnie następowały przejęcia materiałów archiwalnych z archi-
wów zakładowych, ze względu na brak innego rozwiązania, kolejne nabytki były 
dopisywane do ksiąg nabytków w bazach danych SEZAM tych byłych oddziałów, 
do których kompetencji należało archiwum zakładowe przekazujące akta. Sytu-
acja taka trwała do końca przeprowadzki i czasu przeprowadzenia reorganizacji, 
w wyniku której powstał oddział odpowiedzialny za ewidencję. I tak księga na-
bytków Oddziału w Pińczowie, zlikwidowanego jako pierwszy w lutym 2011 roku, 
zawierała wpisy dokonane nawet kilka miesięcy po likwidacji Oddziału. Aby upo-
rządkować księgę nabytków Archiwum Państwowego w Kielcach, zebrano całość 
korespondencji z teczki o symbolu wykazu akt 51, dotyczącej przejmowania ma-
teriałów archiwalnych. Na jej podstawie ułożono w porządku chronologicznym 
i spisano wszystkie nabytki, uwzględniając także przejęcia zasobu oddziałów za-
miejscowych (Jędrzejów i Pińczów zostały przyjęte z datą 1 marca 2011 r., a Sta-
rachowice – 18 kwietnia 2011 r. 24), nadając im numerację ciągłą, będącą kontynu-
acją numeracji księgi nabytków prowadzonej przez centralę archiwum. Podobnie 
postąpiono z numeracją ciągłą zespołów – rozpoczęto od pierwszego wolnego 
numeru w spisie centrali, w tym przypadku był to numer 1650.

Na uprzednio przygotowanych wydrukach spisów zespołów naniesiono 
przyszłą numerację ciągłą zespołów, a także kolejne numery księgi nabytków 25. 
Podczas tej operacji należało zwrócić szczególną uwagę, aby zespoły przezna-
czone do scalenia nie otrzymały nowej numeracji w spisie ciągłym zespołów, 
a jedynie numer kolejny księgi nabytków. Dopiero po naniesieniu nowej nume-
racji na wydruki i dokładnym kilkakrotnym sprawdzeniu i upewnieniu się co do 
poprawności numeracji, można było nanosić zmiany w bazie danych. Przyjęto 
zasadę, że zmiany nanoszone będą na kopii dawnego oddziałowego SEZAM-u, 
a potem – po ukończeniu pracy i weryfikacji poprawności – dane scalano z bazą 
centrali. Pracę należało rozpocząć od przeniesienia dawnej numeracji ciągłej do 
pola Uwagi w głównym edytorze – dawało to bowiem gwarancję kontroli nad 
sytuacją w przypadku jakiejkolwiek pomyłki przy nadawaniu zespołom nowych 

24 Przyjęto daty ostatecznego przewiezienia akt do nowej siedziby.
25 Wydruki robocze zostały włączone do materiałów dotyczących scalenia ewidencji i za-

bezpieczone wraz ze spisami zespołów w teczce 611 za 2011 rok [Spisy zespołów – scalenie 
– materiały].
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numerów. Najprościej było otworzyć tabelę ZESPOLy i tam do pola Uwagi przy 
każdym zespole przekopiować formułę: „dawny nr zespołu xx/xx w Oddziale Za-
miejscowym w…”, potem po otwarciu edytora pozostawało jedynie żmudne prze-
pisywanie numeru zespołu w odpowiednie brakujące miejsce. Po ukończeniu tej 
pracy i sprawdzeniu, czy numery są dobrze przepisane, w tabeli ZESPOLy (na-
noszenie jakiejkolwiek zmiany w numeracji należy zacząć od tej właśnie tabeli, 
ponieważ to z nią są połączone relacjami wszystkie pozostałe tabele i uprzednie 
dokonywanie w nich zmian nie jest po prostu możliwe) poprzez operację „znajdź 
i zamień” zamieniono nr archiwum z 22 (dawny Oddział w Jędrzejowie) na 21 
(wakatom pozostawiono dawne numery archiwum, dzięki czemu „ustawiły się” 
one na końcu spisu, można je było też po prostu wykasować z tabeli, ponieważ 
nie będą one już potrzebne). Potem, już w edytorze, należało nanieść przygo-
towaną na papierze numerację zespołów i dokładnie sprawdzić poprawność. 
Zespołom, które miały wrócić na swoje poprzednie miejsce, w spisie ciągłym 
centrali nadano od razu pierwotnie nadane numery. Kolejną czynnością było na-
niesienie zmian w tabeli KSIEGA, rozpoczęto je od usunięcia wszystkich rekor-
dów z tej tabeli. Żadne z tych danych nie zostały utracone, ponieważ pozostały 
one w oryginalnej bazie, a także w drukowanych corocznie księgach nabytków, 
ubytków i przesunięć międzyzespołowych. Pozostawienie ich w bazie skutkowa-
łoby zaburzeniem kolejności numeracji w księdze nabytków (poczwórna nume-
racja od 1 do ok. 1533 – ostatni nr księgi nabytków w Oddziale w Jędrzejowie), 
a przecież wpisy te miały być kontynuacją księgi nabytków centrali kieleckiego 
archiwum. Teraz już można było rozpocząć żmudną pracę dokonywania kolej-
nych wpisów w księdze nabytków, co w praktyce równało się przepisaniu danych 
ze spisu zespołów do zakładki Nabytki przy każdym zespole. Tu bardzo pomocna 
była papierowa wersja spisu zespołów, na której była większość danych potrzeb-
nych do uzupełnienia poszczególnych rubryk w księdze, łącznie z naniesionym 
uprzednio kolejnym numerem księgi nabytków. Z zakładki Informacje o zespole 
archiwalnym należało przepisać jedynie dane o środku ewidencyjnym, jaki po-
siada zespół. Niestety, nie można było tego przeprowadzić, kopiując dane z tabeli 
ZESPOLy. Przy wykonywaniu tej operacji należało pamiętać, aby podczas wy-
chodzenia z zakładki Nabytki nie aktualizować wpisanych w nabytku danych, 
co skutkowałoby podwojeniem rozmiaru zespołów. Datę nabytku można wpro-
wadzić automatycznie do wszystkich rekordów już po scaleniu baz. Istnieje też 
możliwość wpisania wszystkich nabytków dopiero po scaleniu, wtedy nie ma już 
problemu z datą i nabytki do zespołów rozbitych wprowadza się od razu. Jeżeli 
natomiast wypełniamy księgę na kopii bazy oddziałowej, należy opuścić numery 
nabytków zarezerwowane dla scalenia zespołów rozbitych i uzupełnić je po sca-
leniu baz w zakładce Nabytki zespołu w centrali. W wyniku tych działań zespoły 
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przejęte z byłego Oddziału w Jędrzejowie zarejestrowano w księdze nabytków 
pod numerami 3291–3787, Oddziału w Pińczowie pod numerami 3788–4356, 
natomiast zasób byłego Oddziału w Starachowicach pod numerami 4362–4839. 
Kolejną z tabel, w której trzeba nanieść zmiany, jest tabela DOKUMENTACJA. 
Zmian w tabeli można dokonać następująco: patrząc na wydruk z nadanymi nu-
merami zespołów, należy zmieniać stare numery na nowe bezpośrednio w tabeli. 
Niestety, tego też nie dało się zrobić automatycznie.

Następnie naniesiono zmiany do tabeli KARTA. Dla celów użytkowych 
postanowiono pozostawić na wydruku kart zespołów wszystkie informacje o nu-
merach nabytków, ubytków i przesunięć, nadawanych w oddziale zamiejscowym. 
Dane te zamknięto w nawias kwadratowy z adnotacją „Oddział XXX”, po za-
mknięciu nawiasu umieszczono skrót „nab.”, gdzie należało wpisać właściwy nu-
mer nabytku. Tę czynność można częściowo wykonać automatycznie w tabelach, 
ale same numery nabytków trzeba wpisać ręcznie, najlepiej dopiero po uzupeł-
nieniu danych w tabeli KSIEGA, bo wtedy – przechodząc do zakładki Nabytki– 
można łatwo sprawdzić, czy dokonane wpisy są prawidłowe. Datę sporządzenia 
karty nadano automatycznie w tabeli taką samą dla wszystkich kart (1 marca 2011 
dla oddziałów w Jędrzejowie i Pińczowie i 18 kwietnia dla oddziału w Staracho-
wicach). W rubryce imię i nazwisko pozostawiono nazwiska pierwotnych twór-
ców kart, a po średniku osoby dokonującej scalania, odpowiedzialnej za wszelkie 
naniesione w kartach zmiany. Tak przygotowaną bazę byłego oddziału można 
scalić z SEZAM-em centrali. Zanim do tego doszło, należało przygotować i tę 
bazę. Pracę rozpoczęto od wykasowania tych wakatów, w miejsce których mia-
ły wrócić dane o zespołach. Następnie uzupełniono księgę nabytków o nabytki 
zewnętrzne, przyjęte do 1 marca 2011 roku. Teraz można było już przystąpić do 
kopiowania danych z baz SEZAM oddziałów zamiejscowych.

Kopiowaniu podlegają następujące tabele:
•	 ZESPOLy (i od niej należy zacząć!)
•	 DOKUMENTACJA
•	 KARTA
•	 KSIEGA
•	 NAZWy
•	 OPIS
•	 POMOCE

Sama operacja kopiowania i wklejania nie jest skomplikowana i trwa naj-
krócej ze wszystkich wykonywanych przy scaleniu czynności. Po skopiowaniu 
danych ze wszystkich ww. tabel, należy otworzyć raporty spis zespołów i księga 
nabytków i sprawdzić, czy wszystko jest na swoim miejscu. Uwaga! Jeżeli w za-
kładce Nabytki nie zaznaczymy symbolu dokumentacji, np. A, to dane o tym 
zespole nie będą uwzględnione w statystyce zespołów!
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W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa ewentualnych pomyłek, 
operację przenumerowywania na papierze i w bazie danych SEZAM przeprowa-
dzano po jednym oddziale. Dopiero po jego całkowitym scaleniu i sprawdzeniu 
poprawności zapisów rozpoczynano pracę nad kolejnym oddziałem.

Po ukończeniu prac nad scaleniem baz SEZAM sporządzono wydruki 
nowego spisu zespołów i księgi nabytków. Oddział II Archiwum Państwowego 
w Kielcach przygotował dwie księgi nabytków na rok 2011: pierwszą, uwzględnia-
jącą wszystkie nabytki, czyli także zasób oddziałów zamiejscowych, i drugą, nie-
uwzględniającą tych ostatnich, która obrazowała jedynie nabytki nigdy wcześniej 
nierejestrowane w ewidencji archiwum państwowego. Była ona podstawą do spo-
rządzenia sprawozdania rocznego. Można ją wykonać, kopiując plik SEZADANE 
i kasując z kopii nabytki dotyczące zasobu oddziałów.

Do scalenia pozostałych baz informacyjnych PRADZIAD i ELA, a także 
do ułatwienia orientacji w nowym spisie zespołów, sporządzono konkordancję 
numerów zespołów w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Scalenie zasobu i ewidencji Archiwum Państwowego w Kielcach przynio-
sło ogromne zmiany w spisie ciągłym zespołów. W wyniku scalenia zespołów roz-
bitych ogólna liczba zespołów w zasobie zmniejszyła się o 20, a wszystkie zespoły 
archiwalne z zasobu byłych oddziałów zamiejscowych w liczbie 1542 otrzymały 
nowe numery w spisie ciągłym. Jako pierwsze dodano zespoły z byłych oddzia-
łów w Jędrzejowie (nowe numery zespołów 21/1653–21/2118) 26 i Pińczowie (nowe 
numery zespołów 21/2119–21/2679) 27, jako ostatnie dołączono zespoły oddziału 
w Starachowicach (nowe numery zespołów 21/2680–21/3156) 28.

Niniejsze opracowanie powstało w celu dokładnego udokumentowania 
przeprowadzonego procesu scalenia dla potrzeb własnych, a także z zamiarem 
podzielenia się swoimi doświadczeniami 29 z pracownikami innych archiwów, li-

26 W Oddziale w Jędrzejowie nosiły numery od 22/1–22/499. Ostatnim zarejestrowanym ze-
społem jędrzejowskiego oddziału były akta Spółdzielni Remontowo-Montażowej Przemy-
słu Mleczarskiego i Spożywczego w Miechowie z lat 1971–2010. 

27 W Oddziale w Pińczowie nosiły numery od 23/1–23/593, a ostatnim zarejestrowanym ze-
społem były akta Urzędu Gminy w Nowym Korczynie z lat 1973–1990.

28 W Oddziale w Starachowicach nosiły numery od 25/1–25/490, a ostatnim zarejestrowa-
nym zespołem były akta Sądu Powiatowego w Starachowicach z lat 1961–1968.

29 Wśród sporej liczby artykułów odnoszących się do komputeryzacji archiwów tylko kil-
ka dotyczy kwestii praktycznych doświadczeń użytkowników bazy danych SEZAM w ar-
chiwach państwowych. Należą do nich przedstawione podczas konferencji pt. „Historyk 
a nowoczesny system informacji archiwalnej”, odbytej w Toruniu w dniach 10–11 kwiet-
nia 2003 r.: B. Wacławik, Użytkownicy SEZAM-u, ich opinie o bazie danych, w: Historyk.  
Archiwista. Komputer, s. 39-44; A. Litewka, Rozwiązywanie w bazie SEZAM specyficznych 
problemów ewidencyjnych Archiwum Państwowego w Krakowie, w: tamże, s. 45-51; K. Ko-
piński, Bazy danych archiwum toruńskiego – nowe możliwości wyszukiwania informacji, 
w: tamże, s. 83-94.
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kwidujących oddziały zamiejscowe, którzy stoją przed podobnym wyzwaniem. 
Są to proste doświadczenia, zdobywane samodzielnie i na bieżąco w trakcie wy-
konywania kolejnych prac, często przez naukę na własnych błędach. Być może 
ta wiedza i doświadczenie będą punktem wyjścia oraz inspiracją do nowych lep-
szych rozwiązań, które ułatwią podobne prace.

Summary

The removal of the State Archive in Kielce to a new location in Janusza Kusocińskiego 
Street has required many changes in terms of work organisation, the largest of which has 
been the dissolution of three off-site branches of the Kielce Archive. The present article, 
which summarises the almost two-month-long work on the compilation of the records 
from the State Archive in Kielce and its three off-site branches, aims to provide precise 
documentation of the said process for our own needs as well as sharing the experience 
with employees of other archives in the process of dissolving their own off-site branches 
and facing similar challenges. Apart from a detailed outline of the actions performed, the 
article contains a brief outline of creation and implementation of the electronic record 
system in state archives.
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HUbeRT MAzUR 
Archiwum Państwowe w Kielcach

Staropolskie księgi metrykalne w zasobie Archiwum 
Państwowego w kielcach

W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosło zainteresowanie genealogią i histo-
rią własnej rodziny, czego przejawem jest liczba internetowych portali genealo-
gicznych 1 oraz wydawnictw stanowiących rodzaj poradników dla początkujących 
genealogów 2. Naprzeciw rosnącym potrzebom badaczy własnych korzeni wy-
chodzą także archiwa państwowe, wydając publikacje czy foldery o charakterze 
informacyjnym i instruktażowym 3 lub zamieszczając na stronach internetowych 
artykuły dotyczące poszukiwań genealogicznych 4.

Działalność informacyjną i popularyzatorską w odniesieniu do genealogii 
podjęło także Archiwum Państwowe w Kielcach, czego szczególnym wyrazem 
stał się udział w IV Kieleckim Festiwalu Nauki we wrześniu 2003 roku. Podczas 
imprezy, połączonej z dniem otwartym archiwum, pracownicy Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach przygotowali wystawę „Dokument źródłowy podstawą 
w poznawaniu historii swojej rodziny”, wykład wraz z prezentacją multimedial-
ną: „Drzewo genealogiczne w oparciu o dokumenty archiwalne, a także konkurs 
Moi przodkowie – drzewo genealogiczne” 5.

1 Przykładowo: http://genealodzy.pl; http://szukajprzodka.pl/strogene.php; http://www.
genpol.com [dostęp: 30 IV 2013].

2 Przede wszystkim zob. R. T. Prinke, Poradnik genealoga amatora, Warszawa 1992; M. No-
waczyk, Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego, Warszawa 2005; P. Laskowicz, 
Księga genealogiczna twojej rodziny. Praktyczny poradnik, Warszawa 2005; K. Bąkała, Ge-
nealogia. Praktyczny poradnik, Warszawa 2007.

3 Przykładowo: G. J. Wąsiewski, Genealogia i archiwa. Przewodnik dla początkujących użyt-
kowników Archiwum Państwowego w Płocku, Płock 2008; K. Gołąb-Malowicka, W poszu-
kiwaniu przodków. Źródła do badań genealogicznych w Archiwum Państwowym w Krako-
wie, Kraków 2008; J. Szumski, Genealogia, co to jest i do czego służy, Białystok 2003.

4 Zob. strony poszczególnych archiwów na portalu http://www.archiwa.gov.pl Naczelnej 
Dyrekcji Archiwów Państwowych. 

5 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.
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Główną przyczyną powstania tego artykułu był fakt, że od wyżej wymie-
nionego przedsięwzięcia upłynęło już kilkanaście lat i wydaje się, że słuszna 
jest idea ponownego czy może nawet cyklicznego poruszania tych zagadnień, 
zwłaszcza w obliczu wspomnianego wyżej rozwoju amatorskich badań genealo-
gicznych, a co za tym idzie stale rosnącej liczby użytkowników korzystających 
z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach. Celem niniejszego artykułu jest 
prezentacja oraz krótkie omówienie ksiąg metrykalnych znajdujących się w za-
sobie tegoż archiwum, które mogą służyć badaniu genealogii i zgłębianiu historii 
własnej rodziny.

Źródłami genealogicznymi pod względem naukowym – jak dotychczas 
– zajęli się przede wszystkim Władysław Semkowicz 6 i Włodzimierz Dworza-
czek. Ten ostatni w swym pomnikowym dziele dokonał omówienia i klasy-
fikacji materiałów, które mogą przynosić dane genealogiczne. Wśród źródeł 
interesujących omawianą naukę pomocniczą historii wyróżnił trzy grupy: po-
mniki, przekazy ustne oraz przekazy pisemne. W ramach tych ostatnich wyod-
rębnił prywatne zapiski genealogiczne, dokumenty, czyli materiały znajdujące się 
w archiwach prywatnych, oraz akta. Dokumentacja aktowa podzielona została 
na kilka kategorii: nekrologi klasztorne, metryki uniwersyteckie, inne wykazy 
osób, akta sądowe grodzkie i ziemskie, legitymacje szlacheckie, księgi sądowe 
miejskie, księgi sądowe wiejskie, księgi i akta hipoteczne, akta rachunkowe, czy 
wreszcie księgi instytucji i władz kościelnych. Wśród tej kategorii źródeł znala-
zły się też będące przedmiotem niniejszego artykułu metryki chrztów, ślubów  
i zgonów 7.

Ślady najstarszych ksiąg metrykalnych w Europie sięgają starożytności 
chrześcijańskiej 8. Na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych (XV/XVI w.) 
kwestie spisywania ochrzczonych, zmarłych i zaślubionych regulowało party-
kularne ustawodawstwo kościelne (statuty synodów prowincjonalnych i diece-
zjalnych, dekrety biskupów) 9. Pierwsze tego typu regulacje prawne na ziemiach 
polskich pochodzą z 1459 roku i znajdują się w statuach biskupa krakowskiego 
Tomasza Strzępińskiego. Najstarszymi polskimi pomnikami ksiąg metrykalnych 
są natomiast spisy kościoła Mariackiego w Krakowie z lat 1548–1585, parafii 
w Bochni od 1559 roku, czy kolegiaty w Tarnowie od 1576 roku 10. Księgi metry-
kalne z okresu przedtrydenckiego należą jednak do rzadkości.

 6 W. Semkowicz, Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków 1999.
 7 W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959, cz. 1, s. 50-96.
 8 J. Kurpas, Początki ksiąg metrykalnych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” (dalej: 

ABMK), t. 2, 1961, z. 1-2, s. 9-19.
 9 Tamże, s. 19-21.
10 W. Dworzaczek, Genealogia, s. 59.



STAROPOLSKIE KSIęGI METRyKALNE 27

Przełomem w kwestii rejestracji ludności były postanowienia soboru try-
denckiego (1545–1563), które przyczyniły się do upowszechnienia prowadzenia 
ksiąg metrykalnych. Dekret z 11 listopada 1563 roku zobligował kler parafialny 
do spisywania ochrzczonych i zaślubionych 11. Najwcześniej sprawą prowadzenia 
ksiąg metrykalnych w Polsce zajęto się na synodzie włocławskim biskupa Sta-
nisława Karnkowskiego z 1579 roku, a następnie na synodzie wileńskim (1582) 
biskupa Jerzego Radziwiłła, gdzie wprowadzono nakaz rejestracji chrztów i mał-
żeństw. Najdonioślejszym wydarzeniem w recepcji prawa trydenckiego w Polsce 
był List pasterski kardynała Bernarda Maciejowskiego z 1601 roku do duchowień-
stwa diecezji krakowskiej. Dokument przypominał duchowieństwu parafial-
nemu o prowadzeniu ksiąg ochrzczonych (Libri baptisatorum), zawierających 
związki małżeńskie (Libri copulatorum), spisów wszystkich parafian (Libri status 
animarum) oraz wielu innych rejestrów 12. W 1607 roku Pastoralna Maciejowskie-
go została przyjęta przez Synod piotrkowski, a fakt ten niewątpliwie oddziały-
wał na prawodawstwo diecezjalne 13. Dokumentacja metrykalna, do prowadze-
nia której zobligowani zostali plebani, służyć miała nie tylko zdyscyplinowaniu 
wiernych i samego duchowieństwa, ale równocześnie walce z reformacją oraz 
różnymi problemami czy patologiami społecznymi. Mniejsze znaczenie miał 
natomiast aspekt ekonomiczny 14. W diecezji krakowskiej prowadzenie spisów 
ochrzczonych i zaślubionych nakazał dopiero kardynał Radziwiłł 15, choć w nie-
których parafiach zwyczaj ten przyjął się nieco wcześniej 16.

Do początku lat trzydziestych XVII wieku w Polsce nie było obowiązku 
rejestrowania zgonów. Dopiero w drugiej połowie tego stulecia zaczęły się upo-
wszechniać (i to dość powoli) księgi zmarłych. O zaprowadzeniu Libri mortuo rum 
zadecydował przyjęty w 1631 roku przez wszystkie polskie diecezje Rytuał Piotr-
kowski 17. W recepcji zwyczaju rejestrowania zmarłych pewną rolę odegrało zapi-

11 B. Kumor, Metryki parafialne w archiwach diecezjalnych, „Kwartalnik Historii Kultury Ma-
terialnej”, R. 14, 1966, z. 1-2, s. 65-67.

12 Zob. szerzej S. Nasiorowski, List pasterski kard. Bernarda Maciejowskiego, Lublin 1992, 
passim.

13 W. Abraham, Ustawodawstwo kościelne o archiwach, „Archeion”, t. 4, 1928, s. 6-7; A. Weiss, 
Archiwa parafialne w archidiecezji poznańskiej na przykładzie Wolsztyna, ABMK, t. 75, 
2001, s. 110. 

14 W. Kowalski, Znaczenie archiwów w badaniach nad dziejami przedrozbiorowymi, ABMK, 
t. 75, 2001, s. 20-21.

15 J. Kracik, Przeciw reformacji, w: Kościół krakowski w tysiącleciu, Kraków 2000, s. 193.
16 Np. w Kielcach od 1565 r., zob. Z. Guldon, Księgi metrykalne z XVI–XVII wieku w archi-

wach diecezjalnych w Kielcach i Sandomierzu, w: Dzieje Kielecczyzny w historiografii Polski 
Ludowej. Baza źródłowa, red. Z. Guldon, M. B. Markowski, cz. 1, Kielce 1987, s. 77. 

17 B. Kumor, Metryki parafialne, s. 67.
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sywanie opłat za pogrzeby. Jednak głównym chyba powodem zakładania tychże 
ksiąg była próba kontroli wypełniania obowiązku spowiedzi i komunii chorych 18.

Reasumując, należy dodać, że metryki chrztów i małżeństw w nielicznych 
tylko parafiach zaczęto prowadzić u schyłku XVI wieku. Do upowszechnienia 
się wspomnianych rejestrów doszło w ciągu XVII stulecia. Jednak spisywanie 
zmarłych stało się powszechną praktyką dopiero w drugiej połowie XVII wie-
ku. Można przyjąć, że w XVIII stuleciu wszystkie trzy rodzaje ksiąg prowadzono 
już w znakomitej większości parafii 19. W związku z powyższym dla większości 
polskich parafii zachowały się jedynie księgi XVIII-wieczne, częściowo tylko 
XVII-wieczne, a już zupełnie wyjątkowo XVI-wieczne. Przyczyną tego stanu rze-
czy był także fakt, że księgi metrykalne nie były prowadzone zbyt starannie przez 
kler parafialny, który dopuszczał się na tym tle wielu zaniedbań, przewinień czy 
nadużyć. Księża często w kwestii sporządzania rejestrów wyręczali się organi-
stami lub nauczycielami. Biskupi z różnym skutkiem próbowali walczyć z tymi 
praktykami. Wielokrotnie rejestry te spisywano jedynie na luźnych kartach, które 
potem często ginęły. Tym właśnie tłumaczyć należy luki w zachowanych reje-
strach. Metrykalia często ulegały podarciu, porozrywaniu i zniszczeniu. Docho-
dziło także do sytuacji bardziej skrajnych, kiedy księgi gniły na skutek złego prze-
chowywania. Liczne straty wśród staropolskich ksiąg metrykalnych powodowały 
też pożary trawiące kościoły 20.

Większość ksiąg metrykalnych z terenu diecezji kieleckiej znajduje się 
obecnie w zasobie Archiwum Diecezjalnego w Kielcach 21. Nie wszędzie jednak 
akcja przekazywania akt staropolskich do wyżej wymienionego archiwum została 
zakończona, czy też w ogóle przeprowadzona. Stąd też metrykaliów w niektórych 
przypadkach szukać należy w poszczególnych archiwach parafialnych 22. Zdarzają 
się również sytuacje, że tego typu dokumentacja przechowywana jest w muzeach 
czy bibliotekach 23, a nawet w rękach prywatnych 24. Znacznie rzadziej przedro-

18 W. Kowalski, Znaczenie archiwów, s. 25-27.
19 Tamże; H. Mazur, Archiwa i kancelarie parafialne w dekanacie Książ Wielki w świetle akt 

wizytacji z 1783 r., ABMK, t. 90, 2009, s. 101, 102.
20 W. Kowalski, Znaczenie archiwów, s. 27, 29; Z. Zaborski, Z dziejów parafii Lelów i Staro-

mieście, Częstochowa 1998, s. 285; K. Olczak, Kancelarie kościelne, w okresie staropolskim, 
ABMK, t. 64, 1995, s. 22; H. Mazur, Archiwa, s. 103.

21 Z. Guldon, Księgi, s. 82-93.
22 Katalog duchowieństwa diecezji kieleckiej, Kielce 1999, passim. 
23 A. Wodziński, Kurzelowskie księgi metrykalne (lata 1697–1810) odnalezione w zasobach 

łódzkiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na tle innych znanych rozproszonych 
fragmentów metryk z dawnego archiwum parafialnego kurzelowskiego do 1810 r., „Włosz-
czowskie Zeszyty Historyczne”, R. 7, 2002, t. 13, s. 18-28; R. T. Prinke, Poradnik, s. 103. 

24 Tak było w przypadku znajdujących się w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach ksiąg 
metrykalnych parafii Szewna i Goleniowy, które zostały odkupione od osób prywatnych. 
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zbiorowe księgi metrykalne stanowią zasób archiwów państwowych. W zasobie 
Archiwum Państwowego w Kielcach znajdują się obecnie jedynie cztery zespoły 
ksiąg metrykalnych.

Najstarszy, najcenniejszy i jednocześnie najobszerniejszy z nich, stano-
wią księgi metrykalne parafii Koniecpol 25. Zachowały się dwa rejestry chrztów, 
dwa rejestry małżeństw oraz rejestr zgonów. W pierwszej z dwóch ksiąg chrztów 
najstarsze wpisy sięgają 1582 roku, lecz ciągłość chronologiczna obejmuje lata 
1600–1634 oraz niepełne wpisy (od kwietnia do grudnia) prawdopodobnie z 1635 
roku. Księga ma postać dudki oprawnej w skórę i liczy 330 stron 26. Jej kontynu-
ację stanowi, licząca 252 strony, księga ochrzczonych z lat 1636–1700, przy czym 
zachowało się tylko kilka wpisów z 1700 roku 27. Jeśli chodzi o rejestrację zaślubio-
nych, to zachowały się dwa takie spisy: z lat 1604–1636 (102 strony) 28 i 1646–1675 
(474 strony) 29, mające postać dudek. Najciekawszą jednostką w omawianym ze-
spole jest bez wątpienia oprawna w płótno księga zgonów z lat 1622–1763 (o wy-
miarach 20 × 30 cm) 30. Zdobi ją bowiem typowa dla epoki baroku ikonografia 
z motywami śmierci i przemijania 31. Warto dodać, że parafia Koniecpol w okresie 
przedrozbiorowym leżała w dekanacie kurzelowskim, archidiakonatu kurzelow-
skiego, będącego częścią archidiecezji gnieźnieńskiej, i poza miastem Koniecpol 
obejmowała wsie: Chrząstów, Kazubiec, Koniecpol Stary, Kuźnicę, Kuźnicę Gro-
dziską, Luborczę, Magdasz, Radoszewnicę, Wąsosz i Zagacie.

Z parafii Koprzywnica 32 zachowały się fragmenty dwóch ksiąg spisanych 
w dudkach, obecnie pozbawionych opraw. Pierwsza z nich to (liczący 36 stron) 
rejestr małżeństw, obejmujący okres od lipca 1655 do listopada 1656 roku i od paź-
dziernika 1657 do listopada 1666 roku, oraz wpisy z lutego, maja, czerwca, lipca 

25 Szerzej na temat parafii zob. S. Okamfer, Kościelne dzieje parafii Koniecpol od czasów po-
wstania parafii do roku 1818, Koniecpol 1993; Katalog duchowieństwa, s. 385, 386; J. Wi-
śniewski, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w powiecie włoszczow-
skim, Marjówka 1932, s. 72-96.

26 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Księgi metrykalne parafii rzymskokato-
lickiej w Koniecpolu, sygn. 1.

27 Tamże, sygn. 4. 
28 Tamże, sygn. 2.
29 Tamże, sygn. 5.
30 Tamże, sygn. 3.
31 A. Szczukocki, Motywy śmierci i przemijania w ikonografii ksiąg zmarłych parafii Koniecpol 

z lat 1623–1695, Kielce 1995, praca magisterska, której maszynopis znajduje się w Archi-
wum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

32 Szerzej zob. H. Lawera, Miasto i gmina Koprzywnica, Krosno 2001; A. Bata, Koprzywnica 
i okolice. Historia, zabytki, Krosno 1999; A. S. Myjak, Koprzywnica – pocysterska pamiątka. 
Informator turystyczny, Sandomierz 1993; J. Wiśniewski, Dekanat sandomierski, Radom 
1915, s. 60-74; a także R. Guldon, Informacja do inwentarza zespołu Księgi metrykalne pa-
rafii rzymskokatolickiej w Koprzywnicy, Kielce 2009.
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i października nieokreślonego roku 33. Druga jednostka w tym zespole to, licząca 
220 stron, księga chrztów od marca 1669 do grudnia 1683 roku, kilka wpisów z paź-
dziernika, listopada i grudnia nieokreślonego roku i od stycznia 1685 do września 
1686 roku 34. Parafia Koprzywnica była siedzibą dekanatu koprzywnickiego, będące-
go częścią archidiakonatu sandomierskiego, położonego w diecezji krakowskiej.

Dwie księgi metrykalne to pozostałość aktowa parafii w Szewnej. Erygo-
wana przed 1322 rokiem parafia Szewna w czasach staropolskich należała do de-
kanatu kunowskiego, położonego w prepozyturze kieleckiej w granicach diecezji 
krakowskiej 35. W jej skład wchodziły: Częstocice, Miłków, Gromadzice, Ostró-
wek, Chmielów, Szewna, Świrna, Jędrzejowice, Rzuchów i Wodzirad. Pierwsza 
z ksiąg liczy 237 stron 36. Jest to rejestr ochrzczonych od grudnia 1695 do 1730 ro-
ku 37. W księdze tej znalazły się też zapisy małżeństw zawartych w parafii Szewna 
w okresie od listopada 1796 do sierpnia 1797 roku 38. Druga jednostka w omawia-
nym zespole to księga chrztów za lata 1731–1762 39. Każda z wyżej wymienionych 
ksiąg ma format dudki. Wspomnieć należy, że obie księgi trafiły do zasobu Archi-
wum Państwowego w Kielcach w drodze zakupu 40.

Ostatnim zespołem omawianej grupy jest księga metrykalna chrztów parafii 
Goleniowy 41, zawierająca wpisy obejmujące okres od sierpnia 1740 do czerwca 1789 
roku, a następnie od września 1794 do grudnia 1796 roku 42. Księga sporządzona 
została w formie dudki i liczy 154 strony. Parafia Goleniowy obejmowała w okresie 
I Rzeczypospolitej wsie: Goleniowy, Tarnawę Górną, Przybyszów, Kobylą Wodę, 
Hebdzie i Drużykową 43. W okresie staropolskim parafia należała do dekanatu le-
lowskiego w prepozyturze pilickiej, będącej częścią archidiecezji gnieźnieńskiej. Na 
uwagę zasługuje też fakt, że omawiana księga została zakupiona przez Archiwum 
Państwowe w Kielcach od osoby prywatnej w kwietniu 2005 roku 44.

33 APK, Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Koprzywnicy, sygn. 1.
34 Tamże, sygn. 2.
35 Rocznik Diecezji Sandomiersko-Radomskiej, Sandomierz 1989, s. 194, 195.
36 APK, Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Szewnej, sygn. 1, s. 1-230.
37 Tamże, s. 1-231.
38 Tamże, s. 232-237.
39 Tamże, sygn. 2.
40 Informacja do zespołu akt Księgi metrykalne chrztów parafii rzymskokatolickiej w Szew-

nej z lat 1695–1797, oprac. J. Jabłoński, mps w APK.
41 Katalog duchowieństwa, s. 655, 657.
42 APK, Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Goleniowy, sygn. 1.
43 Szerzej zob. H. Kręgiel, Goleniowy w legendzie i prawdzie historycznej. Próba monografii 

i kronika wydarzeń, Kielce 2008; J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów, miast, zabyt-
ków i pamiątek w powiecie włoszczowskim, Marjówka 1932, s. 45-54.

44 I. Pogorzelska, Wstęp do inwentarza zespołu akt: Księga metrykalna parafii rzymskokato-
lickiej Goleniowy, b.r.m., mps APK.
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W zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach znaleźć można jeszcze 
jedną księgę metrykalną. Jest nią księga parafii Stradów, będąca częścią zespołu 
Archiwum Ordynacji Myszkowskiej 45. Liczy ona 420 stron, przy czym foliacja 
od karty numer 5 świadczy o tym, że brakuje kart 1-4. Potwierdzają to wpisy 
od numeru 49 (brak wpisów nr 1-48). Rejestr zawiera wpisy ochrzczonych z lat 
1597–1600, 1660–1730. Kolejną część księgi stanowią metryki małżeństwa za lata: 
1660, 1661 i od 1664–1727 z ubytkami, oraz metryki zgonów od 1695 do 1730 roku. 
W omawianej księdze znalazł się ponadto niedatowany fragment inwentarza ko-
ścioła. Warto wspomnieć, że księga metrykalna parafii Stradów jest oprawna 
w skórę, przy czym okładka jest znacznie uszkodzona. W okresie przedrozbioro-
wym parafia znajdowała się w dekanacie sokolińskim, będącym częścią prepozy-
tury wiślickiej w diecezji krakowskiej 46.

Warto przyjrzeć się dokładniej danym zawartym w poszczególnych księ-
gach metrykalnych wyżej wymienionych parafii. I tak spisy ochrzczonych przy-
noszą zasadniczo następujące informacje: datę chrztu, imię, nazwisko oraz sta-
nowisko duchownego udzielającego sakramentu, imię i nazwisko oraz zawód 
ojca dziecka, imię matki, sporadycznie tylko jej nazwisko rodowe, imię chrzczo-
nego dziecka, imiona i nazwiska oraz zawody rodziców chrzestnych i wreszcie 
miejscowość, w której mieszkały osoby uwzględnione w zapisie. Skrupulatnie 
odnotowywano też fakt, czy otrzymujące sakrament chrztu dziecko zrodzone 
było z legalnie zawartego związku, czy nie. Dane zawarte w księgach zaślubio-
nych zawierają natomiast: datę ślubu, imiona i nazwiska, zawody oraz miejsce 
zamieszkania nowożeńców, świadków ceremonii, a także księdza udzielającego 
sakramentu. Rejestry małżeństw nie podają natomiast ani wieku stron, ani da-
nych dotyczących ich rodziców. Stosunkowo najuboższe w informacje są księgi 
zgonów, w których odnaleźć można jedynie imię i nazwisko osoby zmarłej oraz 
adnotację, czy przyjęła ona ostatni sakrament. Należy też dodać, że wszystkie 
z wyżej wymienionych ksiąg spisywane były w języku łacińskim. W języku pol-
skim zapisywano tylko nazwiska osób oraz nazwy miejscowości. Każdy z reje-
strów spisywany był w porządku chronologicznym. Większym rozmiarem pisma 
wyróżniano kolejne lata, a w ramach tego podziału miesiące. Księgi metrykalne 
nie były zaopatrywane w indeksy.

Metryki z okresu przedrozbiorowego jako źródło genealogiczne posiadają 
pewne ograniczenia. Chodzi tu przede wszystkim o luki w zapisach, sięgające 
od kilku miesięcy nawet do kilkunastu lat, co skutecznie blokować może pracę 
genealoga. Brak bliższych danych w poszczególnych wpisach (brak imienia matki 

45 APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1183.
46 J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w pińczowskiem, 

skalbmierskiem i wiślickiem, Marjówka 1927, s. 417-421.
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chrzczonego dziecka, brak wieku osoby zmarłej, niewymienione imiona rodziców 
osób zawierających związek małżeński) utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia 
identyfikację osób. Na podstawie staropolskich ksiąg metrykalnych szczególnie 
trudno zestawiać jest genealogie chłopskie, konsekwentne bowiem dziedziczenie 
nazwisk z pokolenia na pokolenie w rodzinach włościańskich stało się powszech-
ne dopiero w XIX stuleciu. Istniejące w okresie przedrozbiorowym formy prze-
zwiskowe ulegały różnym zmianom i nie zawsze były dziedziczne. I wreszcie dla 
genealogów początkujących, którym brak warsztatu historycznego, znacznym 
utrudnieniem będą też dość często spotykane mało przejrzyste i trudno czytelne 
wpisy. Dla rozwiązania problemu natury językowej niezbędne jest natomiast za-
poznanie się z łacińskimi nazwami miesięcy, zawodów i tytułów oraz zlatynizo-
wanymi formami polskich imion.

Mimo tych utrudnień czy ograniczeń, metrykalia wskazują bezpośrednio 
zasadnicze fakty z zakresu genealogii, czyli urodzenia (a ściślej chrzty), małżeń-
stwa i zgony oraz pozwalają ustalić ich chronologię oraz stosunki filiacyjne po-
między przodkami. Tym samym (oprócz akt sądowych) księgi metrykalne stano-
wią podstawowe źródło do badań nad genealogią chłopską, mieszczańską oraz 
szlachecką w okresie przedrozbiorowym, z tym że w odróżnieniu od tych ostat-
nich stanowią źródło bezpośrednie. Słuszne też chyba będzie zasygnalizowanie 
faktu, że przedrozbiorowe metrykalia służyć mogą również innym niż genealogia 
dyscyplinom naukowym 47.

47 Przykładowo: M. Wójcik, Struktura społeczno-zawodowa ludności parafii Stare Bogaczo-
wice w świetle ksiąg metrykalnych w końcu XVIII wieku „Studia Zachodnie” 2005, nr 8, 
s. 137-145; B. Kowalik, Księgi metrykalne – źródło do badań nad ludnością Nowego Targu, 
„Almanach Nowotarski” 2000/2001, nr 5, s. 117-125; J. Fiszbak, Nazwisko a protonazwi-
sko w XVII/XVIII-wiecznych aktach metrykalnych parafii Mąkolice, „Studia i Materiały 
Polonistyczne”, t. 2, 1996, s. 177-187; A. Kokoszyńska, Mieszkańcy Inowrocławia w świetle 
ksiąg metrykalnych parafii św. Mikołaja z lat 1760–1773, „Ziemia Kujawska”, t. 13, 1998, 
s. 87-108; E. Bogdanowicz, Osiemnastowieczne nazwy osobowe w księgach metrykalnych 
z Kleszczel (woj. białostockie), „Białostocczyzna” 1998, nr 2, s. 132-137; E.Klisiewicz, Żeńskie 
imiona chrzestne w podkrakowskiej parafii Rudawa z lat 1570–1897 (na podstawie ksiąg me-
trykalnych), „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Językoznawcze”, z. 8, 1994, s. 77-82; 
H. Ossadnik, Wykorzystanie akt metrykalnych w badaniach nad wielokulturową i wieloet-
niczną społecznością regionu sanockiego w XVIII–XIX w., „Rocznik Przemyski”, t. 33, 1997, 
z. 3, s. 107-111; A. Artymiak, Mieszkańcy miasta Jędrzejowa w świetle najstarszej księgi me-
trykalnej (1743–1752), Jędrzejów 1947.



STAROPOLSKIE KSIęGI METRyKALNE 33

Aneks

Księgi metrykalne w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach

Parafia Chronologia Lokalizacja
(zespół, sygnatura)chrzty małżeństwa zgony

Goleniowy 1740–1789 
1794–1796 – –

Księga metrykalna chrztów 
parafii rzymskokatolickiej 
Goleniowy, sygn. 1

Koniecpol

1582
1600–1635 – –

Księgi metrykalne parafii 
rzymskokatolickiej 
w Koniecpolu, sygn. 1

1636–1700 – –
Księgi metrykalne parafii 
rzymskokatolickiej 
w Koniecpolu, sygn. 4

– 1604–1636 –
Księgi metrykalne parafii 
rzymskokatolickiej 
w Koniecpolu, sygn. 2

– 1646–1675 –
Księgi metrykalne parafii 
rzymskokatolickiej 
w Koniecpolu, sygn. 5

– – 1622–1763
Księgi metrykalne parafii 
rzymskokatolickiej 
w Koniecpolu, sygn. 3

Koprzywnica

– 1655–1660
1657–1667 –

Księgi metrykalne parafii 
rzymskokatolickiej 
w Koprzywnicy, sygn. 1

1669–1686 – –
Księgi metrykalne parafii 
rzymskokatolickiej 
w Koprzywnicy, sygn. 2

Stradów 1597–1600
1660–1730

1660–1661
1664–1727 1695–1730 Archiwum Ordynacji 

Myszkowskiej, sygn. 1183

Szewna

1695–1730 1796–1797 –
Księgi metrykalne chrztów 
parafii rzymskokatolickiej 
Szewna, sygn. 1

1731–1762 – –
Księgi metrykalne chrztów 
parafii rzymskokatolickiej 
Szewna, sygn. 2
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Summary

Among the most significant historical sources in genealogical studies concerning 
the pre-partition period are vital record books including certificates of baptisms, mar-
riages and deaths. The obligation to register baptisms and marriages was imposed by 
the ecumenical council. The majority of vital record books from the Kielce Diocese are 
kept at the Diocesan Archives in Kielce. The State Archive in Kielce holds the vital record 
books for the parishes of Koniecpol (two baptism registers, two marriage registers, and 
one death register – the most interesting book, illuminated with typically Baroque ico-
nography featuring the motifs of death and transience), Koprzywnica (a baptism register 
and a marriage register), Szewna (two baptism registers), Goleniowy (a baptism register) 
and Stradów (a baptism register).



„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2013, s. 35-52

Lech Frączek 
Kraków

działalność Adama nielepca – burmistrza Szczekocin 
w latach 1821–1833

Postać Adama Nielepca, sprawującego urząd burmistrza Szczekocin w la-
tach 1821–1833, jest praktycznie całkowicie nieznana współczesnym mieszkań-
com miasta oraz miejscowym regionalistom i przez sam ten fakt zasługuje na 
uwagę historyków. Tym bardziej że do tej pory nie doczekała się żadnego przy-
czynku biograficznego, a działalność A. Nielepca w Szczekocinach doskonale od-
daje realia funkcjonowania małego organizmu miejskiego Królestwa Polskiego 
w pierwszej połowie XIX wieku.

W zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach znajdują się źródła pozwa-
lające na podjęcie badań dotyczących życia i aktywności zawodowej wyżej wy-
mienionego burmistrza. Są to materiały wchodzące w skład zespołu pod nazwą 
Rząd Gubernialny Radomski, przede wszystkim: akta personalne Adama Nie-
lepca 1, a także: akta burmistrzów i oficjalistów 2, akta oficjalistów miasta Szczeko-
ciny 3, akta wójta gminy Szczekociny 4, akta Erazma Górskiego – kasjera miasta 5, 
akta burmistrza Franciszka Zagrodzkiego 6, dokumenty dotyczące wybrukowania 
miasta 7, wydzierżawienia dochodów miasta 8, przywilejów Szczekocin 9, oddania 
¼ części miasta pod administrację burmistrza 10 oraz projekt pobierania danin od 

 1 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Rząd Gubernialny Radomski (dalej: 
RGR), sygn. 1629.

 2 Tamże, sygn. 279.
 3 Tamże, sygn. 280.
 4 Tamże, sygn. 899.
 5 Tamże, sygn. 1299.
 6 Tamże, sygn. 2040.
 7 Tamże, sygn. 2853.
 8 Tamże, sygn. 2856.
 9 Tamże, sygn. 2857.
10 Tamże, sygn. 2858.
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obcych profesjonalistów 11. Uzupełniający charakter mają źródła przechowywane 
w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, którymi są księgi metrykalne parafii Se-
cemin i Szczekociny, zawierające informacje o rodzinie A. Nielepca 12.

Początki kariery w administracji

Adam Nielepiec urodził się 28 grudnia 1795 roku w miejscowości Druży-
kowa, należącej wówczas do parafii Szczekocińskiej. Jako że rodzicami jego były 
osoby stanu szlacheckiego, Michał 13 Nielepiec oraz Barbara z domu Gąsecka, na 
chrzcie, odbytym w kościele szczekocińskim, nadano mu aż trzy imiona: Adam, 
Stefan i Antoni, co było zgodne z ówczesną praktyką 14. Początkowo pobierał na-
uki w domu, a następnie w Kielcach. Karierę urzędniczą rozpoczął 1 sierpnia 1816 
roku na stanowisku bezpłatnego aplikanta w biurze Komisarza Obwodu Mie-
chowskiego. W okresie 20 marca 1818 do 16 listopada 1819 roku kontynuował tam 
pracę, lecz już za skromnym wynagrodzeniem w wysokości 90 zł rocznie 15.

Co sprawiło, że Adam Nielepiec został burmistrzem Szczekocin? Najpraw-
dopodobniej wpłynęło na to stanowisko Urszuli Dębińskiej, która – jako właści-
cielka miasta prywatnego Szczekociny – przedstawiała kandydatów na burmi-
strzów oraz wójtów w swoich dobrach. Niewątpliwie rodzina Nielepców musiała 
być dobrze znana Dębińskiej, chociażby ze względu na bliskie sąsiedztwo. Tak 
więc 17 lutego 1820 roku Adam Nielepiec został oficjalnie zastępcą dotychczaso-
wego burmistrza Szczekocin Dominika Bazanki. Z powodu wyjazdu ostatnio wy-
mienionego do Proszowic 16 przekazanie władzy nastąpiło dwuetapowo. Najpierw 
ustępującego burmistrza zastępowali radni Jędrzej Górski oraz Szymon Fabiań-
ski. Tego dnia (17 II 1820) sporządzono w kancelarii burmistrza szczekocińskiego 
tzw. protokół instalacji, przekazując Adamowi Nielepcowi władzę i wszystkie do-

11 Tamże, sygn. 2859.
12 Archiwum Diecezjalne w Kielcach (dalej: ADK), Księgi metrykalne parafii Secemin, 

sygn. 20; Księgi metrykalne parafii Szczekociny, sygn. 3, 11, 28, 33, 95.
13 Najprawdopodobniej ojciec Adama Nielepca używał zamiennie dwóch imion Michał 

i Maurycy. W różnych źródłach są one podawane zamiennie. Metryka chrztu z 1795 r. oraz 
metryka pogrzebu z 1831 r. podają imię Michał, natomiast w liście stanu służby z 1844 r. 
i w metryce pogrzebu z 1873 r. zapisano imię Maurycy. ADK, Księgi metrykalne parafii 
Szczekociny, sygn. 3, s. 50; sygn. 95, s. 109; Księgi metrykalne parafii Secemin, sygn. 20, 
s. 229; APK, RGR, sygn. 1629, s. 413.

14 ADK, Księgi metrykalne parafii Szczekociny, sygn. 3, s. 50.
15 APK, RGR, sygn. 1629, s. 1, 10, 431.
16 Otrzymał on tam posadę burmistrza.
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kumenty 17, a później 14 marca 1820 roku bez problemów dokończono całą proce-
durę, tym razem z udziałem odchodzącego poprzednika 18.

Warto w tym miejscu nadmienić, że protokoły takie są cennym źródłem 
informującym o wyposażeniu kancelarii burmistrzów. Skrupulatnie wymieniano 
w nich wszystkie dokumenty (najczęściej ich ogólne tytuły) 19, a także utensylia: 
pieczęcie, herby, repozytoria, wzorce miar i wag itp. W protokołach znajdują się 
również liczne podpisy świadków (katolików oraz izraelitów), co daje możliwość 
wnioskowania chociażby o poziomie wykształcenia czy o funkcjach publicznych 
pełnionych przez konkretne osoby 20.

Po objęciu zastępstwa burmistrza Szczekocin Adam Nielepiec rozpoczął 
zabiegi w celu uzyskania formalnej nominacji na ten urząd. Nie była to jednak 
zwykła formalność. Na przeszkodzie stały często krzyżujące się interesy i dążenia 
trzech stron, a mianowicie: właścicielki miasta, mieszkańców (najczęściej repre-
zentowanych przez burmistrza i radę) oraz władz rządowych różnego szczebla, 
jednym razem popierających szczekocinian, innym zaś właścicieli Szczekocin 21.

Początkowo mieszkańcy nie byli entuzjastycznie nastawieni do kandyda-
tury Adama Nielepca na burmistrza miasta. Z pisma skierowanego do Komisji 
Województwa Krakowskiego z dnia 20 lutego 1820 roku wynika, że wyraźnie byli 
temu przeciwni 22. Co ciekawe, nie wysuwali wprost innej kandydatury, ale sfor-
mułowali ogólny postulat, że burmistrzem powinien być „kandydat z grona oby-
wateli, dogodny rządowi” 23. Efektów ich działań jednak nie odnotowano; przede 
wszystkim dlatego, że nikt z mieszkańców, ewentualnych kandydatów, nie miał 

17 W historii Szczekocin zdarzały się sytuacje, kiedy np. przy zmianie wójtów gminy w 1858 r. 
przekazano urząd, lecz nie można było przekazać następcy żadnego dokumentu (poza 
księgami ludności), ponieważ w kancelarii nie było niczego do przekazania. Wszystkie 
akta gminy znajdowały się wówczas u burmistrza miasta. APK, RGR, sygn. 899, s. 17-22.

18 Tamże, sygn. 1629, s. 46-51.
19 Są to istotne dane, ponieważ wiele spośród takich akt nie zachowało się do czasów współ-

czesnych.
20 W protokole instalacyjnym z 14 III 1820 r. znajduje się 12 podpisów katolików i 5 podpisów 

izraelitów przedstawicieli kahału szczekocińskiego. APK, RGR, sygn. 1629, s. 49-52.
21 Konflikty pomiędzy właścicielami Szczekocin a miastem oraz niekonsekwentne działania 

władz administracyjnych były rzeczą charakterystyczną dla dziejów tego miasta w XIX w. 
Spory dotyczyły niemalże wszystkich dziedzin życia miejskiego, począwszy od spraw fun-
damentalnych, czyli przywilejów oraz nominacji dla urzędników, poprzez infrastrukturę 
miasta: bruki, studnie, pokrycia dachów, jatki, rzeźnie, dzierżawy dochodów miejskich, 
różnego rodzaju opłaty, a skończywszy na sprawach związanych z handlem, jak np. jar-
marki, targi, różnego rodzaju opłaty itp.

22 Pismo to wystosowali już po trzech dniach od daty objęcia przez Nielepca zastępstwa bur-
mistrza miasta. APK, RGR, sygn. 279, s. 201.

23 Tamże, s. 202.
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świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu na burmistrza, który od 1816 roku 
był niezbędnym warunkiem do uzyskania tejże posady. Za to A. Nielepiec legity-
mował się takim zaświadczeniem 24, co więcej, uzyskał on akceptację swojej kan-
dydatury przez Urszulę Dębińską, o czym zresztą wyraźnie wspominał w piśmie 
skierowanym do Komisarza Obwodu Olkuskiego z dnia 21 lipca 1821 roku 25.

Interesująca jest zmiana podejścia mieszkańców Szczekocin do kandyda-
tury Adama Nielepca 26. Jak już zasygnalizowano wyżej, początkowo byli jej nie-
chętni, ale niedługo później, po przyjeździe do Szczekocin delegowanego z Olku-
sza, zmienili swoje zdanie. Nie przedstawili własnego kandydata i jednocześnie 
całkowicie zaakceptowali osobę Nielepca, któremu Komisja Rządowa Spraw We-
wnętrznych i Policji udzieliła oficjalnej nominacji 24 września 1821 roku 27.

Objęcie funkcji burmistrza miasta, podobnie jak wójta gminy oraz kasjera 
miejskiego, wymagało dokonania pewnych dodatkowych formalności, np. wpła-
cenia odpowiednio wysokiej kaucji 28, a także złożenia przysięgi homagialnej ca-
rowi 29. Adam Nielepiec oczywiście dopełnił tych formalności 30, z tą jednak uwa-
gą, że udało mu się uzyskać zgodę na rozłożenie kaucji 240 zł na cztery raty 31.

działalność na urzędzie burmistrza Szczekocin

Szczekociny na początku lat dwudziestych XIX wieku były miastem bez wąt-
pienia biednym, wyniszczonym przez kontrybucje z czasów wojen napoleońskich, 
odczuwającym jeszcze skutki niedawnego pożaru. Co więcej, miasto stanowiło or-
ganizm miejski podzielony pod względem administracyjnym. Same Szczekociny 

24 Tamże, sygn. 1629, s. 8.
25 Tamże, sygn. 279, s. 209-211.
26 Źródła nie podają bezpośrednio powodów zmiany decyzji mieszkańców Szczekocin. Być 

może przyczyną był brak takiego wśród nich kandydata, który spełniałby kryteria formal-
ne wymagane do objęcia tego stanowiska.

27 APK, RGR, sygn. 279, s. 215; sygn. 1629, s. 1, 413.
28 Jak pokazuje historia Szczekocin, kaucja taka była pobierana przez władze w przypadku 

nieuczciwych urzędników, jak chociażby kasjera miejskiego Erazma Górskiego, któremu 
w 1849 r. udowodniono liczne oszustwa i w efekcie pozbawiono 58 zł kaucji. APK, RGR, 
sygn. 1299, s. 34.

29 Pełny tekst przysięgi zachował się w aktach dotyczących wójtów gminy Szczekociny. 
W 1858 r. taką przysięgę składał nowo mianowany wójt Wincenty Charzewski, a czynił to 
w obecności wikarego parafii szczekocińskiej księdza Andrzeja Parki. APK, RGR, sygn. 
899, s. 17-20.

30 Tamże, sygn. 1629, s. 18.
31 Tamże, s. 60-70.
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wraz z rynkiem, a także z Nawsiem (formalnie odrębną jednostką terytorialną), 
należały wówczas do powiatu olkuskiego, natomiast Zarzecze, położone po prawej 
stronie rzeki Pilicy, wchodziło w skład powiatu jędrzejowskiego. Powodowało to 
oczywiste trudności w zarządzaniu miastem. Na to wszystko nakładały się spory 
na linii: właściciele dóbr, mieszkańcy, władze administracyjne.

Fakt nie najlepszej kondycji finansowej mieszkańców odnotowany został 
przy okazji deklaracji Rady Miasta Szczekociny z 16 maja 1815 roku, dotyczącej 
utrzymywania ze składek mieszkańców burmistrza rządowego. Rada deklarowa-
ła chęć płacenia takiemu urzędnikowi kwoty niższej (tj. 600 zł) niż wynagro-
dzenie standardowe, które wynosiło 800 zł rocznej pensji, argumentując to małą 
wielkością miasteczka oraz jego zubożeniem w nieodległych czasach wojny, co 
ostatecznie zostało zatwierdzone 32.

Przedstawiciele kahału szczekocińskiego początkowo w ogóle odmawiali 
jakichkolwiek składek na ten cel (postulowali, że do funkcjonowania wystarczy 
im w zupełności wójt gminy Szczekociny), ale ostatecznie w 1816 roku zgodzili 
się partycypować w tych wspólnych wydatkach 33. Tak więc Adam Nielepiec mu-
siał zadowolić się niższą kwotą wynagrodzenia. Jednak zebranie nawet zaniżonej 
sumy sprawiało mieszkańcom trudności. W piśmie do Komisji Województwa 
Krakowskiego, wystawionym w Szczekocinach 10 listopada 1822 roku, burmistrz 
pisał: „pensja zaledwo na pierwsze potrzeby do życia i oporządzenie, choć mi-
zerne, wystarcza, a co więcej, że jedynie ze składek od obywateli się składa i tej 
nigdy bez pomocy wojskowej ściągnąć nie można i często trafi się, że biednym 
trzeba darować” 34. Jest to kolejny dowód potwierdzający ubóstwo społeczności 
Szczekocin w tamtym okresie.

Burmistrz Nielepiec w trakcie swojego urzędowania w Szczekocinach siłą 
rzeczy uczestniczył w licznych sporach, mających charakter administracyjny 
i kompetencyjny, dotyczących m.in. podziału miasta na dwie odrębne jednostki 
administracyjne. Jak już wspomniano wyżej, Zarzecze zostało formalnie odcięte 
od miasta Szczekociny i spadło do roli osady wiejskiej 35. Nie dziwią zatem dzia-
łania jego mieszkańców, którzy od początku lat dwudziestych XIX wieku próbo-
wali powrócić do stanu sprzed rozbiorów, co ostatecznie nastąpiło, ale dopiero 

32 Tamże, sygn. 279, s. 113-114, 139-140.
33 Tamże.
34 Tamże, sygn. 1629, s. 60-61.
35 Początek tego fatalnego w skutkach stanu rzeczy zaistniał po trzecim rozbiorze Polski. 

Szczekociny znalazły się wówczas w zaborze pruskim, a Zarzecze w zaborze austriackim. 
Po powstaniu Księstwa Warszawskiego, pomimo że Szczekociny i Zarzecze od 1809 leżały 
w jednym państwie, przydzielono je do osobnych prefektur. Podział administracyjny or-
ganizmu miejskiego kontynuowano także w czasach Królestwa Kongresowego.
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w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Mimo że nie zachowało się żadne 
pismo mówiące wprost o poparciu Adama Nielepca w kwestii przyłączenia Za-
rzecza do Szczekocin, to można domniemywać, że tak właśnie było, wskazują 
bowiem na to kolejne sprawy.

W 1821 roku burmistrz występował m.in. o rozszerzenie swojej władzy 
policyjnej na tereny Zarzecza, ponieważ – jak tłumaczył – miały tam miejsce 
liczne nadużycia oraz kradzieże, których nie można było skutecznie zwalczać 36. 
Co więcej, 21 listopada 1821 roku wystosował pismo do Komisji Województwa 
Krakowskiego, w którym informował, jakoby właścicielka miasta Urszula Dę-
bińska wyraziła zgodę na przyłączenie Zarzecza do Szczekocin 37. Pociągnęło to 
za sobą natychmiastowe sprostowanie ze strony dziedziczki 38. W efekcie żadne 
z tych dążeń burmistrza Nielepca nie doczekało się poparcia jego zwierzchników. 
Podobną sytuację odnotowano w sprawie projektu budowy jatek oraz rzeźni za 
pieniądze mieszkańców, z których dochody miałyby później zasilać kasę miejską. 
Stosowny projekt sporządzono w kancelarii Adama Nielepca w Szczekocinach 
dnia 16 sierpnia 1829 roku. Ponownie doszło do kolejnego sporu, tym razem 
z nową właścicielką Szczekocin – Barbarą Czacką, która była córką Urszuli Dę-
bińskiej. Komisja Województwa Krakowskiego i tym razem stanęła po stronie 
dziedziczki, argumentując swoje stanowisko faktem, że Szczekociny są miastem 
prywatnym 39.

W okresie urzędowania Adama Nielepca w Szczekocinach, a także długo 
po jego odejściu, toczono spory dotyczące jarmarków. W 1821 roku burmistrz za-
wiadamiał Komisarza Obwodu Olkuskiego o niezgodnych z prawem jarmarkach, 
odbywających się na Zarzeczu (osadzie wiejskiej), a nie w Szczekocinach, z któ-
rych ani władze rządowe, ani miasto nie otrzymują żadnych podatków. Podobne 
w treści pismo wystosowano też 3 stycznia 1825 roku do Komisji Województwa 
Krakowskiego 40. Dziedziczce, która aprobowała jarmarki na Zarzeczu, nie uda-
ło się tym razem przeforsować swojego punktu widzenia. Według jej opinii do 
żadnych jarmarków tam nie dochodziło, a fakt transakcji handlowej nie oznaczał 
jeszcze jarmarku. W piśmie sporządzonym w Seceminie dnia 12 stycznia 1822 
roku, wysłanym do Komisarza Obwodu Olkuskiego, pisała: „a każdemu wożące-
mu zboże lub produkty na jarmark do miasta nie może być bronione na publicz-

36 APK, RGR, sygn. 2858, s. 1-2. Burmistrz nie mógł np. powołać na świadka osoby zamiesz-
kałej w Zarzeczu, o czym wyraźnie wspominał w protokole z 1829 r. dotyczącym gróźb 
przeciwko dzierżawcom rybołówstwa. APK, RGR, sygn. 2856, s. 66.

37 Tamże, sygn. 2858, s. 7-8.
38 Tamże, s. 10-11.
39 Tamże, sygn. 2857, s. 200-202.
40 Tamże, sygn. 2858, s. 1-2; sygn. 2857, s. 24-26.
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nej drodze, nie tylko w Zarzeczu, ale i w każdej wsi się zatrzymać i mieszkańcom 
tej wsi zboża lub inny produkt sprzedawać” 41. Jarmarków na Zarzeczu ostatecz-
nie zaniechano na skutek odpowiedzi Komisji Województwa Krakowskiego z 21 
maja 1825 roku 42, ale nie rozstrzygnęło to pozostałych kwestii, takich jak terminy 
i liczba jarmarków oraz opłaty targowe, które to sprawy były stałym przedmiotem 
sporów przez następne kilkadziesiąt lat.

Za czasów Adama Nielepca rozpoczęto pewne działania dotyczące wybru-
kowania rynku oraz głównych ulic. Już na samym początku rozgorzał konflikt 
o to, kto tę inwestycję ma finansować. Zarówno mieszkańcy, jak i właścicielka 
zasłaniali się brakiem funduszy, a władze rządowe stwierdzały lakonicznie, że 
Szczekociny są przecież własnością prywatną. W końcu zadecydowano, że to 
szczekocinianie mają przygotować kamień do wybrukowania trotuarów w ryn-
ku. Kontrola realizacji tych działań, zarządzona przez Komisarza Obwodu Olku-
skiego, wykazała, że – mimo zaleceń – nikt nic w Szczekocinach w tej sprawie nie 
robi ani nawet nie czyni najmniejszego przygotowania. W piśmie datowanym na 
12 lutego 1825 roku odnotowano brak działań mieszkańców, co – według piszą-
cego – dowodziło „ich krnąbrnego zamiłowania nieporządku ścierpianym dalej 
być niemogącego” 43. Brukowanie rynku ruszyło dopiero po dwudziestu latach od 
tej kontroli, za czasów nowych właścicieli Wodzickich, którzy sfinansowali całe 
przedsięwzięcie z własnych pieniędzy 44.

Większymi sukcesami mógł pochwalić się Adam Nielepiec, jeśli chodzi 
o kwestię znalezienia dodatkowych źródeł dochodów dla miasta, za jego to bo-
wiem urzędowania rozpoczęto wydzierżawianie dochodów z rybołówstwa oraz 
dochodów czerpanych z miar i wag miejskich. Chęć wydzierżawienia dochodów 
z miar i wag oraz rybołówstwa, a także projekt postawienia bud targowych na czas 
jarmarków zgłosił jako pierwszy w 1822 roku mieszkaniec i obywatel Szczekocin, 
niejaki Feliks Ziętarski. W piśmie Komisarza Obwodu Olkuskiego dotyczącym 
tej sprawy podano informację, iż: „wagi i miary wzorcowe bez użytku dotąd zo-
stające bardziej przez rdzę aniżeli przez używanie niszczeją, i że dotąd jeszcze 
żadnego wpływu z nich nie masz” 45. Najprawdopodobniej na skutek sprzeciwu 
właścicielki miasta, która nie zgadzała się na wystawienie bud jarmarcznych, Fe-
liks Ziętarski wycofał się z planowanego przedsięwzięcia 46, lecz ideę wydzierża-
wienia dochodów miejskich wcielono niebawem w życie.

41 Tamże, sygn. 2858, s. 11.
42 Tamże, sygn. 2857, s. 70-73.
43 Tamże, s. 67.
44 Tamże, sygn. 2853, s. 1-23.
45 Tamże, sygn. 2856, s. 1-3.
46 Tamże, s. 4-5.
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Pierwszy typ dzierżawy dotyczył zezwolenia na połów ryb w bardzo pre-
cyzyjnie określonych miejscach wzdłuż rzeki Pilicy przez okres 3 lat w zamian 
za kwartalne wpłaty określonej z góry kwoty do kasy miejskiej. Drugi typ, czyli 
dzierżawy miar i wag, polegał na tym, że dzierżawca otrzymywał wzorce miar 
i wag, będące własnością miasta, a także wyłączność na dokonywanie ważenia 
i mierzenia określonych produktów podczas jarmarków. Inaczej mówiąc, tylko 
u takiego dzierżawcy można było mierzyć oraz ważyć towary przekraczające 
pewne określone wymiary i ciężar za określoną opłatą. W zamian za to dzierżaw-
ca przez okres trzech lat uiszczał co kwartał stałą kwotę na rzecz miasta.

Procedura związana z rozpoczęciem takich dzierżaw przebiegała następu-
jąco. Najpierw burmistrz był zobowiązany do wystawienia ogłoszenia, informują-
cego o dacie i miejscu licytacji na określoną dzierżawę. Ogłoszenia takie musiały 
dotrzeć także do sąsiednich miast. Określano w nich podstawowe warunki, tzn. 
okres oraz cenę minimalną, od której rozpoczynano licytację. Przeprowadzano 
ją później w biurze burmistrza w Szczekocinach, sporządzając za każdym razem 
szczegółowy protokół. Po zgłoszeniu się licytatorów i po wpłaceniu przez nich 
wadium rozpoczynano licytację. Jej zwycięzca przystępował do podpisania umo-
wy dotyczącej dzierżawy. Umowy w Szczekocinach zawierano na okres trzech 
lat, podczas których dzierżawca płacił co cztery miesiące ustaloną kwotę na rzecz 
miasta. Zawierały też bardzo precyzyjne zapisy dotyczące warunków i sposobów 
korzystania z dzierżawy. Następnie dzierżawca wpłacał do kasy miejskiej wysoką 
kaucję 47 i po akceptacji dokumentacji – dokonywanej w obwodzie olkuskim – 
rozpoczynał swoją działalność.

Nad całością wyżej wymienionych procedur miał czuwać burmistrz. Ada-
mowi Nielepcowi zdarzały się tu pewne niedociągnięcia, spóźnił się on mianowicie 
z przesłaniem dokumentów dotyczących licytacji aż o cztery miesiące. W piśmie 
Komisarza Obwodu Olkuskiego do Komisji Województwa Krakowskiego z 8 mar-
ca 1823 roku stwierdzono, że w sprawach miasta działa on leniwie i opieszale, za 
co powinna go spotkać nagana. Faktycznie niebawem ukarano go niewielką karą 
administracyjną w wysokości 2 zł 48. Na marginesie można dodać, że Adam Niele-
piec nie poczuwał się do winy i nie zamierzał płacić wyznaczonej kary. Nie docenił 
jednak skrupulatności kasjerów, którzy przypomnieli mu po siedemnastu latach 
o tej zaległej kwocie, kiedy to poprosił o zwrot swojej kaucji 49.

Jak już wspomniano wyżej, rybołówstwo wydzierżawiano na trzy lata, 
a osobami trudniącymi się tym zajęciem byli: Bartłomiej Wesołowski (1 I 1824 

47 Kaucję, zwaną asekuracją, wpłacano tylko w przypadku dzierżawy dochodów z miar i wag, 
ponieważ kwota roczna płacona miastu przekraczała wówczas 50 zł.

48 APK, RGR, sygn. 2856, s. 6-7; sygn. 1629, s. 356.
49 Tamże, sygn. 1629, s. 354-365.
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– 31 XII 1826), Antoni Rychter (1 I 1827 – 31 XII 1829) oraz Karol Borde (1 I 1830 –  
31 XII 1832), natomiast dzierżawieniem miar i wag szczekocińskich za czasów 
burmistrza Adama Nielepca zajmowali się: Józef Zagrzebski (1 I 1824 – 31 XII 
1826), Maila Reichlimiller (1 I 1827 – 31 XII 1829), Eliasz Pański (1 I 1830 – 31 XII 
1833) i Lewek Brauner (1 I 1833 – 31 XII 1835) 50.

Niestety, także tym razem nie obyło się bez sporów między dzierżawca-
mi a dziedziczką, a następnie między dziedziczką a miastem. Konflikt dotyczył 
zgody na połów ryb w rzece Pilicy, którą to zgodę wydała Urszula Dębińska 51, 
natomiast kolejna właścicielka Szczekocin Barbara Czacka, takiego dokumentu 
już nie wystawiła. Mimo braku jej zgody, połów ryb kontynuowano do czasu, 
kiedy rządca dóbr Teofil Piotrowski polecił leśniczemu dworskiemu Szymonowi 
Ziętarskiemu przepędzić rybaków, stosując w razie oporu przemoc, a konkretnie 
broń palną.

Adam Nielepiec, jako burmistrz miasta korzystającego z wyżej wymienio-
nej dzierżawy, wziął w obronę zajmujących się połowem i na skutek jego działań 
przybyła do Szczekocin z Olkusza komisja, która w protokole spisanym 23 kwiet-
nia 1829 roku zanotowała zeznania świadków. Jednym z nich był dzierżawca An-
toni Rychter, którego oświadczenie brzmiało następująco: „w miesiącu marcu 
roku bieżącego szedłem właśnie na przedmieście a on [leśniczy dworski Szymon 
Ziętarski] konia w rzece poił, zszedłwszy się z nim te słowa wyraźnie mi oświad-
czył »Opowiedzcie swoim wspólnikom żeby więcej nie ważył się żaden ryb łapać, 
bo mam rozkaz od Pana Piotrowskiego strzelać do was za dostrzeżeniem, nie tak 
dalece ażeby którego zastrzelić, tylko po nogach kaleczyć«” 52.

Innym świadkiem był Antoni Rak, który zeznał w ten sposób: „przybył do 
mego domu Szymon Ziętarski leśniczy dworski i ostrzegł mnie tymi słowy: »Nie 
chodź szwagrze łapać ryb, lepiej sprzedaj sieci, bo gdyby kto ważył się łapać ryby 
w granicach dworskich, mam sobie dane prawo od Pana Piotrowskiego zabrać 
wszystkie sieci i w razie potrzeby i oporu strzelać do rybaków«” 53.

Zeznania te, aczkolwiek obciążające leśniczego dworskiego, a pośrednio 
rządcę dóbr, nie pomogły w dalszej perspektywie ani dzierżawcom rybołówstwa, 
ani burmistrzowi. Pełnomocnik Barbary Czackiej, Jacek Rogoziński, w piśmie 
z 28 listopada 1829 roku, skierowanym do Komisji Województwa Krakowskiego, 
zarzucił Adamowi Nielepcowi, że bez zgody właścicieli dopuścił do wydzierża-

50 Tamże, sygn. 2856, s. 10-18, 19-22, 34-42, 36, 84-89, 95-97, 140-143.
51 Informację o wyrażeniu zgody przez właścicielkę miasta na połów ryb na gruntach miej-

skich zamieszczono w piśmie Komisarza Obwodu Olkuskiego do Komisji Województwa 
Krakowskiego z 8 VI 1822 r. APK, RGR, sygn. 2856, s. 4-5.

52 Tamże, s. 63-64.
53 Tamże, s. 65-66.
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wienia połowu ryb w okresie 1827–1829 i wystąpił z żądaniem odszkodowania 
w wysokości 33 zł za każdy rok, czyli w sumie 99 zł 54.

Można przypuszczać, że burmistrz Szczekocin nie doczekał się żadnej 
szybkiej oraz wiążącej decyzji od swoich zwierzchników, skoro dopuścił do ko-
lejnej dzierżawy w latach 1829–1832. Sprawa nie pozostała jednak bez odpowie-
dzi pełnomocnika Barbary Czackiej, który tym razem występował o kwotę za 
6 lat i 3 miesiące bezprawnej dzierżawy. Miasto Szczekociny, reprezentowane 
przez burmistrza Nielepca, ostatecznie sprawę przegrało. Po okresie kilku lat i po 
wydaniu przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych i Policji reskryptu z 10 
grudnia 1831 roku, przyznającego rację dziedziczce, ostatecznie 17 lipca 1832 roku 
wypłacono dworowi sumę 202 zł 55.

Więcej szczęścia oraz odczuwalny dochód uzyskały Szczekociny dzięki 
dzierżawom dochodów z miar i wag. W latach 1824–1835 do kasy miejskiej wpły-
nęło z tego tytułu 648 zł 56. Dodatkowym atutem tego typu umów okazała się ich 
bezkonfliktowość. Obie strony wywiązywały się sumiennie ze swoich obowiąz-
ków; nie było więc interwencji właścicieli dóbr szczekocińskich ani też trudności 
ze strony władz administracyjnych.

Istotną z punktu widzenia bezpieczeństwa miasta była sprawa sprzętu po-
żarniczego, nazywanego w XIX wieku narzędziami ogniowymi. Ich brak oraz ko-
nieczność kupna dostrzegał już poprzedni burmistrz Dominik Bazanka. W 1817 
roku postulował on, aby pieniądze, które otrzymywały cechy szczekocińskie od 
obcych rzemieślników za sprzedaż swoich towarów w mieście, przeznaczyć na 
ten właśnie cel, a więc na sprzęt pożarniczy oraz na skład do jego przechowywa-
nia. Jednak praktyka wydawania środków przez braci cechowych była zupełnie 
inna. Budziło to oburzenie burmistrza wyrażone w słowach: „z tej gotówki tylko 
arendarz i szynkarz sprzedając trunki gorące korzystają” 57. Słuszny projekt bur-
mistrza Bazanki pozostał niezrealizowany.

W 1824 roku mieszkańcy Szczekocin przy okazji postulatu o przyłączenie 
Zarzecza do ich miejscowości argumentowali, że z pobieranych podatków moż-
na by utworzyć tzw. towarzystwo ogniowe 58. Projektu tego również nie wcielono 
w życie. Wiadomo, że w 1825 roku podczas kontroli, zleconej przez Komisarza 
Obwodu Olkuskiego, stwierdzono: brak narzędzi ogniowych, niewykonanie na-
prawy studni, a także niezmienienie pokryć dachowych ze słomianych na gonto-

54 Tamże, s. 74-76.
55 Tamże, s. 121-123, 130.
56 Tamże, s. 11, 34, 86-89, 140-143.
57 Tamże, sygn. 2859, s. 5.
58 Tamże, sygn. 2857, s. 58.
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we. Z raportu wynikało niezbicie, że mieszkańcy zobowiązali się do tych działań 
już wcześniej, ale po prostu ich nie wykonali 59.

Pewien postęp w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego dało się 
zaobserwować dopiero na początku lat trzydziestych XIX wieku. Dnia 25 lipca 
1830 roku wystawiono kwit na kwotę 600 zł wypłaconych z kasy miejskiej, któ-
rą wydano trzem osobom Janowi oraz Mateuszowi Żmudom oraz Franciszkowi 
Rychterowi 60. Pieniądze te miały posłużyć do wybudowania szopy na narzędzia 
pożarnicze oraz na postawienie aresztu miejskiego 61. Brak jest jednak źródeł po-
zwalających precyzyjnie określić stopień realizacji tej inwestycji. Wiadomo za to, 
że w 1861 roku sprowadzono do Szczekocin dwie sikawki tłokowe z miasta Rado-
mia, za które zapłacono 61 rubli 62.

urlop w czasach powstania listopadowego

Zaangażowanie i uczestnictwo w problemach natury lokalnej nie przesła-
niało Adamowi Nielepcowi szerszej perspektywy zawodowej oraz politycznej. 
Na wieść o śmierci burmistrza Siewierza w 1825 roku natychmiast zgłosił własną 
kandydaturę na to stanowisko, jednakże bez rezultatu 63. Lepsze efekty, a konkret-
nie zgodę na nieograniczony urlop, osiągnął Adam Nielepiec w okresie powsta-
nia listopadowego. Wystąpił z wnioskiem o urlopowanie w celu zaciągnięcia się 
do wojska i walki po stronie rosyjskiej przeciwko powstańcom. Komisja Rządowa 
Spraw Wewnętrznych i Policji udzieliła mu stosownej zgody 7 lipca 1831 roku 64.

Co wpłynęło na to, że burmistrz Szczekocin opowiedział się czynnie po 
stronie rosyjskiej konfliktu? Być może z powodu pozyskania sobie względów po-
mocnych w przyszłej karierze. Nie można w tym miejscu także pominąć faktu, 
że rok 1831 był trudny dla Adama Nielepca z powodów osobistych; 21 kwietnia 
umarł jego ojciec Maurycy, a 17 maja zmarła jego matka Barbara 65. Po śmierci 

59 Tamże, s. 61-63.
60 Jan i Mateusz Żmudowie byli z zawodu cieślami, natomiast Franciszek Rychter trudnił się 

murarstwem i to zapewne ta ekipa miała realizować budowę. Określenia zawodów tych 
osób znajdują się w księgach metrykalnych parafii szczekocińskiej. ADK, Księgi metry-
kalne parafii Szczekociny, sygn. 11, s. 13; sygn. 28, s. 4; sygn. 33, s. 279.

61 APK, RGR, sygn. 1629, s. 200.
62 Tamże, sygn. 280, s. 92.
63 Tamże, sygn. 1629, s. 74-76.
64 Tamże, s. 84.
65 Oboje zmarli w Nawsiu w domu nr 7. Prawdopodobnie tam też mieszkał Adam Nielepiec. 

ADK, Księgi metrykalne parafii Szczekociny, sygn. 95, s. 109, 113.
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rodziców związki emocjonalne ze Szczekocinami musiały ulec osłabieniu. Nie 
jest wykluczone, że jego rodzice (stanu szlacheckiego), pamiętający jeszcze czasy 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów i powstania kościuszkowskiego, byliby prze-
ciwni takiemu postępowaniu.

Na temat pobytu A. Nielepca w wojsku nie ma wielu informacji. W jego 
aktach personalnych zachowała się jedynie lakoniczna wzmianka o „udaniu się 
do Prus”, a w wykazie stanu służby wpisywał on, iż w żadnej bitwie nie brał udzia-
łu oraz nie otrzymał żadnych odznaczeń 66. Udzielenie urlopu burmistrzowi po-
ciągnęło za sobą oczywistą konieczność znalezienia na jego miejsce zastępcy, któ-
rym na mocy decyzji Komisji Województwa Krakowskiego z 18 lipca 1831 roku 
został Antoni Królikowski 67.

Mimo tego, że w okolicach Szczekocin nie dochodziło do walk zbrojnych, 
to czas powstania listopadowego był dla mieszkańców niewątpliwie bardzo trud-
ny. Świadczy o tym korespondencja Adama Królikowskiego, informująca o sta-
cjonowaniu pod miastem oddziału dowodzonego przez Ottona von Glassenappa, 
kwaterującego swoich żołnierzy w mieście oraz wymuszającego uciążliwe świad-
czenia. Wszystko to działo się we współdziałaniu z Królikowskim, który – nie 
bacząc na opór mieszkańców – starał się przypodobać rosyjskiemu dowódcy. 
W nagrodę za taką postawę dostał od niego „rozkaz” pozostania na stanowisku 
burmistrza Szczekocin, a mieszkańcom surowo nakazał „posłuszeństwo” wobec 
Królikowskiego 68.

Powrót na stanowisko burmistrza Szczekocin

Pobyt Adama Nielepca w wojsku nie trwał długo, zaledwie cztery miesią-
ce, od początku lipca do 14 listopada 1831 roku 69. Po powrocie zastała go niemiła 
sytuacja, gdyż jego zastępca ani myślał ustępować. Posunął się nawet do tego, że 
demonstracyjnie wyjechał na czas ponownej instalacji na ten urząd Adama Nie-
lepca, wobec czego dokonano tego aktu bez niego 70.

66 APK, RGR, sygn. 1629, s. 115, 388.
67 Tamże, s. 88-89.
68 Tamże, s. 104-106.
69 W celu uwiarygodnienia swojego powrotu Adam Nielepiec przedstawił nawet specjal-

ne świadectwo (wydane w Szczekocinach) z podpisami miejscowego proboszcza księ-
dza Franciszka Zająca, dwóch ławników (Andrzeja Górskiego i Józefa Obrockiego) oraz 
dwóch obywateli Szczekocin (Szczepana Górskiego i Pawła Członkowskiego). APK, RGR, 
sygn. 1629, s. 124.

70 Tamże, s. 128-129.
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Adam Królikowski posyłał jeszcze później liczne pisma do władz admi-
nistracyjnych, w których podkreślał swoje zasługi i prosił o zachowanie go na 
urzędzie. Władze były jednak nieugięte i nie zmieniły swojej decyzji, wydanej 
26 stycznia 1832 roku, a dotyczącej jego dymisji 71.

Ciekawostką, łączącą się z konfliktem pomiędzy Nielepcem a Królikowskim, 
jest donos z sierpnia 1832 roku, w którym zarzucano Królikowskiemu fałszowanie 
dokumentów. Fragment tego pisma brzmi następująco: „bezimienna osoba ta wy-
jawiając ten jeden z pomiędzy innych niegodziwy czyn oszustwa Królikowskie-
go [prosi] JW. Referendarza Stanu Prezesa Komisji Wojewódzkiej o dochodzenie 
a następnie o ukaranie tego oszustwa. Z najgłębszym uszanowaniem N.N.” 72

konflikty z izraelitami

Po powrocie Adama Nielepca z kampanii wojennej i ponownym objęciu 
władzy doszło w niedługim czasie do konfliktu z trzema mieszkańcami Szcze-
kocin wyznania mojżeszowego, którzy zarzucili burmistrzowi bezprawny pobór 
różnego rodzaju opłat oraz kontrybucji. Aby uwiarygodnić swoje pretensje, w pi-
śmie skierowanym 1 lutego 1832 roku do Komisji Województwa Krakowskiego, 
Litman Feleger, Herszlik Rathayzer i Abram Jaskierowicz starali się przedstawić 
postać burmistrza w jak najczarniejszych barwach. Lista zarzutów była długa, 
wypominano mu, że był zamieszany w sprawę szmuglowania 300 skórek sobo-
lich, i że on sam „nie był pilnym w urzędowaniu, gdyż jedynie bawił się polowa-
niem i częstokroć napijał się” 73.

W celu zbadania tych poważnych oskarżeń wysłano z Olkusza delegowa-
nego niejakiego Oskara du Lauran (sądząc po nazwisku prawdopodobnie jakie-
goś Francuza), który przybył do Szczekocin 8 kwietnia 1832 roku. Zatrzymał on 
się na noc u Adama Nielepca i według źródeł nieprzychylnych burmistrzowi obaj 
wspólnie biesiadowali i obficie raczyli się alkoholem 74.

Akta śledztwa, sporządzone 9 kwietnia 1832 roku, nie potwierdziły zarzu-
tów 75, co więcej na jaw wyszło, że tylko dwaj, a nie trzej izraelici oskarżali Ada-

71 Tamże, s. 102.
72 Tamże, s. 163.
73 Tamże, s. 116.
74 Żydzi starali się wykazać nieobiektywność odbytego śledztwa, dążąc do ponownego roz-

patrzenia sprawy, co im się ostatecznie nie udało. APK, RGR, sygn. 1629, s. 140-143.
75 Większość świadków zarówno starozakonnych, jak i chrześcijan poświadczyła fakt da-

rowizny jakiejś sumy albo rzeczy burmistrzowi, lecz dziać się to miało według nich za 
każdym razem bez żadnego przymusu, z dobrej woli.
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ma Nielepca o pobór bezprawnych opłat. Niejaki Litman Feleger nie potwierdził 
pretensji przeciwko burmistrzowi. Na pytanie śledczego, dlaczego podpisał list 
z zarzutami, odparł, że nie wiedział co podpisuje, ponieważ dokument był spo-
rządzony w nieznanym mu języku, czyli po polsku 76. Jedyne co udało się osią-
gnąć oskarżycielom, to wykazanie pewnych poszlak, wskazujących na oszustwa 
finansowe pisarza miejskiego, przyjaciela i protegowanego burmistrza, niejakiego 
Józefa Kuźnickiego 77.

Cała sprawa nie pomogła jednak Adamowi Nielepcowi. Oczyszczony z za-
rzutów, doczekał się oficjalnej nagany od Komisji Województwa Krakowskiego 
za swoje niewłaściwe postępowanie, dające preteksty do zanoszenia skarg. Głów-
nym powodem nagany było to, że nie reagował na wykorzystywanie mieszkań-
ców przez swojego sekretarza Kuźnickiego 78.

Kolejnym konfliktem, który znalazł swój finał w sądzie, była awantura 
w kancelarii burmistrza, wywołana przez szczekocińskich izraelitów. Niestety, 
źródła dotyczące tej sprawy nie podają dokładnie daty samego zajścia. Znana 
jest natomiast data finalnej rozprawy przed sądem w Chęcinach, czyli 21 sierpnia 
1832 roku 79.

Zaczęło się od tego, że miejscowy policjant Franciszek Cichocki skonfi-
skował „defraudacyjne towary”, którymi handlował Lejzur Praga, starozakonny 
ze Szczekocin 80. Po spisaniu protokołu Adam Nielepiec chciał ukarać Lejzura 
Pragę karą pięciu rózg, wymierzoną publicznie 81. Nie doszło jednak do tego, al-
bowiem kilku żydów, w tym bracia oskarżonego, wszczęło awanturę w kancela-
rii w momencie, kiedy burmistrz odmówił zamiany kary cielesnej na pieniężną. 
Rozpoczęła się wtedy wzajemna wymiana obelg, a później szarpanina. W końcu 
izraelici zostali siłą usunięci z kancelarii. Burmistrz zabarykadował się i – jak 
twierdzono – wspólnie z Janem Zagrodzkim miał pobić Lejzura Pragę pięściami 
po głowie 82.

76 APK, RGR, sygn. 1629, s. 191.
77 Sam Kuźnicki zniknął w trakcie trwania dochodzenia w niejasnych okolicznościach.
78 Pismo w tej sprawie wystosowano dnia 29 VIII 1832 r. APK, RGR, sygn. 1629, s. 164.
79 Podana jest ona w piśmie Policji Poprawczej Wydziału Jędrzejowskiego z dnia 18 IV 1833 r. 

APK, RGR, sygn. 1629, s. 258.
80 Źródła nie informują, jakie konkretnie były to towary.
81 Według zeznań Leyzura Pragi rózg tych chciano mu dać 15, a nie 5.
82 Dokumentami mówiącymi o szczegółach tego zajścia są np. pismo Policji Poprawczej 

Wydziału Jędrzejowskiego z prośbą o zwrot akt tej sprawy, skierowane do Komisji Woje-
wództwa Krakowskiego z 1 XII 1834 r. oraz pismo Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych 
z 8 VI 1835 r., uwalniające A. Nielepca od odpowiedzialności sądowej. APK, RGR, sygn. 
1629, s. 328-332, 350-352.
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Sprawę tę rozpatrywał sąd w Chęcinach, który uniewinnił burmistrza Nie-
lepca, natomiast skazał braci Leyzura Pragi, udowadniając im winę spowodowa-
nia gwałtów w kancelarii oraz wygłaszania obelg 83.

Konflikty z przedstawicielami ludności żydowskiej, takie jak chociażby 
przytoczone wyżej dwa przypadki, za czasów urzędowania burmistrza Nielepca, 
nie miały absolutnie podłoża antysemickiego. Żadne ze źródeł mówiących o ich 
przebiegu nie było sporządzane w tonie antysemickim. Nie zmienia to oczywi-
ście faktu, że wśród jednostek będących w sporze z przedstawicielami ludności 
żydowskiej mógł siłą rzeczy wzrastać negatywny obraz tej grupy społecznej.

Prawdziwość powyższego stwierdzenia doskonale prezentuje pismo 
mieszkańców Szczekocin obydwu wyznań, skierowane do Komisji Województwa 
Krakowskiego 9 lipca 1833 roku, w którym proszą oni o pozostawienie w mieście 
Adama Nielepca. Ze strony chrześcijańskiej podpisali je: Andrzej Górski, Szcze-
pan Górski, Józef Obrocki, Jan Sędziejowski oraz Wincenty Wojciechowski, a ze 
strony izraelitów podpisy złożyli: Szaja Rozenberg, Harszlik Salestein, Mordka 
Trejman i Szlama Silberstein 84.

Kariera Adama Nielepca jako burmistrza Szczekocin dobiegła ostatecznie 
końca 1 lipca 1833 roku, kiedy to Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych Du-
chownych i Oświecenia Publicznego udzieliła mu dymisji, jednocześnie nomi-
nując na to stanowisko Franciszka Zagrodzkiego 85. Burmistrz Nielepiec przeka-
zał urząd swojemu następcy 7 sierpnia 1833 roku wraz z całym wyposażeniem 
kancelarii. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dokonano wówczas komisyjne-
go sprawdzenia stanu miejskiej kasy. Wykazało ono, że Szczekociny pod koniec 
urzędowania Adam Nielepca dysponowały środkami w wysokości 910 zł i 10 gr 
w gotówce oraz 210 zł w depozytach 86.

dalsza kariera urzędnicza

Adam Nielepiec po odejściu ze stanowiska burmistrza Szczekocin kon-
tynuował swoją karierę urzędniczą, jednakże na stanowisku wójta gminy, co 
z pewnością odczuwał jako pewną degradację. W 1834 roku został wójtem gmi-
ny Nieznanowice, w latach 1834–1836 pełnił urząd wójta gminy Włoszczowa, 

83 Pismo to nie podaje szczegółów odnośnie wyroku. APK, RGR, sygn. 1629, s. 258.
84 Tamże, s. 266-272.
85 Tamże, sygn. 2040, s. 1.
86 Tamże, s. 7-9.
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następnie w 1836 powrócił na wójtostwo do Nieznanowic i funkcję tę sprawował 
do 1844 roku 87.

Ambicje Adama Nielepca sięgały niewątpliwie wyżej, dlatego też – jak 
tylko nadarzyła się okazja – zgłosił swoją kandydaturę na wakujący urząd bur-
mistrza miasta Brzeska, jakkolwiek bez rezultatu 88. Co nie udało się w stosunku 
do Brzeska, udało się w stosunku do Secemina. Ostatecznie 25 maja 1843 roku 
Adam Nielepiec otrzymał tam posadę zastępcy burmistrza, a niedługo później 
burmistrza  89.

Podobnie jak w Szczekocinach, tak i w Seceminie, Adam Nielepiec uwi-
kłany był w różne spory. W 1854 roku zarzucono mu m.in., że nic nie robił i nie 
interweniował, kiedy rządca dóbr Zaroga, niejaki Jan Zanowski, w kancelarii 
burmistrza wykrzykiwał obelgi pod adresem rządu. Awanturnik ten wyrażał do-
bitnie swoją opinię, że: „dawniej prawo było lepsze a teraz szelmowskie” 90. Kolej-
ne oskarżenie dotyczyło zawyżenia wieku starozakonnemu Lewkowi Korenber-
gowi w celu umożliwienia mu jak najszybszego zawarcia ślubu 91.

Te incydenty nie zaszkodziły poważnie Adamowi Nielepcowi, który w dal-
szym ciągu pozostawał na stanowisku burmistrza w Seceminie. Do końca swo-
jej pracy w administracji szukał dla siebie lepszego stanowiska, np. w 1860 roku 
bezskutecznie wnioskował o przeniesienie go do Małogoszczy 92. Jednak urząd 
burmistrza Secemina okazał się ostatnim w jego karierze.

Życie rodzinne

Na koniec warto parę słów poświęcić życiu rodzinnemu Adama Nielepca. 
W związek małżeński wstąpił późno, bo mając już 41 lat, co jak na realia XIX 
stulecia było rzadkością. Być może sprawy kariery urzędniczej oraz wojskowej 
były dla niego tak absorbujące, że po prostu nie miał czasu na założenie rodzi-
ny. Dopiero w 1836 roku, czyli trzy lata po ostatecznym opuszczeniu Szczekocin, 
ożenił się z Teresą Czechowską, z którą miał siedmioro dzieci: Bolesława (1837), 
Kamilę (1839), Paulinę (1841), Władysława (1843), Wandę (1846), Julię (1851) oraz 
Józefa (1859) 93.

87 Tamże, sygn. 1629, s. 413-414.
88 Tamże, s. 380.
89 Tamże, s. 413-414, 659-660.
90 Tamże, s. 546.
91 Tamże.
92 Tamże, s. 568-570.
93 Tamże, s. 388, 414, 660.
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Wielodzietność była wówczas rzeczą powszechną, lecz posłużyła ona 
dodatkowo Adamowi Nielepcowi jako jeden z argumentów przy ubieganiu się 
o posadę burmistrza miasta Małogoszcz w 1860 roku. Żalił się, że posiada liczną 
rodzinę, a pensja w wysokości 105 rubli rocznie ledwo wystarcza mu na wyżywie-
nie oraz mieszkanie 94. Podobne w tonie stwierdzenie zawarł w liście stanu służby 
z 1862 roku, pisząc: „jako obdarzony liczną familią, gdzie dla braku funduszów 
edukacja jest im [dzieciom] zatamowana” 95.

Adam Nielepiec zmarł w Seceminie 9 listopada 1873 roku, w czasach panu-
jącej w okolicy epidemii cholery, która mogła być bezpośrednią przyczyną jego 
śmierci. Żył 78 lat, co jak na ówczesne realia było sporym osiągnięciem i świad-
czyło o dobrym zdrowiu 96. Pozostawił po sobie owdowiałą żonę Teresę oraz osie-
rocone dzieci 97.

zakończenie

Postać Adama Nielepca należy bez wątpienia do grona najciekawszych 
osób związanych z historią Szczekocin XIX wieku. Rzeczą wyróżniającą tego 
urzędnika było konsekwentne i zarazem niezmienne dążenie do pracy w admi-
nistracji państwowej na coraz to wyższych szczeblach. Szczytowy okres kariery 
Adama Nielepca przypada na lata 1821–1833, kiedy to pełnił on funkcję burmi-
strza Szczekocin. Jego działalność na tym stanowisku przyniosła znaczące korzy-
ści, lecz na drodze do realizacji wielu słusznych projektów stanęły ścierające się 
ze sobą nieustannie interesy właścicieli Szczekocin (miasta prywatnego), władz 
miejskich oraz nierzadko poszczególnych mieszkańców. Powodowało to oczywi-
ście burzliwe konflikty, które ostatecznie zaszkodziły dalszej karierze burmistrza. 
Był on jednostką o szerokich, jak na ówczesne warunki, horyzontach politycz-
nych, niecofającą się przed ryzykownymi i szybkimi decyzjami, jeśli tylko mia-
ły one pomóc w spełnieniu określonego planu, co z perspektywy współczesnej 
można oceniać dwojako. Adam Nielepiec, pomimo gwałtownego charakteru, był 
z pewnością dobrym mężem oraz ojcem, troszczącym się o zapewnienie godzi-
wego bytu swojej licznej rodzinie.

94 Tamże, s. 568-570.
95 Tamże, s. 640.
96 Dla porównania w parafii Szczekociny w okresie 1808–1914 średnia arytmetyczna dłu-

gość życia wynosiła 25 lat i jedynie sześćdziesięciu ośmiu mężczyznom udało się osiągnąć 
tam wiek wyższy od Adama Nielepca. L. Frączek, Ludność parafii szczekocińskiej w latach 
1808–1914 w świetle ksiąg metrykalnych, Kraków 2012, s. 112, 125.

97 ADK, Księgi metrykalne parafii Secemin, sygn. 20, s. 229.
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Summary

The activity of Adam Nielepiec, who held the office of Mayor of Szczekociny in the 
years 1821–1833, provides a good example of how a small town functioned in Congress 
Poland at the turn of the nineteenth century. An analysis of the source material, produced 
by Mayor Nielepiec’s office and administrative authorities of various levels, has revealed 
a variety of complex everyday problems of the inhabitants of Szczekociny. The problems 
concern primarily the town of Szczekociny’s administrative divisions, infrastructure, 
budget, festivals and fairs, the scope of the mayor’s authority, as well as conflicts, mostly 
resulting from economic issues. The files on Adam Nielepiec’s administrative career also 
contain facts on everyday mayorship in the day of the November Uprising. They relate 
numerous efforts aimed at staying in power and testify to ruthless competition among 
candidates for the post. Finally, it is worth stressing that these sources cast additional light 
on the figure of Adam Nielepiec in terms of an individual’s history, revealing a distinct 
and violent personality.
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ArkAdiuSz toPorSki 
Kielce

edukacja w zamożnej rodzinie ziemiańskiej na przykładzie 
wielopolskich z chrobrza (1875–1937)

Archiwum Państwowe w Kielcach posiada bogatą bazę źródłową umoż-
liwiającą badanie dziejów polskiego ziemiaństwa. Na obszarze regionu święto-
krzyskiego do połowy XX wieku znajdowały się duże majątki ziemskie należą-
ce do rodów, które w przeszłości odgrywały w kraju dominującą rolę – jednym 
z nich był senatorski ród Myszkowskich. Myszkowscy – podobnie jak Zamoyscy 
czy Radziwiłłowie w innych częściach Polski – byli właścicielami Ordynacji, 
czyli zespołu dóbr dziedziczonych przez pierworodnego syna i nieulegających 
podziałom spadkowym pomiędzy potomków. Administracyjne nadanie mająt-
kowi ziemskiemu statusu Ordynacji w czasach nowożytnych było świadectwem 
awansu na szczyt hierarchii społecznej i gwarantowało dzieciom właściciela stałe 
miejsce wśród elity finansowo-politycznej ojczyzny. Na początku XVIII wieku 
umarł ostatni przedstawiciel rodu Myszkowskich i spadkobiercami należącej do 
nich fortuny zostali Wielopolscy, którzy do tej pory pozostawali w cieniu dużo 
potężniejszych krewnych. Rodzina Wielopolskich wykorzystała swoją historycz-
ną szansę, godnie kontynuując tradycję zapoczątkowaną przez poprzedników 
i utrzymując się w wąskim gronie latyfundystów aż do chwili wybuchu II wojny 
światowej. Materiały źródłowe zgromadzone w zasobie Archiwum Państwowego 
w Kielcach pozwalają prześledzić dzieje Ordynacji Chroberskiej silnie związane 
z historią regionu i kraju.

Niniejszy artykuł dotyczy problemu edukacji w rodzinie Wielopolskich 
z Chrobrza. Dla zobrazowania własnych tez autor wybrał pokolenie dorastające na 
przełomie XIX i XX wieku. Był to czas, kiedy społeczeństwo polskie przechodziło 
proces dynamicznych zmian w zakresie obyczajowości – przeobrażenia te dotknę-
ły praktycznie wszystkich sfer życia, przynosząc stopniową likwidację feudalnych 
anachronizmów. W dalszej części artykułu autor starał się zaakcentować to zjawi-
sko, analizując kolejne etapy edukacji dziecka w zamożnej rodzinie ziemiańskiej. 
Ramy chronologiczne, zakreślone w tytule, to lata życia Aleksandra Erwina Wie-
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lopolskiego – XV Ordynata Myszkowskiego. Bohaterami artykułu będą: on i jego 
rodzeństwo, jako przedstawiciele pierwszego pokolenia rodziny Wielopolskich 1, 
a także jego potomstwo, jako reprezentanci drugiej generacji rodu 2. Podstawa źró-
dłowa to przede wszystkim zbiór korespondencji prywatnej właścicieli Chrobrza, 
dziś stanowiący ważną część zespołu Archiwum Ordynacji Myszkowskiej.

Edukacja potomstwa to dla rodziców jedno z kluczowych zagadnień – ko-
nieczności gruntownego wykształcenia dzieci zazwyczaj nikt nie kwestionuje, tak 
więc w tym zakresie przeważnie panuje pełna zgodność pomiędzy małżonka-
mi. Wątpliwości zaczynają pojawiać się, kiedy trzeba zaplanować krok po kro-
ku ścieżkę edukacyjną syna bądź córki. Największa trudność polega na wybra-
niu optymalnego wariantu – optymalnego, czyli uwzględniającego trzy istotne 
czynniki: ambicje rodziców, ich możliwości materialne oraz osobiste predyspo-
zycje ucznia. Opiekunowie w dzisiejszych czasach starają się – z lepszym, czy 
gorszym skutkiem – rozwiązać ten problem. Nie inaczej było przed przeszło stu 
laty we dworze ziemiańskim położonym nad Wisłą. Przykład rodziny Wielo-
polskich, który będzie tu poddany analizie, jest reprezentatywny dla polskiego 
ziemiaństwa, z pewnym jednak zastrzeżeniem. Wielopolscy z Chrobrza należeli 
do elity finansowej Królestwa Kongresowego i II Rzeczpospolitej – ich dobrze 
prosperujący warsztat rolny obejmował ponad 13 000 ha ziemi i co roku przy-
nosił olbrzymie dochody. Nie każdego właściciela ziemskiego było stać na to, na 
co mógł sobie pozwolić Ordynat Myszkowski. Tak więc formy edukacji, przyjęte 
przez zamożne, średniozamożne i ubogie rodziny szlacheckie, ogólnie były takie 
same, jednak w szczegółach mogły się różnić – w zależności od aktualnej sytuacji 
materialnej. Ta wstępna uwaga jest tu potrzebna, aby nie wprowadzić czytelnika 
w błąd sugestią, iż przedstawiany model kształcenia był zjawiskiem powszech-
nym kilkadziesiąt lat temu.

Omawiając to zagadnienie, wydaje się, że można zrezygnować z analizy 
przyczyn, dla których dzieci z dworów ziemiańskich poddawane były długotrwa-
łemu procesowi edukacji. Charakter niniejszej publikacji zobowiązuje autora do 
oszczędzania miejsca, w związku z czym zainteresowanym czytelnikom należy 
udzielić w przypisie wskazówki bibliograficznej, która może okazać się pomocna 

1 Z małżeństwa Zygmunta Andrzeja Wielopolskiego (1833–1902) oraz Wilhelminy Alberty-
ny Montenuovo (1853–1895) przyszło na świat pięcioro dzieci: Aleksander Erwin (1875–
1937), Małgorzata Maria (1876–1963), Maria Anna (1878–1974), Alfred (1879–1955) oraz 
Albert Krzysztof (1884–1939).

2 Aleksander Erwin Wielopolski i Zofia z Broel-Platerów (1879–1926) mieli ośmioro dzieci: 
Zygmunta Konstantego (1901–1971), Marię Zofię (1904–1979), Alfreda Feliksa (1905–1996), 
Zofię Marię (1906–1994), Aleksandra Karola (1910–1980), Albertę Marię (1917–1999) oraz 
Konstantego i Różę, którzy urodzili się w 1909 r., lecz oboje zmarli kilka tygodni po przyj-
ściu na świat.
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w pogłębianiu wiedzy na ten temat 3. Teraz natomiast warto przystąpić do charak-
terystyki kolejnych etapów kształcenia potomstwa w rodzinie szlacheckiej.

Pierwszy etap edukacji będzie dotyczył wczesnego dzieciństwa. Etap ten 
rozpoczynał się w momencie narodzin dziecka i trwał mniej więcej do chwili 
ukończenia siódmego roku życia. Przez ten czas dziecko raczej nie opuszczało 
obszaru rodzinnego majątku, wychowując się we dworze i jego najbliższym są-
siedztwie. Dalekie podróże były wykluczone – traktowano je jako potencjalne 
zagrożenie dla zdrowia potomstwa, co łatwo zrozumieć, mając na uwadze kon-
dycję ówczesnej infrastruktury komunikacyjnej i złe warunki sanitarne panują-
ce w kraju. Wysoki odsetek śmiertelności wśród dzieci na przełomie XIX i XX 
wieku skutkował tendencją do odizolowania ich od otoczenia, by w ten sposób 
zwiększyć szanse na przeżycie – dziś metoda ta wydaje się wątpliwa, jednak sto 
lat temu w zamożnych kręgach ziemiańskich wierzono w jej słuszność. Jedynie 
nadzwyczajne okoliczności mogły zmusić do zmiany sposobu postępowania. 
W rodzinie Wielopolskich taka sytuacja miała miejsce na przełomie 1914 i 1915 
roku. Działania militarne na froncie wschodnim doprowadziły do rozdzielenia 
bliskich – Aleksander Erwin Wielopolski wraz z żoną z konieczności wyjechali 
do Wiednia, natomiast ich dzieci pod opieką babci Zofii Broel-Plater odbyły dłu-
gą i niebezpieczną podróż przez zniszczone zmaganiami wojennymi Królestwo 
Polskie – z Chrobrza, położonego w południowej części guberni kieleckiej, do 
guberni wileńskiej, gdzie mieściły się majątki ziemskie bliskich krewnych. Wy-
prawa ta zakończyła się ostatecznie powodzeniem, lecz warto podkreślić raz jesz-
cze – w czasie pokoju nigdy by do niej nie doszło 4.

W pierwszym okresie życia dziecko nie było obarczone ciężarem obowiąz-
ków. Zbyt małe, by przystąpić do systematycznego pobierania nauk, większość 

3 Spośród obszernej literatury przedmiotu traktującej o wychowaniu oraz edukacji dzieci 
w ujęciu historycznym należy zwrócić szczególną uwagę na następujące pozycje: T. Epsztein, 
Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na Wołyniu, Podolu i Ukra-
inie w II połowie XIX wieku, Warszawa 1998; M. Kamecka, „Kogo bogowie nienawidzą, tego 
dozorcą małoletnich uczynili”. Uwagi o roli guwernera w rodzinie szlacheckiej w XVIII wieku, 
w: Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demo-
graficzne, społeczne i gospodarcze, red. C. Kuklo, Warszawa 2008, s. 341-352; W. Korzeniow-
ska, Edukacja i wychowanie różnych warstw społecznych 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 wieku, Warszawa 1984; S. Możdżeń, Historia wychowania 1795–1918, Kielce 
2000; A. Pachocka, Dzieciństwo we dworze szlacheckim w I połowie XIX wieku, Kraków 2009; 
Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Kraków 1984.

4 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Archiwum Ordynacji Myszkowskiej (da-
lej: AOM), sygn. 1156, k. 1-4; sygn. 1157, k. 5-6; sygn. 1175, k. 11-13, 26-30, 43-47; sygn. 1175, 
k. 9-15, 108-109, 160-161, 241-242, 276-293, 304-311.
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czasu mogło poświęcać na zabawy i przyjemności. W tej zaś dziedzinie zakres 
możliwości był praktycznie niewyczerpany i poskramiały go jedynie granice 
młodzieńczej fantazji. W tym miejscu warto odwołać się do materiału źródło-
wego – pozwalając na zabranie głosu dziecięcym autorom listów sprzed stulecia 
– niech sami opowiedzą o swych zabawach, w końcu to oni najwięcej wiedzą na 
ten temat. Na początek fragment listu Zygmunta Konstantego Wielopolskiego 
z jesieni 1914 roku 5:

W Warszawie każdy z nas dostał 5 rubli od babuni Krzelowskiej 6, Marietka kupiła 
sobie grę i szablę, Zosia lalkę i szablę, Alfred książki Wyspa tajemnicza i Podróż 
naokoło Księżyca, żołnierzy i pchły kościane, a ja książkę Krzyżacy, farby, blok, 
ołówek i kilka kartek z kwiatami. W Białej otrzymaliśmy od cioci Lizi 7 – Marietka 
loteryjkę, Oleś bąka, Zosia wycinanki, Alfred rewolwer, a ja 3 tomy pod tytułem 
Karol May – Winnetou. Czerwonoskóry Gentelman 8.

I jeszcze jeden krótki fragment na temat dziecięcych zabawek – tym razem 
autorem jest Alfred Feliks Wielopolski: „Później puściliśmy Zeppelin, który, po-
ruszany maszyną, latał na sznurku przyczepionym do sufitu. Puszczaliśmy także 
samochód i dwie lokomotywy, które doskonale jeżdżą” 9.

Zabawki bez wątpienia były jednym ze sprzymierzeńców dziecka, lecz 
i bez nich czas mógł płynąć równie przyjemnie. Często z pomocą przychodziło 
najbliższe otoczenie – stary dwór, ogród, zabudowania gospodarcze. W majątku 
ziemskim położonym na prowincji nie brakowało bowiem malowniczych miejsc, 
które rozbudzały ochotę na przeżycie niezapomnianej przygody. Warto przenieść 
się więc na chwilę w plener i po raz kolejny dopuścić do głosu autorów korespon-
dencji. W liście napisanym przez Zygmunta Konstantego Wielopolskiego można 
przeczytać:

Wczoraj ciocia Lula 10 urządziła wyścigi baliami po kanale od kuchni, aż do łazien-
ki. Ania 11 tą przestrzeń pokonała w 7 minut, Alfred w 7 minut 3 sekundy, Paweł 12 

 5 W cytatach pochodzących z korespondencji prywatnej autor zachowuje oryginalną pi-
sownię, z wyjątkiem zwrotów, których nie stosuje się we współczesnym języku polskim.

 6 Osoba o niezidentyfikowanej tożsamości.
 7 Elżbieta Niezabytowska (1840-?) – druga żona Zygmunta Andrzeja Wielopolskiego, odzie-

dziczyła po nim majątek Krzelów położony w powiecie jędrzejowskim, większą część roku 
spędzała jednak w Warszawie, prowadząc aktywne życie towarzyskie.

 8 APK, AOM, sygn. 1174, k. 26-28.
 9 Tamże, sygn. 1157, k. 41.
10 Julia Branicka (1879–1929) – żona Henryka Potockiego – właściciela majątku Chrząstów – 

położonego w powiecie włoszczowskim.
11 Anna Julia Potocka (1898–1982) – córka Henryka i Julii Potockich z Chrząstowa.
12 Paweł Potocki (1900–1945) – syn Henryka i Julii Potockich z Chrząstowa.
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7 minut 13 sekund, Władek 13 7 minut 16 sekund, a ja w 11 minut 25 sekund. Pod-
czas wyścigów służący jeździł łódką po kanale, ażeby ratować tych, którzy wywró-
cą się z balią na głębokiej wodzie. Pierwszy do wody wpadł Władek, Paweł jadąc, 
bardzo mocno odbił się wiosłem i balia, kręcąc się w kółko, poszła na dno 14.

Dnia 16 sierpnia 1916 roku Alfred Feliks Wielopolski zanotował w swej korespon-
dencji:

Następnego dnia rano wypuściliśmy lisy do tego samego ogrodzenia, gdzie po-
przednim razem. Ale tym razem lis był mądrzejszy, bo zamiast na cieplarnię, 
uciekł przez mur do ogrodu. Kiedyśmy go gonili, uciekł do sadu. Chciał przejść 
przez szpaler, ale to mu się nie udało. Wtenczas Władek złapał go za ogon i po-
niósł do klatki 15.

Na koniec jeszcze raz Alfred Feliks Wielopolski: „Wczoraj […] ciocia Marietka 16 
wzięła nas do Szczekocin. […] Bawiliśmy się doskonale. Zjeżdżaliśmy ze scho-
dów, z początku na skórze niedźwiedzia, później koszem” 17. Powyższe cytaty nie 
są może zbyt wyczerpujące, lecz trudno oczekiwać od dzieci pochłoniętych bez-
troską zabawą szczegółowych sprawozdań z codziennych czynności. Kończąc ten 
wątek, trzeba podkreślić, że dzieciństwo spędzone we dworze było przyjemnym 
okresem życia, pozbawionym trosk i obowiązków. Komfortowe warunki egzy-
stencji zapewniali swemu potomstwu rodzice, lecz nad bezpieczeństwem ich 
zabaw w czasie wolnym czuwała służba pałacowa, której w tym miejscu należy 
poświęcić chwilę uwagi.

Wychowaniem dzieci w zamożnych rodzinach ziemiańskich zajmowały się 
specjalne kategorie pracowników, zwalnianych z innych obowiązków na terenie 
gospodarstwa, tak by mogli całkowicie oddać się opiece nad potomstwem dziedzi-
ca i jego żony. Do doglądania noworodków zatrudniano mamki, które pomagały 
ponadto w wykarmianiu dzieci lub całkowicie wyręczały matkę w tym zakresie. 
Kandydatek na mamki poszukiwano w najbliższym sąsiedztwie – na pobliskim 
folwarku lub w wiosce. W wyborze kierowano się zazwyczaj opinią wydaną przez 
miejscowego lekarza bądź akuszerkę – fachowe doradztwo takiej osoby było bez-
cenne, gdyż bezpośrednio przekładało się na stan zdrowia i prawidłowy rozwój 
noworodka. Na mamce spoczywał duży ciężar odpowiedzialności – niski poziom 
wiedzy medycznej przed stu laty i nieumiejętność leczenia nawet najmniej skom-
plikowanych dolegliwości powodowały, że rodzice z nieufnością traktowali opie-

13 Władysław Potocki (1903–1973) – syn Henryka i Julii Potockich z Chrząstowa.
14 APK, AOM, sygn. 1174, k. 30-31.
15 Tamże, sygn. 1157, k. 35-36.
16 Maria Anna Wielopolska.
17 APK, AOM, sygn. 1157, k. 1-2.
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kunki swych synów i córek, szczególnie w przypadku zachorowań. Do takiej sytu-
acji doszło w pałacu w Chrobrzu wiosną 1909 roku. Najmłodsza córka Aleksandra 
Erwina i Zofii Wielopolskich – kilkumiesięczna Róża – od dłuższego czasu miała 
problemy ze zdrowiem, których przyczyn nikt nie potrafił wyjaśnić. Zofia Wielo-
polska oskarżyła mamkę o to, że zaszkodziła dziecku swym pokarmem. Badanie 
lekarskie wykazało niesłuszność zarzutu, lecz pomimo tego margrabina nie dała 
się przekonać i po pewnym czasie wymówiła służącej posadę 18.

Kiedy dziecko było trochę starsze, obowiązki mamki przejmowała niania. 
Jej pozycja we dworze była dużo bardziej stabilna – nie groziły jej bezpodstawne 
oskarżenia, łatwiej mogła zdobyć zaufanie i szacunek rodziców. Mamka zazwy-
czaj zatrudniana była na okres kilku bądź kilkunastu miesięcy, natomiast niania 
mogła pracować w pałacu nawet przez kilka lat. Warunkiem koniecznym do speł-
nienia było oczywiście odpowiednie podejście do podopiecznych. Kandydatka 
na to stanowisko musiała wyróżniać się miłym charakterem i przyjemnym uspo-
sobieniem. Preferowano kobiety, które miały doświadczenie w wychowywaniu 
dzieci, dlatego też wybór padał najczęściej na mężatki w średnim bądź starszym 
wieku. Wszystko wskazuje na to, że niańki – podobnie jak mamki – rekrutowa-
ne były spośród mieszkanek sąsiednich wiosek. Można tu zaznaczyć, że był to 
jeden z przykładów pomyślnej współpracy pomiędzy dworem a wsią w epoce 
po uwłaszczeniowej 19.

Opiekę nad dzieckiem w wieku kilku lat przejmowała bona, której za-
kres obowiązków znacznie się powiększał w porównaniu z zadaniami realizo-
wanymi przez mamki oraz niańki. Bona wykazywać się musiała dużo większą 
wszechstronnością i wyższymi kwalifikacjami – na stanowisko to zatrudniano 
zazwyczaj profesjonalistki sprowadzane z odległych miast bądź innych majątków 
ziemskich. Dzieci praktycznie cały dzień spędzały w towarzystwie bony, która 
pomagała swym wychowankom w wykonywaniu prostych czynności, spożywała 
z nimi posiłki, organizowała czas wolny, uczestniczyła w zabawach, a oprócz tego 
odpowiadała za udzielanie pierwszych nauk z zakresu religii, dobrego wycho-
wania czy etykiety towarzyskiej. Nieustanna obecność sprawiała, że bona miała 
duży wpływ na kształtowanie charakteru dziecka we wczesnym etapie dojrzewa-
nia, dlatego też wybór odpowiedniej osoby na to stanowisko wymagał od matki 
i ojca większej aktywności i zaangażowania. Dla przykładu należy tu się posłużyć 
egzemplifikacją zaczerpniętą z materiału źródłowego. Zobrazuje ona skompliko-
wane zabiegi, jakie jesienią 1910 roku czyniła Zofia Wielopolska w celu pozyska-
nia nowej bony do pałacu w Chrobrzu.

18 Tamże, sygn. 1152a, k. 163-164, 175-176, 185-186, 367-368; E. Kowecka, W salonie i w kuch-
ni, s. 26.

19 Tamże, sygn. 1152a, k. 163-164, 175-176, 185-186.
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Cała procedura rozpoczęła się od nawiązania korespondencyjnego kon-
taktu z niejaką panią Jakołkowską. Osoba ta prawdopodobnie prowadziła w mie-
ście biuro pośrednictwa pracy, a konkretnie specjalizowała się w wyszukiwaniu 
kandydatów do służby w domach zamożnych klientów. Jakołkowska zapropono-
wała margrabinie usługi młodej Niemki o imieniu Kate Flitsch. Kate Flitsch zo-
stała przysłana do Chrobrza na okres próbny 8 listopada 1910 roku i natychmiast 
poddano ją egzaminowaniu, o którego skutkach można dowiedzieć się z treści 
listów Zofii Wielopolskiej:

Dziś wielki dzień, przyjechała Kate Flitsch, powierzchowność bardzo ładna, ładna 
talia, ładne włosy dobrze uczesane, ubranie skromne, ale modne i dystyngowane. 
Wygląd zupełnie panienki z dobrego domu, ale niestety wydaje mi się pindowata, 
sztywna […], może to wszystko zbyt wielka nieśmiałość ukryta, bo na nieśmia-
łą nie wygląda, okropnie była zmęczona i obrzydzona tutejszą drogą i wyglądem 
kraju. Pojęcia nie mam, jaka będzie w rzeczywistości […], ma się z nią wrażenie, 
że jest czymś więcej, niż zwyczajną boną i nie wiem, jak będzie zapatrywać się na 
życie, które ją czeka.
[…] We wczorajszym liście opisywałam wygląd p. Flitsch, który robi miłe wraże-
nie. Dziś długo z nią rozmawiałam, podoba mi się, mam wrażenie, że jest rozważ-
ną, może trochę za poważna, prawdziwe upodobanie ma do malutkich dzieci, nie 
wiem, jak z Alfredkiem i Zosią sobie poradzi i czy potrafi ich zająć. Ale, wyobraź 
sobie, matka jej Polka, krewnych ma w Warszawie i doskonale po polsku mówi, 
zakazała z dziećmi mówić po polsku, jedynie po niemiecku […]. Wydaje mi się, że 
po niemiecku dobrze mówi, ale sam najlepiej osądzisz 20.

Ocena wydana przez margrabinę jest – jak łatwo zauważyć – wszech-
stronna i kompleksowa. Bierze pod uwagę zarówno wady, jak i zalety kandydat-
ki, w równym stopniu wartościuje jej cechy charakteru, co szczegóły wyglądu 
zewnętrznego. Panna Kate Flitsch ostatecznie została zatrudniona przez Zofię 
Wielopolską, ale który walor definitywnie za nią przemówił, trudno powiedzieć. 
Szkoda, że nie można prześledzić, jak w praktyce wyglądała jej służba, czy długo 
utrzymała się na posadzie w Chrobrzu i jak dobrze wywiązywała się z obowiąz-
ków, które jej powierzono.

Funkcja bony we dworze ziemiańskim generalnie była dość specyficzna. 
Po zapoznaniu się z materiałem źródłowym odnosi się wrażenie, że na tym stano-
wisku następowały częste rotacje – nie wiadomo jednak, czy była to wina samych 
pracowników, rozkapryszonych dzieci, czy może rodziców stawiających przed 
personelem zbyt wygórowane wymagania. Nie ulega natomiast wątpliwości, że 
bona, która zdobyła zaufanie pracodawców, mogła liczyć na specjalne trakto-
wanie. Tolerowano jej słabości i wady, nawet jeśli były szczególnie uciążliwe dla 

20 Tamże, sygn. 1152a, k. 461-464.
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pozostałych mieszkańców dworu, gdyż priorytetową kwestią pozostawało dobro 
potomstwa. Łatwo potwierdzić ten wniosek, cytując fragment listu Zofii Wielo-
polskiej z 27 września 1905 roku: „Bona w dalszym ciągu na wszystkich narzeka 
i nudzi mnie tym dostatecznie, ale trzeba jej wiele przebaczyć, bo jest doprawdy 
doskonała, a nie ma znowu tak bardzo wesołego życia, szczególnie, gdy Marietka 
po nocach wrzeszczy lub bawi się zamiast spać” 21.

Rozważania na temat okresu wczesnego dzieciństwa można podsumować 
refleksją dotyczącą relacji na linii rodzice – potomstwo. W dotychczasowych 
analizach podkreślono ważną rolę, jaką w wychowaniu chłopców i dziewcząt 
odgrywała służba pałacowa – ustalono ponadto, że było to konsekwencją bez-
pośredniego kontaktu i spędzania długiego czasu w swoim towarzystwie. Jed-
nak to rodzice, a nie pedagodzy, pozostawali dla dzieci najwyższym autorytetem. 
Dystans, jaki w ramach rodziny patriarchalnej dzielił rodziców od potomstwa, 
wskazywał na konieczność zachowania posłuszeństwa i szacunku dla opiekunów. 
Sztywność i sformalizowanie wzajemnych stosunków samo w sobie stanowiło 
metodę wychowawczą – uczyło bowiem pokory i dobrych manier, cech, których 
wymagano od osób biorących udział w życiu towarzyskim. Na wyższych etapach 
edukacji rygor przestrzegany był jeszcze ściślej – synowie i córki w coraz więk-
szym stopniu podporządkowani byli woli rodziców, realizując wszelkie polece-
nia przez nich wydane. Przypuszczalnie przymus ten słabł dopiero w momencie 
przyjęcia sakramentu małżeństwa i opuszczenia domu rodzinnego.

Kolejny etap edukacji w życiu dziecka z zamożnej rodziny ziemiańskiej 
rozpoczynał się w chwili ukończenia szóstego bądź siódmego roku życia. Na-
uka kontynuowana była na obszarze rodowego majątku – indywidualny system 
kształcenia cieszył się dużą popularnością w kręgach obywatelskich na przeło-
mie XIX i XX wieku. Wysyłanie kilkuletniego potomstwa do odległych placówek 
było niemożliwe z przyczyn praktycznych, natomiast szkoły elementarne znajdu-
jące się w bliskim sąsiedztwie rzadko kiedy gwarantowały zadowalający poziom 
nauczania. Ponadto uczęszczały do nich dzieci z rodzin chłopskich, a ziemianie 
– szczególnie ci utytułowani – pragnęli całkowicie odseparować swe pociechy 
od towarzystwa włościan. Przyjęcie indywidualnego toku nauki zmuszało do 

21 APK, AOM, sygn. 1152a, k. 257-258. Dwa miesiące później Zofia Wielopolska odnotowała 
w jednym ze swych listów uwagę podobnej treści, odnośnie do tej samej służącej: „Mam 
kłopot domowy w osobie bony. Przyszła mi dziś oznajmić, że wytrzymać nie może, tak 
jej strasznie ciężko, że może kto inny potrafi sobie lepiej dać radę. Nie biorę na serio tego 
oświadczenia, mam nadzieję, że było wypowiedziane tylko w chwili żalu i goryczy, razem 
z innymi głupstwami, które mi jeszcze mówiła, jest w ogóle piszcząca i nieszczęśliwa. 
Nudno, jeżeli odejdzie, bo pod wieloma względami jest doskonała”. Tamże, sygn. 1152a, 
k. 267-268.
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zatrudnienia wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. W tym celu sprowadzano 
do dworów guwernerów i guwernantki, którzy dzielili między siebie obowiąz-
ki względem potomstwa płci męskiej i żeńskiej. Pałacowe grono pedagogiczne 
uzupełniali nauczyciele, pod kierunkiem których nabywano specjalistycznych 
umiejętności, jak taniec, rysunek, gra na fortepianie czy szermierka. Korpus wy-
chowawców liczył przeciętnie kilka osób i ulegał nieustannym zmianom, w za-
leżności od wieku oraz aktualnego zapotrzebowania dzieci. Nauczyciele, na czas 
pełnionej przez siebie służby, przeprowadzali się do pałacu i zamieszkiwali po-
mieszczenia, które wydzielono z myślą o nich 22.

Posadę guwernera obejmował najczęściej młody mężczyzna – uczeń szko-
ły średniej, student lub absolwent uniwersytetu, dla którego praca we dworze była 
główną formą zarobkowania, rzadziej dodatkowym zajęciem. Ze źródła, które 
poddano analizie wynika, że chroberscy guwernerzy często się zmieniali, nie było 
to jednak, jak się wydaje, spowodowane rozczarowaniem w stosunku do poziomu 
usług przez nich świadczonych. Społeczność prywatnych nauczycieli sprzed kil-
kudziesięciu lat uznaje się za bardzo mobilną. Wiadomo bowiem, że powszechną 
praktyką na przełomie XIX i XX wieku była wymiana pedagogów między za-
przyjaźnionymi dworami, ponadto sami guwernerzy zazwyczaj nie wiązali się 
z tą profesją na całe życie, tak więc pojawiali się w różnych miejscach i prędko 
znikali, zmuszając pracodawców do poszukiwania zastępstwa. To tłumaczyłoby 
sytuację istniejącą w pałacu w Chrobrzu. Wiosną 1913 roku Aleksander Erwin 
Wielopolski rozglądał się za nowym nauczycielem dla swych dzieci. Warto przy-
toczyć tu fragment listu, w którym margrabia opowiada o spotkaniu z kandyda-
tem na to stanowisko: „[Ernest] Zaremba mi się podoba, Henrykowi 23 też, po 
rosyjsku mówi dostatecznie, umówiłem go warunkowo [na] 1200 rubli, wszystko 
wyłuszczywszy, zdaje się być grzeczny, przyzwoity i względny chłopaczek, więcej 
trudno jest zbadać. […] umówiłem mieszkanie, z tym, że jeżeli zobaczymy, iż to 
nie idzie, to można go wylać” 24. W tym przypadku wybór Ordynata okazał się 
trafny – pan Ernest Zaremba dostał posadę w pałacu w Chrobrzu, którą udało 
mu się utrzymać przez kilka najbliższych lat – aż do chwili wyjazdu Zygmunta 
i Alfreda Wielopolskich do gimnazjum w Warszawie. Jakie wobec tego stawiano 
wymogi przyszłym guwernerom, pomijając oczywiście nienaganne przygotowa-
nie pedagogiczne, które było punktem wyjścia do nawiązania współpracy?

22 Na ten temat zob. m.in.: W. Korzeniowska, Edukacja i wychowanie różnych warstw spo-
łecznych, s. 63-64; E. Kowecka, W salonie i w kuchni, s. 27-29; M. B. Markowski, Obywatele 
ziemscy w województwie kieleckim 1918–1939, Kielce 1993, s. 138-139.

23 Henryk Potocki (1868–1958) – właściciel majątku Chrząstów w powiecie włoszczowskim, 
znany działacz polityczny i społeczny, jeden z przywódców obozu ugody z caratem.

24 APK, AOM, sygn. 1172, k. 778-779.
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Po pierwsze – stosunek do religii. Kandydat musiał być praktykującym ka-
tolikiem. W polskich dworach ziemiańskich zwracano na to szczególną uwagę, 
gdyż potomstwo starano się wychowywać w duchu wiary chrześcijańskiej i cnót 
ewangelicznych. Po drugie – stosunek do polityki. Przychylnie patrzono na osoby 
o poglądach politycznych zbliżonych do zapatrywań rodziców uczniów. Automa-
tycznie odrzucano natomiast wyznawców radykalnych teorii społecznych, upa-
trując w tym zagrożenie dla dzieci, które przypadkowo mogłyby zboczyć z kursu 
ideologicznego wyznaczonego przez ojca, matkę i całe środowisko zamożnych 
właścicieli ziemskich. Po trzecie – postawa moralna. To kwestia, którą chyba naj-
trudniej uchwycić i zdefiniować, chociażby dlatego że istnieją różne hierarchie 
wartości – przez jednych uznawane, przez innych odrzucane. Zjawisko to najle-
piej zobrazować na przykładach zaczerpniętych z kart korespondencji prywatnej 
rodziny Wielopolskich. Pozwolą one zrozumieć, co kryło się pod pojęciem posta-
wy moralnej w realiach środowiskowych, które są przedmiotem tej analizy.

Jesienią 1908 roku funkcję guwernera w pałacu w Chrobrzu pełnił niejaki 
pan Kull. Z listów dowiadujemy się, że jego piętą achillesową była słabość do al-
koholu. Czy ta jego wada doprowadziła do usunięcia go z posady, nie udało nam 
się ustalić. W każdym razie minęło trochę czasu i Kull znów pojawił się w Chro-
brzu. Odbył poważną rozmowę na osobności z margrabiną, o której wspomina 
ona w materiale źródłowym:

Miałam dłuższą wizytę pana Kulla, jest w rozpaczliwym położeniu, biedak bez 
miejsca i zdaje się przymiera głodem. Rozmawiałam z nim otwarcie o sytuacji 
i o zamiłowaniu do kieliszka, prosił bardzo abym mu pomogła w wyszukaniu so-
bie miejsca, trudno było odmówić, napisałam do Rolbieckiej 25, zastrzegłszy przed-
tem, że jej ustnie wypowie, jaki jest w rzeczywistości. Jeżeli przypadkiem Rolbiec-
ki o niego się spyta, to powiedz otwarcie, jak wszystko było, zaznaczając, że u nas 
dobrze swój obowiązek spełnił, w tym też sensie napisałam. Prawdziwy żal bierze 
patrzeć na Kulla, zupełnie zmarnowany człowiek, jeżeli miejsca nie znajdzie, bę-
dzie finis z nim 26.

Do niemoralnych uczynków w gronie służby pałacowej miało dojść rów-
nież jesienią 1914 roku. Przypomnijmy, że dzieci Aleksandra Erwina i Zofii Wie-
lopolskich pozostawały wtedy przez dłuższy czas pod opieką swej babci – Zofii 
Broel-Plater. Seniorka rodu dostrzegła pewnego razu romans pomiędzy francu-
ską guwernantką a panem Ernestem Zarembą – nauczycielem, o którym pisali-
śmy już powyżej. Zofia Broel-Plater poczuła się oburzona – całą winę za zaistnia-
łą sytuację przypisała Francuzce, odwołując się do obiegowych opinii na temat 

25 Rolbieccy – małżeństwo, na temat którego źródła nie podają bliższych informacji, praw-
dopodobnie trudnili się pośrednictwem pracy.

26 APK, AOM, sygn. 1152a, k. 437-438.
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rzekomej swobody obyczajowej panującej w kraju nad Loarą. Ernest Zaremba 
natomiast został oczyszczony z zarzutów i uznany za bezbronną ofiarę kobiecej 
natarczywości, ponieważ był jednym z faworytów pani Broel-Plater 27. To jedy-
ne przykłady niemoralnych zachowań, które odnaleziono na kartach prywatnej 
korespondencji. Znając niedoskonałość ludzkiej natury, można przypuszczać, 
że w praktyce było ich znacznie więcej. Zamiarem autora nie jest jednak wyli-
czanie i piętnowanie cudzych słabości, lecz w szczególności pokazanie rygorów 
moralnych, jakie narzucano pracownikom pałacowego korpusu pedagogicznego. 
Przykłady, które tu zostały wykorzystane, dają niewątpliwie jakieś wyobrażenie 
na ten temat.

Warto teraz przedstawić stronę organizacyjną edukacji we dworze zie-
miańskim. Duże rezydencje szlacheckie, takie jak pałac Wielopolskich w Chro-
brzu, wyposażone były w odrębne pomieszczenia, gdzie odbywała się nauka. 
Kiedy potomstwo wkraczało w etap życia objęty obowiązkiem szkolnym, pokoje 
dziecięce przekształcano w sale lekcyjne, zaopatrując je w niezbędne przybory 
i pomoce naukowe. Skompletowanie szkolnego inwentarza często jednak spra-
wiało trudności – rynek usług świadczonych w tym zakresie na obszarze Kró-
lestwa Kongresowego na przełomie XIX i XX wieku nie był najlepiej rozwinięty 
i nie był w stanie sprostać wszystkim potrzebom klientów. Z materiału źródłowe-
go wynika, że towarem deficytowym było to, co w procesie edukacji najistotniej-
sze – elementarze i podręczniki. Niedobory najczęściej uzupełniano dzięki po-
mocy sąsiedzkiej – dwory wymieniały się między sobą wolnymi egzemplarzami, 
w ten sposób z jednego podręcznika korzystało kilka kolejnych pokoleń uczennic 
i uczniów 28.

Rozkład zajęć w ciągu dnia ustalali rodzice, natomiast służba pałacowa 
dbała o realizację wyznaczonego przez pracodawców planu. Dzień zazwyczaj po-
dzielony był na dwie części – przed obiadem odbywała się pierwsza sesja lekcji, 
po posiłku druga. Sesja poranna wymagała od ucznia dużo większego zaangażo-
wania, gdyż wtedy przerabiano najtrudniejsze przedmioty, takie jak matematyka, 
historia, biologia, geografia czy język polski. Po wytężonym wysiłku następowała 
pauza, którą wykorzystywano na spożycie obiadu i spacer na świeżym powietrzu. 
Po powrocie do domu uczniowie przystępowali do drugiej sesji lekcyjnej – tym 
razem zajęcia pozwalały na nieco większą swobodę. Po południu dzieci uczyły się 
rysunku, tańca bądź muzyki – przedmioty te miały bardziej praktyczny charakter, 
pomagały rozwijać wyobraźnię i wrażliwość artystyczną, stanowiąc cenne uzu-
pełnienie programu edukacji. Oficjalna część dnia kończyła się podwieczorkiem, 

27 Tamże, sygn. 1175, k. 241-242.
28 Tamże, sygn. 1162, k. 112-117; W. Korzeniowska, Edukacja i wychowanie różnych warstw 

społecznych, s. 70-71.
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spożywanym w towarzystwie rodziców i pedagogów. Podwieczorek był czymś 
w rodzaju nagrody za pracę i postępy w nauce – uczeń, który nie przykładał się 
do swych obowiązków, pozbawiany był na pewien czas prawa do tej przyjemno-
ści. Następnie dzieci rozchodziły się do własnych pokojów, gdzie w samotności 
odrabiały zadaną pracę domową i przygotowywały się do jutrzejszych lekcji. Róż-
ne formy mogła przybierać nauka języków obcych – korepetycje, konwersacje, 
praca z tekstem – wszystkie te rodzaje aktywności stosowano w procesie kształ-
cenia potomstwa w zamożnych rodzinach ziemiańskich. Naukę języków obcych 
rozpoczynano w bardzo młodym wieku i traktowano priorytetowo. Można to 
niewątpliwie uznać za jedną z cech charakterystycznych środowiska, które jest 
przedmiotem tej analizy 29.

Program nauczania dostosowywano do wieku dziecka; wraz z dorastaniem 
przybywało obowiązków i trudnych treści, które należało opanować. Prywatne 
lekcje, udzielane we dworze przez guwernera, zazwyczaj opierały się na materiale 
przerabianym w kolejnych klasach szkoły elementarnej. Po opanowaniu określo-
nej partii materiału dzieci objęte indywidualnym tokiem nauczania zmuszone 
były zdać urzędowy egzamin. Dyplom był bowiem przepustką do kontynuowa-
nia edukacji na wyższym szczeblu. Córki Aleksandra Erwina i Zofii Wielopol-
skich przystępowały do takiego egzaminu u siebie w domu, natomiast synowie 
wożeni byli w tym celu do Warszawy 30.

Ilu guwernerów, tyle różnych metod wychowawczych. Praca z pilnym 
uczniem nie wymaga zazwyczaj wielkiego wysiłku, jak jednak dotrzeć do wy-
chowanka sprawiającego trudności? Prywatni nauczyciele przybywający do pa-
łacu w Chrobrzu zmuszeni byli zmierzyć się z tym dylematem, ponieważ jego 
uosobieniem był Zygmunt Konstanty Wielopolski – najstarszy syn margrabie-
go i margrabiny. Zygmunt Konstanty przeważnie nie wykazywał się aktywno-
ścią podczas lekcji, miał ponadto trudny charakter – bywał zarozumiały i aro-
gancki, niegrzecznie odnosił się do swego rodzeństwa, a także służby pałacowej. 
Guwernerzy próbowali znaleźć wspólny język z niepokornym uczniem – każdy 
na swój sposób. Na przykład pan Kull starał się być wyrozumiały i pobłażliwy. 
Nie wymagał od Zygmunta zbyt wiele, stał się uczestnikiem jego zabaw i tą me-
todą pragnął zdobyć zaufanie podopiecznego 31. Jednak później nastał w pałacu 
w Chrobrzu okres surowych rządów pana Strzeleckiego, którego taktyka była 
ogromnym zwrotem w stosunku do reguł ustalonych przez poprzednika. Strzelecki  

29 W korespondencji prywatnej rozproszone informacje na ten temat. Oprócz tego zob. 
W. Korzeniowska, Edukacja i wychowanie różnych warstw społecznych, s. 71; M. B. Mar-
kowski, Obywatele ziemscy, s. 139.

30 W korespondencji rodziny Wielopolskich rozproszone informacje na ten temat.
31 APK, AOM, sygn. 1152a, k. 343-344, 413-414.
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przywrócił hierarchię zburzoną przez Kulla, co z niepokojem obserwowała Zofia 
Wielopolska:

Lekcje Zygmusia postępują dość kulawo, belfer bardzo się stara i dobrze rzeczy 
tłumaczy, jak łyżką do głowy, a myśli ucznia są zwykle zaspane i daleko, jedynie 
terrorem można coś wyprosić, jak ma na widoku siedzenie podczas pauzy, zaraz 
rozwiązuje zadanie.
[…] Dziś lekcja Zygmusia trochę lepiej poszła, nauczyciel użył systemu terroryzo-
wania, zaraz to też skutek wywołało, ale Zygmuś nic a nic nie gustuje w towarzy-
stwie nauczyciela, obowiązkowe lekcje, spacery i nic więcej. […] Za czasów Kulla 
było inaczej, dzień cały za nimi latał i pilnował, to było jego upodobaniem, tego 
tym obarczać nie chcę 32.

W zacytowanym powyżej fragmencie listu warto zwrócić uwagę na jedną 
z popularnych przed stuleciem metod wychowawczych, czyli spacery. Spacery te 
bardzo często zmieniały się w wycieczki krajoznawcze, podczas których zapo-
znawano dzieci z tematyką przyrodniczą. Celem niektórych wypraw po najbliż-
szej okolicy było złożenie wizyty na folwarku lub we wsi. W ten sposób starano 
się uwrażliwiać potomstwo na problemy z dziedziny społeczno-ekonomicznej 
i uczyć przywiązania do ziemi ojczystej. Nieco inne korzyści płynęły z pobytu 
w mieście. Przyjazd do miasta stwarzał okazję do zwiedzenia rozmaitych atrakcji 
turystycznych – muzeum, galeria sztuki, kino, teatr, cyrk – oferta na przełomie 
XIX i XX wieku była wystarczająco duża, by zaspokoić każdy gust. Wiosną 1916 
roku dzieci Aleksandra Erwina i Zofii Wielopolskich przez dłuższy czas bawiły 
w Krakowie. Każdą wolną chwilę wykorzystywały na poznawanie historii dawnej 
polskiej stolicy. Największe wrażenie wywarła na nich wizyta na Wawelu, w ko-
ściele Mariackim i kościele na Skałce. Często odwiedzały park Jordana i miejski 
ogród botaniczny, natomiast w niedzielę, która była dniem wolnym od nauki, 
wybierały się na długie spacery nad Wisłę lub na Kopiec Kościuszki 33.

Na tym etapie edukacji uwidaczniały się pierwsze różnice w procesie 
kształcenia chłopców i dziewcząt. Córki – podobnie jak synowie – miały obo-
wiązek przejść przez indywidualny tok nauczania, jednak rygor stosowany wo-
bec nich był nieco mniejszy. Wiązało się to z przyszłymi rolami życiowymi, jakie 
wyznaczano dla kobiet oraz mężczyzn przynależących do warstwy zamożnych 
właścicieli ziemskich. Mężczyzna predestynowany był do czynnego udziału 
w życiu publicznym kraju, podczas gdy kobiecie pozostawała jedynie sfera życia 
prywatnego. Nie można przez to powiedzieć, że edukację dziewcząt zaniedbywa-
no – wręcz przeciwnie – kształcono je równie starannie jak chłopców, lecz pod 

32 Tamże, sygn. 1152a, k. 399-400, 413-414.
33 W źródle rozproszone informacje na ten temat.
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trochę innym kątem. Naczelnym celem kobiecej edukacji było przystosowanie 
uczennicy do wymogów życia towarzyskiego i właśnie taki kierunek przyjmowa-
ło wychowanie córek we dworze od najmłodszych lat 34.

Dziewczęta uczyły się przedmiotów objętych programem szkolnym pod 
okiem guwernantki, natomiast kursy umiejętności praktycznych prowadzone 
były przez fachowców, których specjalnie w tym celu sprowadzano z miasta. 
Szczególnie duży nacisk położony był na wpojenie zasad etykiety towarzyskiej, 
a także opanowanie kilku języków obcych. Oprócz tego kobiety we wczesnym 
okresie życia nabywały umiejętności związane z prowadzeniem gospodarstwa do-
mowego, ponieważ nie wszystkie obowiązki mogła wykonać za nie służba. W tej 
dziedzinie do standardów należało prowadzenie rachunkowości i wykonywanie 
robótek ręcznych. Małgorzata, najstarsza siostra Aleksandra Erwina Wielopol-
skiego, w młodości na pewien czas wysłana została do pracy w pałacowej kuchni. 
Natomiast córki Ordynata podczas pobytu w Krakowie prowadziły przydomowy 
ogródek, w którym pielęgnowały kwiaty, warzywa i owoce. Przypuszczamy, że ta 
praktyka odbywana w kuchni czy ogrodzie miała po części charakter rozrywki 
stosowanej dla urozmaicenia życia codziennego – nie zmienia to jednak faktu, że 
płynęły z niej pewne korzyści. Kontakt z pracą fizyczną pomagał bowiem kształ-
tować charakter, co było cenną lekcją dla osób wychowywanych w specyficznych 
pałacowych warunkach 35.

Aktywność społeczna – to inna forma zaangażowania, do której starano 
się przysposabiać potomstwo, bez względu na wiek i płeć. W tym zakresie wzo-
rem dla dzieci przeważnie pozostawała matka, jeśli tylko sama wykazywała się 
zainteresowaniem kwestią dobroczynności. Potomstwo jedynie w sposób sym-
boliczny mogło uczestniczyć w akcjach inicjowanych przez dorosłych, jednak 
wykształcenie właściwych nawyków w młodym wieku zazwyczaj procentowało 
w przyszłości, czego przykładem rodzina Wielopolskich z Chrobrza. Małgorzata 
Wielopolska w liście z dnia 6 października 1889 roku napisała: 

34 Szerzej na ten temat zob. W. Korzeniowska, Edukacja i wychowanie różnych warstw spo-
łecznych, s. 64; E. Kowecka, W salonie i w kuchni, s. 28-29; M. B. Markowski, Obywatele 
ziemscy, s. 139; D. Rzepniewska, Kobieta w rodzinie ziemiańskiej w XIX wieku. Królestwo 
Polskie, w: Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku, red. A. Szwarc, 
A. Żarnowska, Warszawa 1990, s. 37-41; tejże, Rodzina ziemiańska w Królestwie Polskim, 
w: Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku. Studia o rodzinie, t. 9, red. J. Leskiewiczowa, 
Warszawa 1991, s. 167-169.

35 W korespondencji prywatnej rodziny Wielopolskich rozproszone informacje na ten te-
mat. Oprócz tego zob. W. Korzeniowska, Edukacja i wychowanie różnych warstw spo-
łecznych, s. 64; E. Kowecka, W salonie i w kuchni, s. 28-29; M. B. Markowski, Obywatele 
ziemscy, s. 139; D. Rzepniewska, Kobieta w rodzinie ziemiańskiej, s. 37-41; tejże, Rodzina 
ziemiańska w Królestwie Polskim, s. 167-169.
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Bardzo dużo rzeczy robimy dla biednych. Mamusia wczoraj ogromną skrzynię 
jednej biednej familii, którą Pater Rosmiller zarekomendował, wysłała. Uszyliśmy 
dla tej familii 5 sukienek, kilka spódnic, Alfred zrobił czepeczki, a Marietka jesz-
cze mankietki. Ale to nie wszystko, bo mamusia jeszcze im drugą skrzynię pośle, 
jak tylko skończymy, co mamy jeszcze zrobić 36.

Małgorzata i Maria Wielopolskie wykonywały hafty przeznaczone dla ko-
ścioła parafialnego w Chrobrzu. Podczas swego pobytu w Wiedniu urządzały 
także bazar w przydomowym ogrodzie. Zaproszonym klientom sprzedawały dro-
biazgi wyszperane w zakamarkach pałacu, natomiast pieniądze zarobione w ten 
sposób przekazywały na pomoc dla potrzebujących. Dzieci Aleksandra Erwina 
i Zofii Wielopolskiej z kolei brały udział w rozwożeniu prezentów dla potomstwa 
służby folwarcznej. Wszystkie osoby, które tu wymieniono, kontynuowały pracę 
społeczną po opuszczeniu domu rodzinnego 37.

Pomoc potrzebującym to jeden z nakazów religii chrześcijańskiej – nic 
dziwnego, że Wielopolscy angażowali się w działalność dobroczynną, skoro re-
ligia zajmowała ważne miejsce w ich życiu. Margrabia i margrabina byli prakty-
kującymi katolikami i w podobny sposób pragnęli wychować swe dzieci. Zofia 
Wielopolska zainicjowała w pałacu w Chrobrzu zwyczaj czytania na głos Pisma 
Świętego. Podstawowe elementy edukacji religijnej potomstwo poznawało jednak 
podczas lekcji odbywających się na plebanii u księdza proboszcza. W podobny 
sposób każde dziecko było przygotowywane do przyjęcia sakramentów świętych. 
Wielopolscy systematycznie uczestniczyli w mszy niedzielnej oraz mszach od-
bywających się z okazji ważniejszych świąt kalendarza liturgicznego. Kilka razy 
do roku chodzili do spowiedzi i przyjmowali komunię. Oprócz tego w domu ro-
dzinnym istniał zwyczaj wspólnego odmawiania modlitwy 38. Na temat edukacji 
religijnej czy też szerzej pojętej religijności rodziny Wielopolskich trudno po-
wiedzieć coś więcej – źródło dostarcza niewielu informacji z tego zakresu, zaś te, 
które udało nam się odnaleźć, są bardzo lakoniczne i nie pozwalają na głębszą 
analizę. Należy więc poprzestać na kilku powyższych uwagach.

Do tej pory uwagę koncentrowano przede wszystkim na edukacji w kon-
tekście rozwoju intelektualnego. W tej części artykułu warto wyeksponować też 
inny, nie mniej ważny, aspekt kształcenia – wychowanie fizyczne. Na przełomie 
XIX i XX wieku sport nie miał jeszcze charakteru zjawiska masowego, zaś ćwi-
czenia fizyczne nie były obowiązkowym elementem programu edukacji dzieci 
i młodzieży. Mimo to przedstawiciele zamożnych kręgów ziemiańskich w pełni 
doceniali zalety i korzyści płynące z aktywności na świeżym powietrzu. Niektó-

36 APK, AOM, sygn. 237, k. 250-257.
37 Tamże, sygn. 237, k. 217-219, 303, 433, 540, 544, 677.
38 W zespole Archiwum Ordynacji Myszkowskiej rozproszone informacje na ten temat.
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re dyscypliny sportowe cieszyły się wielką popularnością wśród mieszkańców 
dworków, dworów i pałaców, natomiast dwie z nich – myślistwo oraz jazdę konną 
– możemy zaliczyć do cech charakterystycznych, wyróżniających tryb życia klasy 
społecznej, będącej przedmiotem naszego zainteresowania.

W rodzinie Wielopolskich hodowla koni miała długą tradycję. Ordynacja 
Myszkowska posiadała własną stadninę, która słynęła w całym kraju z produkcji 
materiału wysokiej jakości. Aleksander Erwin Wielopolski był członkiem wielu 
towarzystw działających na rzecz poprawy stanu polskiej hodowli, zaś jego młod-
szy brat – Albert – osobiście startował w konkursach hippicznych, zdobywając 
liczne nagrody i wyróżnienia. Dzieci dorastające w takiej atmosferze wcześnie 
zaczynały interesować się jeździectwem, natomiast rodzice dbali o rozwój tych 
zainteresowań we właściwym kierunku. Nauka jazdy konnej w pałacu w Chro-
brzu odbywała się na terenie ogrodu – w miejscu specjalnie wyznaczonym do 
tych zajęć, pod okiem specjalistów, którymi byli przeważnie pracownicy stajni 
lub stadniny. Synowie i córki Ordynata dostawali na własność konie, o które mieli 
obowiązek się troszczyć w czasie wolnym od lekcji. W ten sposób rodzice uczyli 
potomstwa szacunku dla zwierząt i przywiązania do rodowego majątku 39.

Polowanie to sport, który łączony jest przede wszystkim z męską częścią 
populacji i osobami dorosłymi – jako że wymaga określonych predyspozycji 
fizycznych, a także dużej ostrożności w obchodzeniu się z materiałami niebez-
piecznymi dla integralności cielesnej człowieka. Jednak chłopcy w rodzinach zie-
miańskich w bardzo młodym wieku otrzymywali pierwszą broń – moment ten 
odgrywał w życiu mężczyzny symboliczną rolę i można go porównać do przyję-
cia sakramentu świętego, gdyż był czymś w rodzaju namaszczenia do kontynu-
owania rycerskich tradycji odziedziczonych po przodkach. Prawo do polowania 
bez wątpienia poczytywano za zaszczyt. Zofia Wielopolska w jednym ze swoich 
listów napisała o Zygmuncie Konstantym, który próbował odnaleźć się w nowej 
roli, następujące słowa: „Zygmuś poszedł z nauczycielem na wróble, największa 
to przyjemność. Dziś prawie zwariował z radości, ze szczęścia stracił zupełnie 
głowę, zabił pierwszego ptaka, sikorkę, pozwoliłam do sikorki strzelać, ponieważ 
wróble bardzo czujne i nie dają się łatwo podejść, sam dobrze wymierzył, ja mu 
trochę strzelbę podtrzymałam, skakał, krzyczał z wielkiej radości” 40. Warto przy 
tym dodać, że Zygmunt Konstanty Wielopolski nie miał prawa polować w zależ-
ności od własnego upodobania – pozwolenie dostawał od rodziców w ramach 
nagrody za dobre sprawowanie, tak więc był to element wykorzystywany przez 
margrabiego i margrabinę jako motywacja do dalszej pracy.

39 APK, AOM, sygn. 1152a, k. 393-394, 399-400.
40 Tamże, sygn. 1152a, k. 405-406.
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Oczywiście jazda konna i polowanie nie były jedynymi formami aktywno-
ści fizycznej, dostępnymi dla dzieci wychowujących się w dworach ziemiańskich 
na przełomie XIX i XX wieku. W pałacu w Chrobrzu systematycznie odbywały się 
lekcje gimnastyki, które prowadził instruktor dojeżdżający z miasta. Potomstwo 
Wielo polskich z przyjemnością grało w tenisa ziemnego i piłkę nożną. Oprócz 
tego – w zależności od pory roku oraz warunków atmosferycznych panujących 
na dworze – najbliższe otoczenie, przetworzone przez zmysł wyobraźni, podsu-
wało najrozmaitsze scenariusze zachęcające do czynnego spędzania czasu: pły-
wanie w rzece, jazda na łyżwach po zamarzniętym stawie, łowienie ryb, grzybo-
branie, wszystkie te formy aktywności łatwo odnaleźć na kartach korespondencji 
prywatnej rodziny Wielopolskich. Margrabina, w trosce o zdrowie swoich synów 
i córek, układała dodatkowo specjalny jadłospis, w którym nie było miejsca na 
szkodliwe potrawy. Jednakże dieta – w przeciwieństwie do sportu – nie utorowała 
sobie drogi prowadzącej do dziecięcych serc 41.

Podsumowując pierwsze etapy edukacji dzieci w rodzinie Wielopolskich 
z Chrobrza, trzeba przytoczyć trzy cytaty odnalezione w materiale źródłowym. 
Każdy z nich wyraża z jednej strony naczelne zadanie rodziców, z drugiej natomiast 
najważniejsze oczekiwania wobec potomstwa. Na początek fragment listu Marii 
Potockiej z dnia 23 marca 1915 roku: „Żeby porządnych ludzi wychować, o to się 
trzeba starać, ale bezwzględnie porządnych i prostych” 42. Na drugim miejscu ży-
czenia z okazji narodzin dziecka przesłane Zofii Wielopolskiej przez Małgorzatę 
Plater-Zyberk 17 lipca 1904 roku: „Życzę też małej Marietce wszystkiego dobrego, 
a Wam, aby Wam ani jednej chwili przykrej w życiu nie przyniosła – chciałabym, 
aby była ładna i mądra, ale przede wszystkim dobra i żeby dużo dobrego wokoło 
siebie robiła” 43. Na zakończenie fragment wspomnień pani Stefanii Kamińskiej 44: 
„Dzieci wychowywano w poczuciu obowiązku, skromności i szacunku dla in-
nych. […] Dziwiło ludzi, że młodzi Wielopolscy od najmłodszych lat uczeni byli 
szacunku dla cudzej pracy i odpowiedzialności – sami po sobie sprzątali, myli 
brudne obuwie itd. Nie wolno im było wyręczać się służbą. Pamiętam, że jednego 
dnia, ponieważ lubiłam chłopców, umyłam za nich ubłocone gumiaczki, za co 
dostałam ogromną burę od pani Stasi – niani z Rudawy” 45. Powyższe trzy cytaty 
mówią same za siebie i nie potrzebują dodatkowego komentarza.

Kolejnym etapem edukacji dziecka z zamożnej rodziny ziemiańskiej była 
nauka w szkole średniej. Na tym szczeblu zaznaczały się różnice w procesie 

41 W materiale źródłowym rozproszone informacje na ten temat.
42 APK, AOM, sygn. 1175, k. 357-360.
43 Tamże, sygn. 1175, k. 180-181.
44 Stefania Kamińska – służąca w pałacu w Chrobrzu w latach 30. XX w.
45 „Echo Dnia” 2000, nr 215.
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kształcenia synów i córek. Chłopcy zazwyczaj zmuszeni byli opuścić dom rodzin-
ny i zamieszkać w szkole z internatem, natomiast dziewczęta pozostawały przy 
matce i ojcu aż do chwili uzyskania pełnoletności i wyjścia za mąż. W rodzinie 
Wielopolskich rygorystycznie przestrzegano tej zasady niemalże do chwili upad-
ku II Rzeczypospolitej. Pierwszą kobietą, która przeszła przez wszystkie szczeble 
edukacji, zgodnie ze schematem zarezerwowanym dla mężczyzn, była Alberta – 
najmłodsza córka Aleksandra Erwina i Zofii, urodzona w 1917 roku. Szczegółowo 
o jej kształceniu zostanie powiedziane później, natomiast teraz warto zatrzymać 
się przy XV Ordynacie i jego rodzeństwie, czyli pokoleniu dorastającym w ostat-
nich dekadach XIX wieku.

Aleksander Erwin Wielopolski – pierworodny syn Zygmunta Andrzeja 
i Wilhelminy Albertyny Montenuovo – opuścił dom rodzinny w celach nauko-
wych około 1885 roku, mając 10 lat. Pierwszą placówką, do której został posłany, 
było elitarne austriackie Teresianum. Kierunek peregrynacji syna bez wątpienia 
wyznaczyli rodzice, mając na względzie prestiż, jakim cieszyła się szkoła, a tak-
że koneksje, jakie łączyły matkę z niemiecką arystokracją. Wszystko wskazuje 
na to, iż sam Aleksander Erwin Wielopolski ucierpiał na skutek podjęcia takiej 
decyzji, gdyż nie potrafił odnaleźć się w nowym otoczeniu, w towarzystwie ob-
cych osób. W jednym z jego listów napisanych w czasie pobytu w Teresianum, 
czytamy: „Proszę bardzo mi pozwolić na przyszły rok z Theresianum wystąpić, 
powody powiem, jak się będziemy widzieć, szczegółowo. W szkole mi idzie co 
dzień gorzej. Jak byłem słaby i leżałem, była matematyczna kompozycja, więc 
zaraz powiedzieli, że mi nic nie było i że się tylko bałem przed kompozycją” 46.

Treść dalszej korespondencji pomiędzy synem a rodzicami sugeruje, że 
prośba Aleksandra Erwina Wielopolskiego została zignorowana. Spadkobierca 
rodowej fortuny zmuszony był pozostać w Teresianum i kontynuować tam swą 
naukę – na jak długo jednak i czy udało mu się uzyskać dyplom ukończenia szko-
ły – tego źródła nie podają. Po pewnym czasie margrabia powrócił do systemu 
kształcenia domowego. Mieszkał wtedy w Wiedniu, wraz ze swoją matką. Jego 
guwernerem był Polak – niejaki Szczepan Nowakowski. Treść korespondencji 
poddanej analizie pozwala przypuszczać, że Aleksander Erwin Wielopolski – po-
dobnie jak kilkanaście lat później jego najstarszy syn Zygmunt – nie należał do 
szkolnych prymusów. Oto fragment służbowej notatki skreślonej ręką Szczepana 
Nowakowskiego:

Początkowo szły p. Aleksandrowi nauki bardzo wolno; objaśniałem to sobie tym, 
że w przeciągu wolnych trzech tygodni odwykł cokolwiek od zajęć, lecz pociesza-
łem się myślą, że w drugim tygodniu będzie lepiej. Tymczasem poprawy nie widać 

46 APK, AOM, sygn. 237, k. 137-138.
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i obecnie, przykro wyznać, idzie wszystko bardzo źle, zwłaszcza gramatyka rosyj-
ska, grecka i geografia Rosji; najlepiej względnie idzie historia. Chęci do nauki 
p. Aleksander nie zdradza. Mamy bardzo wiele rzeczy do powtórzenia, niektóre 
jeszcze do nauczenia się, a to wszystko można zrobić tylko przy energii, której 
właśnie p. Aleksandrowi tak brak. Są chwile, kiedy pobudza umysł do wzięcia 
udziału większego w pracy, ale takich chwil jest bardzo mało. Wobec więc takiego 
położenia, pożądanych rezultatów trudno się spodziewać 47.

Naukę na poziomie szkoły średniej Aleksander Erwin Wielopolski konty-
nuował w Warszawie w jednym z rosyjskich gimnazjów rządowych. Wybór takiej 
placówki łatwo uzasadnić – ukończenie carskiej szkoły było potrzebne osobie, 
która w przyszłości miała brać aktywny udział w życiu publicznym kraju. Mar-
grabia pozostawał uczniem rosyjskiego gimnazjum prawdopodobnie tylko przez 
cztery semestry, odpowiadające siódmej i ósmej klasie, czyli dwóm najstarszym 
rocznikom. W 1894 roku przystąpił do egzaminu maturalnego, który zdał z po-
zytywnym rezultatem i tym samym zdobył przepustkę uprawniającą do podjęcia 
kształcenia na poziomie akademickim 48.

Nieco inaczej potoczyły się losy dwóch młodszych braci Aleksandra Er-
wina Wielopolskiego. Ze względu na niepodzielność ordynacji rodowej Alfred 
i Albert nie mieli przed sobą perspektywy odziedziczenia dużego majątku ziem-
skiego, dlatego też rodzice zmuszeni byli wybrać dla nich inną drogę życiową. 
Spośród dwóch najbardziej oczywistych – munduru oraz sutanny – wybór padł 
na pierwszą z dróg. Starszy z braci – Alfred – początkowo pobierał nauki w tym 
samym gimnazjum warszawskim co przyszły Ordynat. Można przypuszczać, że 
rodzice równocześnie wysłali do stolicy Królestwa Kongresowego swoich dwóch 
synów i umieścili ich razem w jednej pensji. Była to korzystna sytuacja z punktu 
widzenia wydatków poniesionych na zakwaterowanie, lecz także dla samych bra-
ci, którzy, będąc razem, mogli się wspierać i udzielać sobie wzajemnej pomocy. 
Alfred – w odróżnieniu od Aleksandra – nie przystępował jednak w Warszawie 
do egzaminu maturalnego. Po ukończeniu dwóch niższych klas gimnazjum wy-
słany został do Petersburga, gdzie przyjęto go do Korpusu Paziów. Rozpoczyna-
jąc swą karierę wojskową, miał zaledwie 15 lat. Na temat militarnego szkolenia 
Alfreda, niestety, nie wiadomo nic więcej 49.

Najmłodszy z braci – Albert Krzysztof Wielopolski – przeszedł podobną 
drogę jak Alfred. Najpierw uczył się w Warszawie, w carskim gimnazjum rządo-
wym. Następnie wyjechał do Petersburga, gdzie złożył aplikację do Korpusu Pa-
ziów. Na koniec został żołnierzem w elitarnym rosyjskim pułku huzarów. Należy 

47 Tamże, sygn. 237, k. 186-189.
48 Tamże, sygn. 237, k. 1, 8-9.
49 Tamże, sygn. 237, k. 1, 79, 147-154, 186-189, 617.
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też dodać, że Albert i Alfred Wielopolscy, jako oficerowie armii carskiej, brali 
udział w walkach wojny rosyjsko-japońskiej i I wojny światowej 50.

Kolejne pokolenie rodziny Wielopolskich (dzieci Aleksandra Erwina 
i Zofii) wychowywało się w odmiennych warunkach społecznych i politycznych. 
Czasy ich wczesnego dzieciństwa przypadły co prawda jeszcze na okres zaborów, 
lecz późniejsze przełomy roku 1914 i 1918 otworzyły nowe możliwości i zmusi-
ły do rewizji dotychczasowych przyzwyczajeń w zakresie kształcenia. Najstarszy 
syn – Zygmunt Konstanty – naukę poza domem rozpoczął stosunkowo wcześnie, 
bo w wieku 11 lat. Rodzice wysłali go w 1913 roku do Monachium, skuszeni ofer-
tą Instytutu Pomocy Naukowej, który miał gwarantować edukację na wysokim 
poziomie. Opiekunem przyszłego Ordynata został dr J. B. Hornung. Niemiecki 
nauczyciel utrzymywał z pałacem w Chrobrzu systematyczny kontakt korespon-
dencyjny, dzięki czemu zachowała się informacja, że Zygmunt Wielopolski pręd-
ko zaaklimatyzował się w nowym środowisku. Ze szkolnymi kolegami łączyły 
go poprawne relacje, a i sama nauka szła mu chyba nienajgorzej. Najstarszy syn 
margrabiego i margrabiny spędził w Bawarii rok szkolny 1913/1914. W połowie 
1914 roku przyjechał do Chrobrza na wakacje, które przerwał wybuch I wojny 
światowej, tak więc powrót do Monachium jesienią okazał się niemożliwy. Przez 
następne trzy lata Zygmunt uzupełniał wiedzę systemem domowych korepetycji, 
do szkoły zaś wrócił dopiero we wrześniu 1917 roku 51.

Na obszarze Królestwa Polskiego, okupowanego przez armię niemiec-
ką i austro-węgierską, jeszcze przed zakończeniem działań zbrojnych na fron-
cie wschodnim rozpoczęto proces odbudowy polskiego szkolnictwa wszystkich 
szczebli. Dzięki temu Zygmunt Konstanty Wielopolski, który pojawił się w War-
szawie jesienią 1917 roku, mógł kontynuować naukę w polskim gimnazjum. O tym 
okresie swego życia opowiadał rodzicom w sposób następujący:

Dnie wszystkie schodzą nam jednakowo. Wstajemy o 7-mej rano i o 7.30 idziemy 
do kościoła, a o 8-mej jesteśmy już w szkole. Na wielką pauzę trwającą pół godziny 
wracamy do kompletu na drugie śniadanie, składające się ze zgniłego sera i chle-
ba, który jest zrobiony z drzewa, słomy i piasku. Od kilku dni dostajemy na drugie 
śniadanie jajka. O 1.15 kończą się szkoły. W ciągu tego całego czasu mamy 5 przed-
miotów. Co godzina jest 5 minut pauzy. O 2-iej po obiedzie idziemy do Koła Spor-
towego, gdzie gramy w tenis do 4.30. Na podwieczorek wracamy do domu i do 
8-mej robimy przygotowania. Po kolacji cały komplet się zbiera w pokoju bawial-
nym, nazywanym klubem lub ujeżdżalnią. O 9.30 idziemy spać. W niedzielę cały 
dzień siedzimy na Kole Sportowym, z wyjątkiem pory obiadowej. Podwieczorek 

50 Tamże, sygn. 1155, k. 8-10, 14-26, 32-34, 39-41, 46-52.
51 Tamże, sygn. 1168, k. 280-302; sygn. 1472, k. 1-4; sygn. 1504, k. 1-13.
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w niedzielę jemy w cukierni, która się tam znajduje. Wczoraj byliśmy znowu w Te-
atrze Wielkim na operze Żydówka. Okropnie mi się to podobało 52.

Komplet, o którym mowa w liście, to pensja dla chłopców z zamożnych 
rodzin ziemiańskich, prowadzona w Warszawie przez pannę Wilkońską. Jako że 
rodzice skrupulatnie przestrzegali klucza klasowego w doborze towarzystwa dla 
własnych dzieci, członkami tego kompletu byli sami Potoccy, Tarnowscy czy Tysz-
kiewiczowie. Jesienią 1917 roku do tej wyselekcjonowanej grupy dołączyli bracia 
Zygmunt Konstanty i Alfred Feliks Wielopolscy. Do Warszawy wysłano ich pod 
opieką dotychczasowego guwernera – Ernesta Zaremby. Zaremba wciąż pełnił 
funkcję prywatnego nauczyciela, tyle że od tej chwili udzielał korepetycji wszyst-
kim członkom kompletu, którzy tego potrzebowali. Dodatkowo czuwał nad bez-
pieczeństwem swych podopiecznych w czasie wolnym od zajęć szkolnych 53.

Zygmunt Konstanty Wielopolski spędził w warszawskim gimnazjum trzy 
lata. W połowie 1920 roku zdał maturę i zaczął zastanawiać się nad wyborem 
przyszłej drogi życiowej. Z prowadzonej przez niego korespondencji wynika, 
że rozważał dwie alternatywy – studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu War-
szawskiego lub naukę w akademii wojskowej w Saint Cyr we Francji, przy czym 
pragnął, aby zajęcia na uczelni nie kolidowały w zbyt dużym stopniu z profesją 
rolniczą, której był przecież przypisany, jako kolejny Ordynat. Ostatecznie Zyg-
munt Konstanty Wielopolski postanowił zaciągnąć się do armii i wziąć udział 
w obronie kraju przed najazdem bolszewickim, tak więc jego plany dotyczące 
kontynuowania edukacji zostały zepchnięte na dalszy plan i prawdopodobnie ni-
gdy nie doczekały się realizacji 54.

Dwaj młodsi bracia Zygmunta Konstantego ukończyli to samo co on 
gimnazjum warszawskie: Alfred Feliks w 1923 roku, natomiast Aleksander Ka-
rol sześć lat później. Zarówno Alfred, jak i Aleksander wybrali się następnie na 
studia w poszukiwaniu nowej – pozarolniczej – profesji. Spośród trzech córek 
Aleksandra Erwina i Zofii Wielopolskich tylko jedna – Alberta – kontynuowała 
kształcenie poza domem rodzinnym. Alberta wysłana została do miejscowości 
Zbylitowska Góra w powiecie tarnowskim, gdzie siedzibę miało renomowane 
prywatne Gimnazjum Żeńskie Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego. 
Córka margrabiego i margrabiny trafiła tutaj jesienią 1931 roku, w wieku 14 lat, zaś 
egzamin maturalny zdała z wyróżnieniem cztery lata później 55.

Zwieńczeniem procesu edukacji dzieci z zamożnych rodzin ziemiańskich 
była nauka w szkole wyższej. Zmieniające się realia społeczno-ekonomiczne w kra-

52 Tamże, sygn. 1173, k. 80-81.
53 Tamże, sygn. 1175, k. 172-175, 272-275.
54 Tamże, sygn. 1155, k. 117-118, 121-122; sygn. 1172a, k. 205-206; sygn. 1174, k. 58-63.
55 Tamże, sygn. 1161; sygn. 1176a, k. 79-80, 88-89.
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ju systematycznie zwiększały atrakcyjność studiowania – nawet w kręgach arysto-
kracji rodowej, która dysponowała ogromnymi fortunami, dającymi gwarancję 
utrzymania wszystkim potomkom. Jednak niepewna przyszłość mobilizowała do 
podnoszenia kwalifikacji i zachęcała do zdobycia dyplomu ukończenia uniwersyte-
tu. W rodzinie Wielopolskich z Chrobrza wybór kierunku studiów był – jak można 
przypuszczać – wynikiem kompromisu pomiędzy rodzicami a dziećmi, przy czym 
ojciec i matka skłaniali się raczej ku pragmatycznym rozwiązaniom, natomiast po-
tomstwo w większym stopniu kierowało się osobistymi ambicjami i zainteresowa-
niami. Stąd wybory były różnorodne, dotyczyły rozmaitych miast, uczelni i wydzia-
łów – trudno doszukiwać się tutaj jakiejś prawidłowości czy rodzinnej tradycji.

W pokoleniu Aleksandra Erwina Wielopolskiego tylko on jeden – spośród 
pięcioosobowego grona braci i sióstr – był studentem. Przyszły Ordynat kształ-
cił się w Instytucie Agronomicznym w Halle na kierunku rolniczym. Wybór ten 
jest oczywisty i nie potrzebuje dodatkowych uzasadnień – w tym miejscu należy 
jedynie dodać, że nauka w Niemczech była zgodna z aspiracjami margrabiego. 
Potwierdzeniem tego może być następujący cytat:

Wybrałem 5 wykładów. Wszystkie do egzaminu konieczne, jak Papuś zobaczy, tyl-
ko podstawę do rolnictwa, wykłady zaś specjalne najprędzej zacznę słuchać w 2-im, 
a może dopiero w 3-im semestrze, ekonomię pol[ską] też dopiero na rok przyszły. 
Otóż mam 5 godzin tygodniowo chemii: nader ciekawy wykład bardzo sympa-
tycznego prof. Volharda; 3 godziny wściekle nudnej, ale niezbędnej Ge steinslehre 
als Grundlage der Bodenkunde 56; 3 godziny Anatomii i Fizjologii zwierząt domo-
wych; 5 godzin ciekawego wykładu zoologii i 4 godziny Fizyki, której jeszcze nie 
było wykładu. Do laboratorium jeszcze na razie chodzić nie zamyślam.
Halle pod względem naukowym bardzo mi się podoba, kółko Polaków pilnie na 
wykłady uczęszcza, jedna wada dla mnie, że nie ma gruntownej nauki leśnictwa. 
W lecie będę chodził na botanikę, a po skończeniu wypadnie mi chyba jeszcze 
gdzie indziej poświęcić czas jakiś leśnictwu. […] Lekcji angielskiego jeszcze nie 
znalazłem, nie wiem, czy znajdę. Lekcje fechtunku są, zdaje się, za darmo w uni-
wersytecie. […] Śliczną mają w zakładzie kolekcję bydła, owiec i nierogacizny. […] 
Prowadzę życie normalne i spokojne. W dzień się uczę, wieczór się schodzimy 
w naszym stowarzyszeniu Filomatia, grywa się w bilard lub wista, a o 11-ej w łóżku 
się leży albo się też idzie do teatru (bardzo podły). Były dwa występy pani Ingrid 
Arnoldton, znanej i oczywiście znakomitej śpiewaczki 57.

56 Nauka o skałach z podstawami gleboznawstwa (niem.).
57 APK, AOM, sygn. 237, k. 10-13. W innym miejscu Aleksander Erwin Wielopolski dorzuca 

garść refleksji na temat nauki w Niemczech: „Z wykładów najwięcej lubię chemię. Mine-
ralogia zaś i zoologia są szalenie nudne. Mineralog, bardzo nietęgi profesor, opowiada 
nam o kryształach i formach kamieni bez końca, a zoolog karmi nas potworami żyjącymi 
na dnie morza, których nigdy nie zobaczymy, przynajmniej to ma, że ślicznie wykłada. 
Wczoraj mówił o rozmnażaniu się gwiazd morskich i gąbek”. Tamże, sygn. 237, k. 14.
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Aleksander Erwin Wielopolski rozpoczął studia na Uniwersytecie w Halle 
w październiku 1894 roku, kilka miesięcy po zdaniu egzaminu maturalnego. Jego 
nauka w szkole wyższej trwała cztery semestry i zakończyła się obroną pracy dy-
plomowej. Przyszły Ordynat pierwotnie planował podjęcie trzyletnich studiów 
doktoranckich, lecz ostatecznie odstąpił od tego pomysłu i powrócił do kraju 58.

Dwaj młodsi synowie margrabiego i margrabiny zmuszeni byli szukać pro-
fesji poza rolnictwem. Alfred Feliks Wielopolski w związku z tym zdecydował 
się na studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W stolicy Polski uczył 
się w latach 1924–1927, po czym wyjechał do Montpellier, by tam kontynuować 
edukację. Po obronie pracy magisterskiej powrócił do ojczyzny w celu odbycia 
służby wojskowej w Szkole Podchorążych Artylerii Rezerwy z siedzibą we Wło-
dzimierzu Wołyńskim. Służba wojskowa Alfreda Wielopolskiego trwała jeden 
rok. W październiku 1929 roku syn margrabiego przeprowadził się do Fryburga, 
początkowo planował kontynuację nauki na kierunku medycznym, lecz perspek-
tywa poświęcenia sześciu lat na zdobycie dyplomu skutecznie go odstraszyła. 
Postanowił więc napisać pracę doktorską. Swoją rozprawę dotyczącą stosunku 
polskiego rządu do Europejskiego Kartelu Stalowego obronił pod koniec 1930 
roku. Wkrótce potem wrócił do kraju, zamieszkał w Warszawie i podjął pracę 
w redakcji czasopisma „Nowe Państwo” 59.

Aleksander Karol Wielopolski – nieco inaczej niż jego starszy brat – już po 
zdaniu matury wstąpił do wojska, a konkretnie do Szkoły Podchorążych Rezerwy 
Kawalerii w Grudziądzu. Jesienią 1930 roku wyjechał do Szwajcarii, by zostać 
studentem Politechniki w Zurychu. Po pięciu latach obronił pracę dyplomową 
na Wydziale Chemii, zaś kolejne dwanaście miesięcy poświęcił na przygotowanie 
rozprawy doktorskiej. W tym okresie ukończył także specjalistyczny kurs han-
dlowy. W 1936 roku Aleksander Karol powrócił do Polski i przyjął posadę w fa-
bryce chemicznej Francka w Skawinie 60.

Alberta – najmłodsza córka Aleksandra Erwina i Zofii Wielopolskich 
– jako pierwsza kobieta w rodzinie zdecydowała się na zdobycie pełnego wy-
kształcenia. Można zakładać, że była to jej osobista inicjatywa, być może realizo-
wana wbrew opinii otoczenia, gdyż kobiety przynależące do sfery arystokratyczno- 
-ziemiańskiej przed wybuchem II wojny światowej nie podejmowały pracy za-
robkowej. Tak więc wszystko wskazuje na to, że wiedza zdobyta na uczelni oraz 
dyplom uniwersytecki potrzebne były Albercie z przyczyn ambicjonalnych, a nie 
pragmatycznych. W jednym z wcześniejszych ustępów artykułu wspomniano już, 

58 Tamże, sygn. 237, k. 10-17, 174, 185.
59 Tamże, sygn. 1157, k. 61-64, 86-87, 91-92, 121-122, 146-149, 164-165, 186-187, 189, 199-200; 

sygn. 1172a, k. 438.
60 Tamże, sygn. 1160, k. 31-36, 83-84, 172-174, 236-239, 252, 255, 257-260.
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że najmłodsza córka Wielopolskich uczęszczała do żeńskiego gimnazjum w Zby-
litowskiej Górze. Wiosną 1935 roku ukończyła tę szkołę, natomiast kilka miesięcy 
później wyjechała do Paryża, by studiować literaturę na Sorbonie. Po pewnym cza-
sie przeprowadziła się do Lwowa i została studentką Uniwersytetu Jana Kazimierza 
na dwóch kierunkach równocześnie – filozofii oraz pedagogice. Nie wiadomo nie-
stety, czy udało jej się zdobyć wymarzony dyplom ukończenia szkoły wyższej 61.

Celem niniejszego artykułu było przedstawienie kwestii edukacji potom-
stwa w rodzinie Wielopolskich z Chrobrza. Materiał źródłowy, z którego korzy-
stał autor tekstu – korespondencja prywatna właścicieli Ordynacji Myszkow-
skiej – umożliwił przeanalizowanie omawianego zagadnienia ze szczegółowym 
podziałem na płeć oraz wiek dzieci. Potomstwo, które nie ukończyło szóstego 
roku życia, nie było objęte obowiązkiem systematycznego uczęszczania na lekcje. 
Małe dzieci wychowywano w większym stopniu poprzez zabawę i rozrywki, niż 
wpajanie nawyków i oswajanie z obowiązkami. Regularna nauka zaczynała się 
dopiero w wieku sześciu bądź siedmiu lat i szła torem równoległym do programu 
kształcenia szkoły powszechnej, choć odbywała się w całości na terenie majątku, 
pod okiem prywatnej kadry pedagogicznej. Kilkunastoletni chłopcy wyjeżdżali 
z domu, by kontynuować edukację w gimnazjum, natomiast dziewczęta pozosta-
wały we dworze aż do chwili wstąpienia w związek małżeński. Dwie różne drogi 
życiowe przeznaczone dla synów i córek stanowiły przygotowanie do przyszłych 
ról społecznych i odzwierciedlały nierówny prawny status kobiety oraz mężczy-
zny w sferze publicznej na przełomie XIX i XX wieku. Podział uwidaczniał się 
jeszcze bardziej na poziomie akademickim – nauka w szkole wyższej była do 
okresu dwudziestolecia międzywojennego zasadniczo niedostępna dla dziewcząt 
wywodzących się ze środowiska arystokracji ziemiańskiej. Bohaterami niniejsze-
go artykułu są nie tylko Wielopolscy – autor tekstu poświęcił wiele miejsca służ-
bie pałacowej, odpowiedzialnej za wychowanie oraz nauczanie dzieci, kierując 
się przekonaniem, że ta grupa zawodowa miała duży wpływ na kształtowanie 
charakterów przyszłych przedstawicieli elity majątkowej kraju.

Summary

Polish landed gentry were on the whole very careful when it came to their off-
spring’s education. At the manor houses of Congress Poland of the turn of the twenti-
eth century, the model of one-to-one tuition predominated. Although rather expensive, 
it guaranteed higher quality of education than that offered by government-run schools. 

61 Tamże, sygn. 1161, k. 94-95, 105-108, 122-125. 
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Land owners employed private teachers under whose supervision their children stud-
ied individual subjects and practised the skills of singing, drawing or playing the piano. 
Academic-level education was reserved for men, while women’s education was limited 
to private lessons at their family homes. The type of education received corresponded to 
future roles to be fulfilled by sons and daughters: boys were to take part in the country’s 
public life, and girls were to devote themselves to family life.





juStynA StASzewSkA 
Towarzystwo Dawida Rubinowicza w Bodzentynie

Społeczność żydowska w Pińczowie w świetle akt  
cesarsko-królewskiej komendy Powiatowej w Pińczowie 
(1915–1918)

Archiwum Państwowe w Kielcach dysponuje olbrzymim zasobem różno-
rodnych zespołów. Wśród nich znaczące miejsce zajmuje spuścizna dotycząca 
ludności żydowskiej, zamieszkującej niegdyś obszar obecnego województwa świę-
tokrzyskiego. Należałoby wspomnieć o takich zespołach, jak Rząd Gubernialny 
Kielecki 1849, 1866–1918, Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Kielcach 
1868–1910, 1932, Urząd Wojewódzki Kielecki I 1919–1939 oraz akta poszczegól-
nych starostw powiatowych. Każdy ze wspomnianych zespołów ze względu na 
swą specyfikę w większym bądź mniejszym stopniu służy historykom do pogłę-
biania wiedzy o życiu starozakonnych.

W odniesieniu do Pińczowa wiadomości o ludności żydowskiej odnajdu-
jemy w takich zespołach, jak: Archiwum Ordynacji Myszkowskiej 1404–1944, 
Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Pińczowie 1826–1908, Sąd Grodzki 
w Pińczowie 1922, 1929–1950, 1952, Wydział Powiatowy w Pińczowie 1919–1939 
oraz C. i K. Komenda Powiatowa Pińczów 1915–1918.

Wspomniane źródła stanowiły materiał badawczy analizowany w wie-
lu opracowaniach, których autorami są m.in. Regina Renz, Mieczysław B. Mar-
kowski, Marek Przeniosło, Krzysztof Urbański, Stanisław Wiech, Edyta Majcher- 
-Ociesa, Konrad Zieliński czy też Jan Lewandowski 1. Ich wartość docenili także  

1 R. Renz, Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego 1918–1939, Kielce 1994; 
tejże, Społeczności małomiasteczkowe w województwie kieleckim 1918–1939, Kielce 1990; 
tejże, Społeczność żydowska w miasteczkach Kielecczyzny w okresie międzywojennym, 
w: Ludność żydowska w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji naukowej w Starachowi-
cach 17 X 1987 r., red. Z. Guldon, Kielce 1989; M. B. Markowski, Społeczne zróżnicowanie 
ludności żydowskiej w województwie kieleckim w latach 1918–1939, w: Miasteczka polskie 
w XIX i XX w. Z dziejów formowania się społeczności, red. R. Kołodziejczyk, Kielce 1992, 
s. 281-293; M. Przeniosło, Chłopi Królestwa Polskiego w latach 1914–1918, Kielce 2003, 
s. 315-316; K. Urbański, Gminy żydowskie małe w województwie kieleckim w okresie mię-
dzywojennym, Kielce 2006; tenże, Władze państwowe wobec gmin żydowskich w okresie 
międzywojennym, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, t. 23, Kielce 2007, s. 193-
208; S. Wiech, Miasteczka żydowskie guberni kieleckiej w latach 1870–1914. Zabudowa – 
rozwój – społeczeństwo, Kielce 1995; tenże, Kontakty polsko-żydowskie w guberni kieleckiej 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2013, s. 79-89
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historycy zajmujący się problematyką regionalną. Znaleźli się wśród nich Krzysz-
tof Słonina, Andrzej Dziubiński oraz Andrzej Kozera. W 1979 roku ukazała się pu-
blikacja Pińczów i jego szkoły w dziejach pod redakcją Jerzego Wyrozumskiego 2.

Ludność żydowska w Pińczowie do 1914 roku

Ludność wyznania mojżeszowego przez wieki nadawała osadom, mia-
steczkom i miastom ziem polskich specyficznego charakteru. Ta swoista mozaika 
kultur kształtowała przekonania, postawy i świadomość kolejnych pokoleń, bez 
względu na reprezentowaną narodowość. Podobnie funkcjonowała społeczność 
Pińczowa. Początki miasta datuje się na przełom XII i XIII wieku. Decydującym 
wydarzeniem był zakup Pińczowa przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, jed-
nego z najpotężniejszych polityków XV stulecia. Celem Oleśnickiego było stwo-
rzenie klucza dóbr, będącego uposażeniem dla jego rodziny, którego centrum miał 
stanowić Pińczów 3. Przez następne 160 lat pozostawał on w rękach Oleśnickich.

w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku, w: Żydzi w Małopolsce. Studia 
z dziejów osadnictwa i życia społecznego, red. F. Kiryk, Przemyśl 1991, s. 223-308; E. Maj-
cher, Rzemieślnicy żydowscy w cechach w województwie kieleckim w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym, „Między Wisłą a Pilicą”, t. 8, Kielce 2007, s. 133-146; K. Zieliński, Stosunki 
polsko-żydowskie na ziemiach Królestwa Polskiego w czasie pierwszej wojny światowej, Lu-
blin 2005, s. 230; J. Lewandowski, Zmiany w sytuacji ekonomicznej i politycznej ludno-
ści żydowskiej w Królestwie Polskim na terenie okupacji austriackiej (1915–1918), w: Żydzi 
i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji. Kraków 21–23 XI 
1995, red. K. Pilarczyk, Kraków 1997, s. 257-266. 

2 Pińczów i jego szkoły w dziejach, red. J. Wyrozumski, Warszawa–Kraków 1979; Pińczowskie 
Spotkania Historyczne (dalej: PSH), z. 1, Pińczów za panowanie pińczowskiej linii Oleśnic-
kich. Materiały sesji naukowej 24 lutego 1997 roku, red. K. Słonina, Pińczów 1997; PSH, z. 2, 
W 570 rocznicę nadania praw miejskich, Wielkie rody i wybitne postacie w dziejach Pińczo-
wa. Materiały z sesji naukowej 23 lutego 1998 roku, red. K. Słonina, Pińczów 1998; PSH, 
z. 3, Pińczów w XIX stuleciu. Materiały sesji naukowej 22 lutego 1999 roku, red. K. Słonina, 
A. Kwiecień, Pińczów 1999; PSH, z. 4, Z przeszłości administracyjnej Pińczowa i regionu, 
red. K. Słonina, A. Dziubiński, Pińczów 2001; PSH, z. 5, Z dziejów społeczności żydowskiej 
w Pińczowie. Materiały sesji naukowej 26 lutego 2001 roku, red. K. Słonina, A. Dziubiń-
ski, J. Opoka, Pińczów 2002; PSH, z. 7, Powstanie styczniowe 1863–1864 w tradycji rodzin 
Deskurów i Mazarakich. W 575 rocznicę nadania praw miejskich i 140 rocznicę powstania 
styczniowego na Ponidziu Pińczowskim. Materiały sesji naukowej 13 marca 2003 r., red. 
J. Opoka, A. Dziubiński, Pińczów 2003; PSH, z. 8, Kamień pińczowski w kulturze polskiej. 
W 576 rocznicę nadania praw miejskich. Materiały sesji naukowej 11 marca 2004 r., red. 
J. Opoka, Z. Kołodziej, Pińczów 2004, PSH, z. 11, 90 lat ZHP w Pińczowie i na Ponidziu. 
Materiały sesji naukowej 26 lutego 2007 r., red. J. Opoka, A. Sosnal, Pińczów 2007. 

3 F. Kiryk, Z najdawniejszych dziejów Pińczowa, w: PSH, z. 1, s. 10.
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W XVI wieku stanowił przykład miasta wielokulturowego i tolerancyjne-
go, pojawili się tu, obok Włochów i Francuzów, pierwsi starozakonni. Najstarsze 
wzmianki o izraelitach pochodzą z 1576 roku, w tym czasie bowiem pobrano od 
nich 10 złotych pogłównego 4. Ponieważ od 1563 roku istniał obowiązek opłaty 
jednej złotówki od głowy żydowskiej, kwota ta wskazuje, że Pińczów zamieszki-
wało wówczas 10 osób wyznania mojżeszowego. Należy jednak przyjąć, że wobec 
częstego uchylania się od tej powinności, dane te mogą być nieprecyzyjne 5.

Wraz z rozpoczęciem drugiej wojny północnej w 1655 roku ziemie polskie 
znalazły się pod okupacją szwedzką. W obawie przed represjami i oskarżeniami 
o współpracę z najeźdźcą wiele rodzin żydowskich schroniło się w Pińczowie, 
który uchodził wówczas za enklawę sprzyjającą ich osadnictwu. Ogółem do mia-
sta przeniosło się 550 rodzin starozakonnych pochodzących z Rakowa, Wodzisła-
wia i Szydłowca 6. Wydarzeniom tym przyglądał się ówczesny właściciel miasta, 
czwarty ordynat, margrabia na Mirowie – Władysław Myszkowski 7.

Stanisław Kazimierz Myszkowski, szósty dziedzic ordynacji pińczowskiej, 
podobnie jak jego poprzednicy, upatrywał w starozakonnych główne źródło roz-
woju miasta. Kolejne przywileje nadawane izraelitom sprawiły, że w 1674 roku 
Pińczów zamieszkiwało już 496 Żydów, na ogólną liczbę 1275 osób. Izraelici sku-
piający się w Pińczowie stanowili aż 82% jego mieszkańców. Tak wyskoki odsetek 
świadczy o skuteczności strategii przyjętej przez Myszkowskich. Ordynat w 1682 
roku potwierdził poprzednie nadania, a więc samodzielność starozakonnych 
w kwestii handlu, sycenia miodu, szynkowania oraz pędzenia gorzałki. Dodatko-
wo Stanisław Kazimierz zezwolił na budowę kolejnej bożnicy 8.

W drugiej połowie XVII wieku Pińczów stał się największym skupiskiem 
ludności wyznania mojżeszowego w powiecie wiślickim i całym województwie 
sandomierskim 9. Centrum ordynacji zostało głównym punktem życia społecz-
nego i politycznego Żydów osiadłych w tym regionie. W 1673, 1674 i 1681 roku 
w mieście gościł Sejm Czterech Ziem 10. W tym okresie ukształtowało się rów-

 4 J. Muszyńska, Ludność żydowska w Pińczowie w XVI–XVIII wieku, w: PSH, z. 5, s. 6-13.
 5 Z. Guldon, J. Wijaczka, Procesy o mordy rytualne w Polsce w XVI–XVIII w., Kielce 1995, 

s. 5-6.
 6 Z. Guldon, K. Krzystanek, Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa 

sandomierskiego w XVI–XVIII w. Studium osadniczo-demograficzne, Kielce 1990, s. 46. 
 7 Dobra Oleśnickich, po śmierci Mikołaja Oleśnickiego w 1586 r., zostały zakupione przez 

biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego. Pińczów pozostał w rękach Myszkowskich 
do 1727 r. Dwa lata później dobra majorackie na drodze sądowej przyznano Wielopolskim. 
Znakomitym źródłem dotyczącym funkcjonowania miasta w tym okresie jest Archiwum 
Ordynacji Myszkowskiej. 

 8 J. Muszyńska, Ludność żydowska w Pińczowie, s. 8. 
 9 Z. Guldon, K. Krzystanek, Ludność żydowska, s. 202.
10 K. Urbański, Gminy żydowskie małe, s. 131. 
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nież ziemstwo krakowsko-sandomierskie, z siedzibą w Pińczowie, stanowiące 
małopolski ośrodek izraelickiego samorządu 11. Przejęcie przez Pińczów funkcji 
najważniejszego administracyjnie miasta w ziemstwie było poniekąd efektem 
ugruntowanej, silnej ekonomicznie pozycji jego starozakonnych mieszczan.

W ostatnich latach XVIII wieku Pińczów stanowił bastion dobrze pro-
sperującego handlu, a wynikało to w dużej mierze z mobilności i kreatywności 
mieszkających tam Żydów. W dobie pauperyzacji polskich miasteczek, gdy wie-
le zajęć przestało być rentownych, ludność żydowska przejmowała wiele z nich 
i dostosowywała się do niekorzystnych warunków 12. Źródła utrzymania miesz-
kańców w 1789 roku, potwierdzają tezę, że głównym czynnikiem wpływającym 
na dynamizacją życia gospodarczego w Pińczowie była aktywność społeczności 
żydowskiej. W rękach starozakonnych skupiały się wszystkie karczmy i szynki. 
Była to sytuacja wyjątkowa, ponieważ źródła wyraźnie wskazują, że palenie go-
rzałki i wódki wiązało się w ich przypadku z ponoszeniem większych kosztów. 
Poza tym ludność żydowska nie mogła szynkować wina 13.

Kolejny właściciel miasta, Jan Olrych Szaniecki, nabył Pińczów od Jana Jó-
zefa Nepomucena hrabiego Wielopolskiego, margrabiego Myszkowskiego w 1813 
roku 14. Poczynił również ustępstwa względem ludności żydowskiej, znosząc nie-
które podatki i feudalne daniny. Dodatkowo starozakonni otrzymali grunty pod 
nowy cmentarz 15. Niepowodzenie powstania listopadowego sprawiło, że Jan Ol-
rych Szaniecki zmuszony był opuścić swe dobra i schronić się za granicą. W 1839 
roku Pińczów wykupiła Paulina z Potockich Wielopolska. Miasto było jednak 
bardzo zadłużone, a zawirowania polityczne i gospodarcze nie sprzyjały popra-
wie jego sytuacji ekonomicznej 16.

W 1846 roku w posiadaniu gminy żydowskiej w Pińczowie znajdowały się 
dwie synagogi, dom modlitwy, mieszkanie grabarza, dom rabina, mykwa oraz 
dwa kirkuty, lecz utrzymywane one były jedynie przez niewielki odsetek bogat-
szych Żydów 17. Sytuację finansową ludności wyznania mojżeszowego poprawił 
ukaz emancypacyjny Aleksandra Wielopolskiego, który w 1862 roku zlikwidował 

11 Z. Guldon, J. Wijaczka, Ludność Pińczowa, s. 53.
12 J. M. Małecki, Zarys dziejów Pińczowa do kończ XVIII w., w: Pińczów i jego szkoły w dzie-

jach, red. J. Wyrozumski, Warszawa–Kraków 1979, s. 40.
13 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Archiwum Ordynacji Myszkowskiej (da-

lej: AOM), sygn. 483, k. 27-28.
14 L. Stępkowski, Jan Olrych Szaniecki w Pińczowie 1813–1831, w: PSH, z. 2, s. 47.
15 K. Urbański, Gminy żydowskie małe, s. 131.
16 W. Caban, Właściciele ziemscy z guberni radomskiej w świetle wykazu statystycznego 

z 1846 r., „Studia Kieleckie”, z. 2, 1992, s. 113.
17 A. Penkalla, Z problematyki Żydów pińczowskich w okresie Królestwa Polskiego, w: PSH, 

z. 5, s. 14-15.
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ograniczenia gospodarcze wobec tej ludności 18. Umiarkowana swoboda ekono-
miczna nie zmieniła faktu, że izraelici byli szykanowani przez władze m.in. za 
pejsy i noszenie stroju religijnego 19.

Na przełomie XIX i XX wieku społeczność żydowska w Pińczowie do-
minowała w życiu gospodarczym miasta. Przez wiele lat działała tu księgarnia 
utworzona w 1859 roku przez Joska Rapoporta, drukarnia należąca do Icka Rapo-
porta, powstały w 1913 roku skład książek, będący własnością Mendla Rapoporta 
i Chaima Rapoporta 20.

Ludność żydowska w Pińczowie w latach 1914–1918

represje władz okupacyjnych

Wybuch I wojny światowej zmienił realia funkcjonowania Pińczowa. 
Działania wojenne spowodowały duże straty ludnościowe i materialne, a ewa-
kuacja ludności skutkowała ogromnymi zmianami społecznymi i gospodarczy-
mi. Władze okupacyjne narzuciły mieszkańcom byłego Królestwa Polskiego wła-
sną strukturę administracyjną.

Elementem składowym tej administracji był powołany na przełomie sier-
pnia i września 1914 roku w Pińczowie C. i K. Zarządca Powiatu, a w późniejszym 
okresie C. i K. Komenda Powiatowa Pińczów 21. Zespół pod tą nazwą, znajdujący 
się w Archiwum Państwowym w Kielcach, liczy 478 jednostek.

Wkraczające wojska austriacko-węgierskie spotykały się z olbrzymią nie-
chęcią. Ich zadaniem było utworzenie tymczasowego zarządu okupowanych te-
renów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb aprowizacyjnych armii 22. Admi-
nistracja okupacyjna wprowadziła bardzo rygorystyczne restrykcje. W znaczący 

18 S. Wiech, Żydzi osadnicy w społeczności małomiasteczkowej Kielecczyzny 1862–1914 (na 
przykładzie Jędrzejowa), „Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa. Studia Polonica Hi-
storiae Urbanae”, t. 3, 1998, s. 125.

19 APK, Kancelaria Gubernatora Kieleckiego (dalej: KGK), sygn. 481, k. 81, 223, 249.
20 APK, KGK, sygn. 191, nlb; Pamjatnaja knižka keleckoj guberni na 1904 god, s. 459; Pamjat-

naja knižka keleckoj guberni na 1913 god, s. 334-335.
21 J. Z. Pająk, O rząd i armię. Centralny Komitet Narodowy (1915–1917), Kielce 2003, s. 28-31. 

W zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach znajdują się również akta komend powia-
towych z siedzibami w Busku, Dąbrowie, Jędrzejowie, Kielcach, Końskich, Kozienicach, 
Opatowie, Opocznie, Radomiu, Sandomierzu, Wierzbniku oraz Włoszczowie.

22 J. Lewandowski, Austro-Węgry wobec sprawy polskiej w czasie I wojny światowej. Początki 
zarządu okupacyjnego w Królestwie, „Przegląd Historyczny”, z. 3, 1975, s. 383-384. 
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sposób ograniczono wolność rynku rolnego, co pogłębiło tendencję do zmniej-
szania i tak ograniczonego areału upraw. Kontyngenty z płodów rolnych, konfi-
skaty koni w negatywny sposób wpływały na działalność gospodarczą ludności 
polskiej i żydowskiej. Uwidaczniają to akta znajdujące się w omawianym zespo-
le. Szereg działań administracyjnych wprowadzonych przez Austriaków godziło 
w niezależność mieszkańców Pińczowa. Osłabienie ekonomiczne miasta w rów-
nym stopniu odbijało się na majętności wszystkich grup narodowościowych.

Na podstawie zachowanych akt C. i K. Komendy Powiatowej w Pińczowie 
można stwierdzić, że pierwszą fazą działań okupanta była organizacja struktury 
kadrowej 23. Kolejne zarządzenia dotyczyły organizacji cywilnych oddziałów ro-
botniczych, w których szeregach znajdowali się zarówno Żydzi, jak i Polacy. Za-
zwyczaj miały one charakter przymusowego poboru mężczyzn do wykonywania 
prac drogowych, leśnych i ziemnych 24. Dotyczyły ponadto tworzenia oddziałów 
żandarmerii, inspektoratu szkolnego, urzędów pocztowo-telegraficznych, są-
dów pokoju, straży leśnej, a także strażników miejskich 25. Jednakże to problem 
formowania w gminach oddziałów robotniczych był odczuwany najdotkliwiej. 
W związku z brakiem rąk do pracy i widmem pogrążenia swych rodzin w bie-
dzie, wysyłano liczne prośby o wykreślenie z list. Motywowano je złym stanem 
zdrowia, żony prosiły w imieniu mężów, matki w imieniu synów, przedstawiano 
zaświadczenia lekarskie i potwierdzenia od sołtysów 26. Akta zawierają wiele ta-
kich próśb.

Równocześnie z administracją tworzono aparat represyjny, którego suro-
wość opisuje pismo skierowane do miejscowego urzędu parafialnego:

[…] upoważnia się […] do zdjęcia i zabrania wszystkich mosiężnych i miedzia-
nych klamek i zamków […] gdyż Komenda Powiatowa otrzymała ścisłe rozpo-
rządzenie odjęcia ze wszystkich bez wyjątku budynków okuć mosiężnych z drzwi, 
okien, itp. 27

W tych niezwykle trudnych realiach funkcjonowali wszyscy mieszkańcy 
Pińczowa. W zespole znajdują się wzmianki o utrudnieniach urzędowych, ja-
kie dotykały ludność. Oprócz kart stwierdzających tożsamość osoby, wydawano 
także pozwolenia na przewóz towarów bądź podróż 28. Wśród akt zachował się 
sprzeciw mieszkańca Pińczowa Mordki Kalba wobec nałożonej na niego kary 
grzywny.

23 APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Pińczowie (dalej: CKKPP), sygn. 42, k. 1-4.
24 M. Przeniosło, Chłopi Królestwa Polskiego, s. 315. 
25 APK, CKKPP, sygn. 23, k. 338, sygn. 43, nlb, sygn. 45, nlb, sygn. 90, nlb, sygn. 154, nlb. 
26 Tamże, sygn. 154, nlb. 
27 Tamże, sygn. 32, nlb. 
28 Tamże, sygn. 161, nlb. 
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[…] 18 października [1915 r. – J. S.] podróżowałem też koleją do miasta Łodzi nie 
w celu handlowym, a po rzeczy moje znajdujące się tam i karta legitymacyjna była 
stemplowana, również sprzedano mi bilet, a nikt mi nie powiedział, że bez paszpor-
tu podróż do niemieckiego obszaru okupacyjnego jest wzbroniona. […] Ponieważ 
ja obecnie z powodu wojny zubożałem i nie posiadam żadnych materialnych środ-
ków do życia i nie jestem w stanie zapłacić grzywnę w kwocie 40 koron […] 29.

Źródła rozsiane w różnych teczkach zespołu ukazują proces wprowadzania 
ograniczeń w handlu produktami żywnościowymi. Pojawiały się bowiem kolejne 
dyrektywy uniemożliwiające prowadzenie swobodnego obrotu, a jednostką kie-
rującą rynkiem było austriackie Generalne Gubernatorstwo Wojskowe. Potwier-
dzają to zamieszczone w zespole Dzienniki Urzędowe Obwodu Pińczowskiego. 
Były to ukazujące się drukiem rozporządzenia dotyczące funkcjonowania tere-
nów okupacyjnych, wydawane przez organy wojskowe. W pierwszym wydaniu 
Dziennika Urzędowego, skierowanego do mieszkańców powiatu pińczowskiego, 
podano informację:

[…] Począwszy od dnia dzisiejszego [tj. 1 lipca 1915 r. – J. S.] wydaje C. K. K. O. 
Dziennik Urzędowy dla okręgu pińczowskiego.
Przepisy i rozporządzenia, ogłoszone w tym dzienniku urzędowym uważa się za 
ogłoszone ustawowo, one mają moc wiążącą dla całej ludności 30.

Wymieniony Dziennik posiadał charakterystyczną budowę. W pierwszej 
części znajdowały się informacje dotyczące zmian personalnych w austriackiej 
administracji, następnie wyróżnień i odznaczeń. W kolejnych działach zawarte 
były sprawy weterynaryjne oraz gospodarcze, np. nadzór nad obrotem bydła czy 
też zajętych zapasów kawy i herbaty. Wśród nich zamieszczano również wiado-
mości o funkcjonowaniu ludności wyznania mojżeszowego, m.in. w grudniu 1917 
roku podano, że komendant przekazał 300 koron z funduszu grzywien na rzecz 
kuchni żydowskiej w Pińczowie 31.

Aktywność gospodarcza

Największe obostrzenia dotyczyły wspomnianego życia gospodarczego, 
w którym w znaczącym stopniu partycypowała miejscowa ludność wyznania 
mojżeszowego. Według dokumentacji pozostałej po działalności C. K. Komendy 

29 Tamże, sygn. 176, nlb. 
30 Tamże, sygn. 
31 Dziennik Urzędowy Powiatu Pińczowskiego, Pińczów 1918, nr 1, s. 1-21. Dziennik znajduje 

się w zasobach Archiwum Państwowego w Kielcach w zespole C. K. Komendy Powiatowej 
w Pińczowie. 
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Powiatowej w Pińczowie, na terenie miasta w 1915 roku działalność gospodar-
czą prowadzili: Izaak Kleinman, kupiec handlujący drzewem i żelazem, Mord-
ka Szyja Kozłowski, prowadzący handel konfekcją damską i męską, oraz Berek 
Kwaśniowski, który otrzymał pozwolenie na handel mąką i produktami spożyw-
czymi w swym sklepie przy ulicy Krakowskiej 262 32. W 1915 roku sklep z arty-
kułami żelaznymi posiadał Szaja Skocylas 33. W 1916 roku legalnym wyszynkiem 
piwa w Pińczowie zajmowali się Szmul Herszkowicz, Rajzla i Szyfra Fajner, Rafael 
Zaleberg, Szmul Cukier, Abram Fisz, Lejbuś Wajnberg, Boruch Szlama Grün-
feld, Dawid Czajkowski i 8 Polaków 34. Z kolei w 1917 roku Abel Kinrus prowa-
dził piekarnię przy ulicy Górnej 12 i posiadał świadectwo handlowe IV klasy. Są 
to jednostronicowe podania bądź zapytania, kierowane do władz okupacyjnych, 
w których petent zawierał swoje podstawowe dane. Na ich podstawie udało się 
ustalić powyższe informacje 35.

Restrykcyjne przepisy wprowadzały wiele nowych ograniczeń w większo-
ści branż. Jeśli stwierdzono, że dana osoba prowadzi przedsiębiorstwo przemysło-
we bez zezwolenia, czyli nie ma koncesji wydanej przez miejscową komendę, na-
kładano grzywnę w wysokości 5 rubli 36. Wielu mieszkańców miasta decydowało 
się jednak na działalność poza prawem z uwagi na tragiczne warunki materialne. 
Zachowały się protokoły sekwestratora miejskiego, którym od 1916 roku był Jan 
Lucik, gdzie urzędnik oznajmiał o braku możliwości ściągnięcia kar pieniężnych 
w przypadkach m.in.: Abrama Hersza Schatza, Hersza Majera Wajstucha (po 
10 koron grzywny za handel obnośny) czy też Joska Chaima Wajstucha (30 ko-
ron grzywny za zbieranie i handel metalami). Zachował się także spis grzywien 
w kwotach od 2 do 50 koron wymierzonych 32 osobom zamieszkującym obszar 
gminy Pińczów, w tym 16 izraelitom 37.

O ciężkiej sytuacji społeczności żydowskiej w okresie I wojny światowej 
świadczy również prośba miejscowych furmanów: Icka Lemela, Joska Pukieta, 
Szmula Morowieckiego, Dawida Zajdla, Ksyla Brocławskiego, Chila Brocław-
skiego, Lejby Frudmana, Kopla Feldgajera, Herszla Icka Gospodarnego, Lejzora 
Papiera oraz Mordki Papiera, którzy chcieli zwolnienia z obowiązku świadcze-
nia podwód dla wojska. Powyższy przymus uniemożliwiał im pracę zarobkową 38. 
Mimo tych ograniczeń, ludność wyznania mojżeszowego starała się dostosować 
do nowych wymogów.

32 APK, CKKPP, sygn. 159, nlb, 176, nlb.
33 Tamże, sygn. 41, nlb. 
34 Tamże, sygn. 446, nlb.
35 Tamże, sygn. 385, nlb. 
36 Tamże, sygn. 151, nlb. 
37 Tamże, sygn. 198, nlb. 
38 Tamże, sygn. 185, nlb. 
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Gmina wyznaniowa żydowska

Władza okupacyjna przejęła zarząd nad wszystkimi organami administra-
cji, w tym żydowską gminą wyznaniową w Pińczowie. W zespole C. K. Komenda 
Powiatowa w Pińczowie znajduje się jedynie kilka teczek bezpośrednio i w cało-
ści poświęconych ludności żydowskiej. Niemniej jednak nie brak jest materiałów 
odnoszących się do życia codziennego tejże społeczności. Zasób Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach wzbogacają zespoły odnoszące się do funkcjonowania wielu 
gmin wyznaniowych żydowskich, m.in. Akta miasta Chęcin, Akta miasta Pińczo-
wa (w niewielkim stopniu, gdyż zachowało się tylko 156 teczek, w przeważającej 
części budżety i sprawozdania rachunkowe z okresu międzywojennego i później-
szego), Urząd Wojewódzki Kielecki, akta poszczególnych okręgów bożniczych.

Oprócz aktywności ekonomicznej, ludność żydowską asymilował także 
miejscowy dozór bożniczy. Poza utrzymaniem rabinatu, do zadań gminy wyzna-
niowej, a tym samym ogółu starozakonnych, należała opieka nad synagogami, 
domem modlitw, rzeźnią, mykwą i dwoma cmentarzami 39. Wspomniany rabin 
miał być propagatorem filantropii, organizatorem życia społecznego, sędzią wy-
dającym decyzje w sprawach przestrzegania i stosowania prawa talmudyczne-
go 40. Ponadto brał on udział w wyborach przewodniczących zarządu, będąc rów-
nouprawnionym z innymi jego członkami, natomiast nie mógł być wybierany na 
wspomniane stanowisko.

W zasobie archiwalnych zachowało się pismo z 25 sierpnia 1916 roku, 
w którym czytamy, że „[…] z polecenia C. K. Komendy Obwodowej w Pińczowie 
[…] w lokalu miejscowego magistratu odbyły się wybory członków dozoru boż-
niczego w Pińczowie oraz ich zastępców na nowy, 3-letni okres 1916–1918. Z licz-
by 257 mających prawo głosu na wyborach i wezwanych osobnymi zaproszenia-
mi na te wybory stawiło się 175 osób, to jest więcej niż połowa”. Kandydatami na 
członków dozoru z największą liczbą zgromadzonych głosów byli: Dawid Minc, 
Dawid Czajkowski, Enoch Rotenberg, natomiast do najsilniej popieranych pre-
tendentów na stanowiska zastępców należeli: Ojzer Kajzer, Salomon Hajtler, Nuta 
Ajzenberg. Równocześnie odnajdujemy dokument, będący raportem burmistrza 
Pińczowa Wincentego Pachelskiego, w sprawie lojalności członków dozoru. Bur-
mistrz stwierdza w nim, że nowo wybrani przedstawiciele dozoru „nigdy nie byli 
podejrzani o nieżyczliwe usposobienie wobec obecnego rządu” 41.

39 A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 
2000, s. 102.

40 R. Renz, Społeczności małomiasteczkowe, s. 130; także W. Tyloch, Judaizm, Warszawa 1987, 
s. 305. 

41 APK, CKKPP, sygn. 449, nlb.
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Jedną z pierwszych decyzji nowego zarządu była regulacja finansów dozo-
ru. Według projektu budżetu na 1918 rok do wydatków gminy wyznaniowej ży-
dowskiej w Pińczowie należały pensje rabina oraz szkólnika, koszty utrzymania 
kancelarii i kasjera, a także kwota 5600 koron przeznaczona na leczenie i zapo-
mogi dla osób ubogich 42.

dobroczynność

Pośród licznych dokumentów, pozostających świadectwami egzystencji 
ludności żydowskiej w trudnym okresie I wojny światowej, najznamienitszą gru-
pę stanowią zawarte w zespole C. K. Komendy Powiatowej w Pińczowie akta mó-
wiące o dobroczynności.

Znakomitym źródłem jest spis członków oraz ustawa założycielska To-
warzystwa Niesienia Pomocy Niezamożnym Chorym Wyznania Mojżeszowego 
Linas-Hacedek z 25 lipca 1915 roku. Na liście znajduje się 80 nazwisk, na czele 
z prezesem Wolfem Grünfeldem, sekretarzem Szapsią Rapoportem oraz kasjerem 
Moszkiem Frydlem. Środki pochodziły z darowizn, przyjmowano też żywność 
i lekarstwa. Dnia 19 marca 1916 roku zorganizowano „dzień kwiatka”, z którego 
dochód przekazano na cele statutowe towarzystwa, ponadto starano się o pozwo-
lenie na prowadzenie czytelni 43.

Kolejną instytucją pomocową była kuchnia izraelicka. Na podstawie spra-
wozdania z działalności kuchni wojennej przy Izraelickim Komitecie Niesienia 
Pomocy wiemy, że dziennie wydawano około 50 posiłków, we wrześniu 1918 roku 
rozdano 722 porcje, z czego 189 bezpłatnie. Fundusze na przygotowywane potra-
wy pochodziły z dotacji Generał Gubernatorstwa Wojskowego, zasiłków gmin-
nych i prywatnych zapomóg 44.

W zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach znajdują się bogate źródła 
dotyczące ludności pochodzenia żydowskiego. Wśród nich akta dotyczące I woj-
ny światowej. Zespół C. i K. Komendy Powiatowej w Pińczowie zawiera materiały 
statystyczne, korespondencję kupców i rzemieślników, pozwolenia na prowadze-
nie działalności gospodarczej oraz prośby dotyczące życia codziennego. Źródła te 
przynoszą ważne informacje na temat funkcjonowania polsko-żydowskich mia-
steczek ziem polskich w latach 1915–1918.

42 Tamże, sygn. 449, nlb. 
43 Tamże, sygn. 231, nlb. 
44 Tamże, sygn. 464, nlb.
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Podsumowanie

Baza archiwaliów, jaką dysponuje Archiwum Państwowe w Kielcach, jest 
jedną z najbogatszych w kraju. Wśród nich dużą rolę odgrywa dokumentacja od-
nosząca się do życia codziennego ludności żydowskiej regionu kieleckiego, w tym 
Pińczowa. W sercu tego miasta skupiała się znaczna liczba starozakonnych, któ-
rzy w okresie I wojny światowej stawiali czoła nie tylko trudnej codzienności, ale 
także okupacyjnej rzeczywistości.

W omawianym okresie austriacki aparat okupacyjny ściśle kontrolował 
wszelkie aspekty życia mieszkańców, w tym ruch ludności oraz towarów, ogra-
niczając w ten sposób m.in. możliwość zarobkowania. Mężczyzn przymusowo 
wcielano do brygad robotniczych, masowo konfiskowano mienie, niekiedy arty-
kuły pierwszej potrzeby. Ingerowano również w działalność gminy wyznaniowej 
żydowskiej, chcąc ograniczyć jej samodzielność i samorządność. Starano się eli-
minować z zarządów osoby niesprzyjające władzy okupacyjnej.

Pińczowscy Żydzi stanowili w latach I wojny światowej ważny element roz-
woju gospodarczego, społecznego i politycznego miasta. Przenikanie się kultury 
polskiej i żydowskiej nadawało miastu niepowtarzalny charakter.

Summary

The holdings of the State Archive in Kielce contain valuable sources of material 
for the study of the Jewish population, including files on WW1. The fonds C. and K. 
of the Poviat Police Headquarters in Pińczów hold statistical data, correspondence of 
merchants and craftsmen, business permits and applications concerning everyday life 
issues. Thanks to these materials, a picture of Polish-Jewish towns of Poland in the years 
1915–1918 is revealed. 





tAdeuSz BAnASzek
Kielce

Źródła do dziejów wojska Polskiego w województwie 
kieleckim w okresie międzywojennym (1919–1939) 
w zasobie Archiwum Państwowego w kielcach

W województwie kieleckim w okresie międzywojennym (1919–1939) sta-
cjonowało kilkadziesiąt jednostek i instytucji Wojska Polskiego, które odgrywały 
ważną rolę w życiu gospodarczym, kulturalnym i sportowym miejscowego spo-
łeczeństwa. Do największych garnizonów wojskowych zaliczano: Kielce, Często-
chowę, Radom, Sandomierz, Pińczów, Staszów, Będzin. Na mocy ustawy z dnia 
2 sierpnia 1919 roku o podziale administracyjnym ziem byłego Królestwa Pol-
skiego utworzono województwo kieleckie ze stolicą w Kielcach, w skład którego 
weszły powiaty: iłżecki, konecki, kozienicki, opatowski, opoczyński, radomski, 
sandomierski, jędrzejowski, kielecki, miechowski, olkuski, pińczowski, stopnicki, 
włoszczowski, będziński i częstochowski. W 1927 roku utworzono nowy powiat 
zawierciański, wyodrębniony z północnej części powiatu będzińskiego 1.

W zbiorach Archiwum Państwowego w Kielcach znajdują się źródła do 
dziejów wojska, związane przede wszystkim z relacjami pomiędzy wojskiem 
a władzami wojewódzkimi, powiatowymi i miejskimi, zakwaterowaniem żoł-
nierzy, działalnością asystencyjną wojska. Omawiane źródła są przechowywane 
w kilku zespołach: Urząd Wojewódzki Kielecki z lat 1919–1939, Starostwo Powia-
towe Kieleckie 1919–1939, Akta miasta Kielc 1803–1950, Zbiór Edmunda Massal-
skiego 1830–1975, Akta miasta Sandomierza 1540–1950. Informacje na ten temat 
zawarte są w sprawozdaniach starostów i wojewodów, rozkazach, zarządzeniach, 
instrukcjach, protokołach posiedzeń rad miejskich, korespondencjach pomiędzy 
władzami wojskowymi a administracyjnymi, a także czasopismach.

1 „Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1919, nr 65, poz. 395; T. Koba-Ryszewska, Przeszłość 
administracyjna ziem województwa kieleckiego, w: Z dziejów ziemi kieleckiej 1918–1944, 
Warszawa 1970, s. 22; J. Swajdo, Między Wisłą a Pilicą. Dzieje podziałów administracyjnych 
w regionie kielecko-radomskim do 1975 roku, Kielce 2005, s. 42.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2013, s. 91-99



TADEUSZ BANASZEK92

Na podstawie zachowanych sprawozdań poszczególnych starostów moż-
na ustalić relacje pomiędzy wojskiem a władzami administracyjnymi i ludnością 
w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości (1919–1921). Starostowie obo-
wiązkowo składali wojewodzie sprawozdania roczne, miesięczne, a czasem i tygo-
dniowe na temat sytuacji w powiecie. Jeden z punktów sprawozdań dotyczył spraw 
związanych z wojskiem. W sprawozdaniach starostów na temat stosunku wojska 
do ludności przeważają zagadnienia z zakresu: zakwaterowania żołnierzy, rekwi-
zycji, naruszeń dyscypliny wojskowej, sprawy poboru do wojska oraz dezerterów.

W związku z trudną sytuacją aprowizacyjną sił zbrojnych nierzadko docho-
dziło do bezwzględnych rekwizycji wśród ludności wiejskiej, dokonywanych przez 
niektóre oddziały wojskowe. Dla ludności, szczególnie wiejskiej, bardzo dotkliwy 
był obowiązek świadczenia podwód na potrzeby wojska. Przykładowo w okresie 
od lipca do października 1920 roku gminy w powiecie opatowskim dostarczyły 
około ośmiu tysięcy podwód dla jednostek Okręgu Generalnego Lublin 2.

W województwie kieleckim do największych nadużyć wojska w stosunku 
do ludności doszło w powiecie kozienickim latem 1920 roku, gdy teren ten zna-
lazł się w bezpośredniej strefie przyfrontowej. Jak wynika ze sprawozdań starosty 
kozienickiego, kwatery dla wojska zajmowano bez wiedzy władz miasta i gmin, 
np. z mieszkania wyrzucono zastępcę starosty kozienickiego. Oddziały 2 Dywizji 
Piechoty (dalej: 2 DP) Legionów zajęły wiele pomieszczeń na kwatery i magazy-
ny, nie uiszczając za nie opłaty. Liczba podwód dostarczanych wojsku wynosiła 
od 80 do 100 dziennie, za które wojsko również najczęściej nie płaciło i nie wysta-
wiało pokwitowań. W sierpniu żołnierze bezprawnie zabrali ludzi do podwód na 
okres kilku tygodni. Zbliżenie linii frontu i samowola wojska pogorszyły stosu-
nek wojska do ludności i władz. Szkody spowodowane przemarszem i pobytem 
wojska starosta kozienicki szacował na około 5 mln marek 3. Zdaniem starosty, 
skutkiem negatywnych zachowań wojska było masowe niestawianie się ludzi 
do poboru, odmowa świadczeń podwodowych oraz przekazywania odzieży dla 
wojska. Żołnierze batalionu wartowniczego, pilnujący wagonów Komisji Ewaku-
acyjnej w powiecie kozienickim, „dokonywali kradzieży, bandyckich napadów 
na drogach oraz popełnili jedno morderstwo”. W październiku 1920 roku staro-
sta złożył wniosek o wymianę jednostki 4. Niezależnie od tego starosta kozienicki 
wyrażał podziękowania dla dowódcy stacjonującego w Kozienicach (do listopada 
1921 r.) batalionu zapasowego 35 pułku piechoty kpt. Franciszka Grabowskiego, 
który „służył wzorem swej karności i gospodarności” 5.

2 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Urząd Wojewódzki Kielecki 1919–1939 
(dalej: UWK I), sygn. 465, k. 189.

3 Tamże, sygn. 464/I, k. 114,sygn. 466, k. 126.
4 Tamże, sygn. 464/I, k. 212.
5 Tamże, sygn. 466, k. 126.
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W powiecie iłżeckim latem 1920 roku również doszło do nadużyć ze strony 
żołnierzy grupy fortyfikacyjnej nr 4 podległej Dowództwu Okręgu Generalnego 
Lublin. W Czekarzewicach k. Tarłowa mieszkańcy odmówili wykonania świad-
czeń wojennych – wytypowania osób do prac fortyfikacyjnych oraz podwód. 
Z tego powodu pobito sołtysa oraz strzelano do żołnierzy. Starosta w piśmie do 
wojewody kieleckiego oznajmił, że władze powiatowe nie były powiadomione 
o przybyciu tej jednostki; nie zwracano się także o pomoc przy powoływaniu 
ludności do świadczeń wojennych 6.

W garnizonie Miechów latem 1920 roku stacjonowało ponad 4000 żołnierzy 
z batalionu zapasowego 25 pułku piechoty, dla których zarekwirowano lokale pu-
bliczne, w tym sklepy i restauracje. Próbowano zająć także prywatne gimnazjum 7. 
Starosta miechowski meldował o nadużyciach ze strony żołnierzy w stosunku do 
magazynu Państwowego Urzędu Zbożowego w Miechowie. Ze względu na ochro-
nę przez wartę wojskową magazyn nie mógł wykonywać pracy, a żołnierze kradli 
mąkę. Wojsko nie wypłacało należności za zarekwirowane przedmioty. We wrze-
śniu zanotowano przypadek samowolnej rekwizycji kwatery przez wojsko 8.

W sprawozdaniu starosty kieleckiego, skierowanym do wojewody, za okres 
od kwietnia 1919 do kwietnia 1920 roku, znajdujemy informację o „dużym ciężarze 
dla ludności cywilnej w Kielcach w związku z kwaterowaniem wojska – oddaniem 
kilkuset kwater” 9. Natomiast z posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 1920 
roku dowiadujemy się o zwolnieniu przez wojsko (na korzyść urzędu wojewódz-
kiego) 20 pomieszczeń w Pałacu Biskupów Krakowskich, 44 pokoi w mieście zaj-
mowanych dotychczas przez urzędy wojskowe oraz 13 pokoi po misji oficerów 
armii francuskiej. W zamian wojsko zarekwirowało hotel „Bristol” 10.

Informacje o zajęciu przez wojsko niektórych zakładów przemysłowych 
w Kielcach, Częstochowie i Bodzechowie w 1919–1920 roku oraz niedogodno-
ściach związanych z kwaterowaniem żołnierzy zawarte są w zespole UWK I.

Wojsko stacjonowało m.in. w fabryce mebli giętych Henryka Nowaka, 
Suchedniowskiej Fabryce Odlewów i Maszyn Rolniczych, fabryce Joachima 
Silber szpina i Spółki w Białogonie, Częstochowskich Zakładach Wyrobów Włó-
kienniczych „Stradom”, Przędzalni i Tkalni Juty „Warta”, zakładach Edwarda Jan-
kowskiego 11.

 6 Tamże, sygn. 465, k. 49.
 7 Tamże, sygn. 464/I, k. 20.
 8 Tamże, k. 121.
 9 Tamże, Starostwo Powiatowe Kieleckie I (dalej: SPK I), sygn. 3518, k. 17.
10 Tamże, Akta miasta Kielc (dalej: AmK), sygn. 1276, k. 37-38, 90, 132-133.
11 Tamże, UWK I, sygn. 12449, k. 15-16, 78, 139; sygn. 12200, k. 10, 108, 252, 257; sygn. 12280, 

k. 251; sygn. 12467, k. 5, 11.
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Bogatą dokumentację zawiera teczka zespołu Akta miasta Kielc o sygnatu-
rze 1491, w której znajdują się protokoły miejskiej Komisji Świadczeń Wojennych, 
ustalającej czynsz za nieruchomości przekazane na potrzeby wojska w latach 
1919–1921. Jest tutaj również korespondencja Dowództwa Okręgu Generalnego 
Kielce dotycząca spraw zakwaterowania żołnierzy oraz skargi właścicieli na nało-
żone świadczenia wojenne.

W zasobie archiwum kieleckiego znajdują się również materiały dotyczące 
dezercji z wojska i wyników wyłapywania dezerterów. Są to wydane przez Mini-
sterstwo Spraw Wojskowych i Dowództwo Okręgu Generalnego Nr III Kielce in-
strukcje i zarządzenia przeciwdezerceryjne, sprawozdania z obław na dezerterów 
i poborowych. Na uwagę zasługuje „Instrukcja i zarządzenia przeciwdezerceryj-
ne”, wydana przez wiceministra spraw wojskowych gen. Kazimierza Sosnkow-
skiego 23 lipca 1920 roku, w której podzielono obszar kraju na Dowództwa Rejo-
nów z zadaniem kierowania akcjami przeciwko dezerterom, a także zarządzenie 
dowódcy Okręgu Generalnego Kielce gen. Bolesława Roi z dnia 30 października 
1919 roku o przeprowadzeniu obław na dezerterów 12. Jak liczne było wówczas zja-
wisko dezercji, dowiadujemy się z pisma dowódcy Dywizjonu Żandarmerii Nr 
3 rotmistrza Hugona Babela z dnia 8 lipca 1920 roku, w którym informował, że 
w maju tego roku na obszarze Okręgu Generalnego Kielce złapano ponad 2000 
dezerterów i poborowych 13.

Interesujące informacje dotyczące zakwaterowania żołnierzy w garnizo-
nach województwa kieleckiego znajdują się w teczce o sygnaturze 7742 zespołu 
UWK I. Zawiera ona korespondencję komendantów garnizonów Częstocho-
wa, Radom i Kielce do władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich w latach 
1929–1931.

Komendanci garnizonów składali wnioski do magistratów o zapewnienie 
kwater dla żołnierzy zawodowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy-
kładowo 31 października 1927 roku komendant garnizonu Częstochowa wysto-
sował pismo o kwatery dla jednego oficera i sześciu podoficerów, a 30 maja 1928 
roku – dla trzynastu oficerów i dziesięciu podoficerów. W Radomiu we wrześniu 
1929 zapotrzebowano kwatery dla siedmiu oficerów i dwudziestu ośmiu podofi-
cerów, a w grudniu 1930 roku dla dwudziestu jeden rodzin podoficerskich, które 
musiały opuścić koszary im. Bartosza Głowackiego.

W maju 1929 roku kierownik Wydziału Wojskowego Urzędu Wojewódz-
kiego Kieleckiego informował wojewodę, że dostarczanie kwater i pomieszczeń 
na rzecz garnizonów w Pińczowie, Olkuszu, Zawierciu, Częstochowie i Kielcach 

12 Tamże, sygn. 496; SPK I, sygn. 2193.
13 Tamże, UWK I, sygn. 497, k. 20.
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ograniczało się do współdziałania z władzami wojskowymi. Z powodu dotkliwe-
go braku mieszkań, zwłaszcza w Częstochowie i Kielcach, realizowanie zapotrze-
bowań ze strony komend garnizonów „natrafia na przeszkody”. Teczka zawiera 
również pismo dowódcy 2 DP Legionów gen. Aleksandra Łuczyńskiego z dnia 
6 czerwca 1930 roku oraz dowódcy Okręgu Korpusu Nr IV Łódź z dnia 28 czerw-
ca 1928 roku, skierowane do wojewody kieleckiego, o zakwaterowaniu oddziałów 
wojskowych podczas ćwiczeń letnich wraz z zasadami postępowania dowódców 
w zakresie wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez ćwiczących żoł-
nierzy podczas manewrów.

O dochodach, które uzyskiwało miasto Kielce z tytułu dzierżawy obiektów 
użytkowanych przez wojsko, dowiadujemy się z informacji znajdujących się w ze-
spole Akta miasta Kielc 1803–1950. Przykładem są koszary przy ulicy Chęcińskiej, 
wybudowane przez miasto dla wojska rosyjskiego pod koniec XIX wieku 14. War-
tość szacunkowa koszar w 1931 roku wynosiła 168 560 zł. Dochody z wynajmu 
koszar w 1924 roku przyniosły 1200 zł. W kolejnych latach czynsz ustalony przez 
Radę Miasta wynosił: w 1926/1927 – 5489 zł, w 1929/1930 roku – 6925 zł 70 gr. 
Dochody z koszar przy ul. Chęcińskiej przyniosły w tym roku 5320 zł, co stano-
wiło 12,6% ogólnych dochodów miasta z wynajmu budynków 15.

Garnizon dzierżawił również od miasta plac ćwiczeń pod Posłowicami 
o powierzchni 17 ha. Teren ten został oddany w dzierżawę wojsku uchwałą Rady 
Miasta z 6 października 1923 roku za opłatą 30 500 marek rocznie. Dochody 
z dzierżawy placu ćwiczeń od 1925 roku wynosiły średnio 261 zł 50 gr, co stanowi-
ło 15% ogólnych dochodów miasta z gruntów, placów i stawów (1636 zł 65 gr) 16.

Również w zespole Akta miasta Kielc zawarte są informacje dotyczące bu-
dowy i finansowania nowych koszar dla 2 pułku artylerii lekkiej Legionów na Sta-
dionie, w tym protokół komisji finansowo-budżetowej kieleckiej Rady Miejskiej 
z dnia 14–16 marca 1932 r. 17

Zasób archiwum kieleckiego zawiera również dokumentację związaną ze 
wspieraniem żołnierzy walczących na froncie i stacjonujących w garnizonie Kiel-
ce przez władze miejskie i społeczeństwo. Przykładowo w dniu 3 maja 1921 roku 
komitet przyjęcia powracających żołnierzy z frontu zorganizował w barakach sta-
cji wyżywienia przy dworcu kolejowym powitanie kilkuset wojskowych. Na przy-
jęciu byli obecni m.in. przedstawiciele władz miasta i dowódca Okręgu General-
nego Kielce gen. Franciszek Latinik. Następnego dnia komitet zorganizował dla 

14 Tamże, AmK, sygn. 1491, k. 636; sygn. 1919.
15 Tamże, sygn. 1683.
16 Tamże, sygn. 1642, 1664.
17 Tamże, sygn. 1287, 1334, 1336.
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oficerów kolację w hotelu „Bristol” 18. Znajdujemy także informację o powołaniu 
i działalności Obywatelskiego Komitetu Powitania Wojska w Kielcach w latach 
1937–1938 wraz z plakatem do mieszkańców o powitaniu żołnierzy 19.

W skład Obywatelskiego Komitetu Fundacji Sztandaru dla 2 pułku artyle-
rii lekkiej Legionów, stacjonującego w Kielcach, weszli m.in.: wojewoda kielecki 
Władysław Dziadosz, wicewojewoda Stefan Bieniewski, była senator Kazimiera 
Grunert, dowódca 2 DPLeg. gen. bryg. Juliusz Zulauf, wiceprezes Sądu Okręgo-
wego Stanisław Brzozowski, biskup kielecki Franciszek Sonik, prezydent Kielc 
Stefan Artwiński oraz 65 osób reprezentujących organizacje społeczne, zakłady 
pracy, organizacje kombatanckie. Sztandar dla 2 pułku artylerii lekkiej Legionów 
został wręczony 16 października 1937 roku na Placu Wolności w Kielcach przez 
marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego 20.

W zespole UWK I zawarte są materiały dotyczące działalności asystencyj-
nej wojska, polegającej na wspieraniu władz administracyjnych w zapewnieniu 
bezpieczeństwa publicznego i zwalczaniu klęsk żywiołowych. Teczka o sygna-
turze 568 wymienionego zespołu zawiera wojskowe zarządzenia przeciwstraj-
kowe z lat 1922–1924, wydane przez dowódcę Okręgu Korpusu Nr X Przemyśl, 
w których określono strefy działania dowódców garnizonów Kielce, Pińczów, 
Staszów i Sandomierz w stanach nadzwyczajnych. Jest także pismo dowódcy 
Okręgu Korpusu Nr IV Łódź, skierowane do wojewody kieleckiego, dowódców 
dywizji i komendantów garnizonów, w sprawie zasad udziału wojska w akcjach 
przeciwstrajkowych. Teczka o sygnaturze 535 zespołu UWK I zawiera pismo do-
wódcy Okręgu Korpusu Nr X Przemyśl do wojewody i dowództw garnizonów 
z dnia 25 kwietnia 1922 roku w sprawie pogotowia w garnizonach na dzień 1 maja, 
w związku z możliwością wystąpienia „przez żywioły antypaństwowe”. Natomiast 
w zespole SPK I znajdują się dokumenty dotyczące udziału wojska w tłumieniu 
ekscesów antyżydowskich w Kielcach w dniu 6 lipca 1921 roku, których sprawca-
mi byli zdemobilizowani żołnierze z Górnego Śląska. Doszło wówczas do czynnej 
napaści na sklepy i mieszkania żydowskie oraz na budynek Komendy Powiatowej 
Policji Państwowej. Do pomocy policjantom skierowano trzy kompanie wojska, 
które opanowały sytuację i przywróciły porządek 21.

W zespole Edmunda Massalskiego 1830–1975 znajdują się czasopisma „Ty-
godnik Kielecki”, „Nowy Czas Kielecki”, „Opinja”, „Nowa Gazeta Kielecka”, „Czwar-
tak”, w których zawarte są informacje o wydarzeniach z udziałem wojska, m.in. 

18 Tamże, sygn. 1277.
19 Tamże, sygn. 2297.
20 Tamże, sygn. 2287, k. 297-299.
21 Tamże, SPK I, sygn. 949, k. 21, 22.
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o pobycie marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Kielcach na święcie 2 pułku ar-
tylerii lekkiej Legionów, poświęceniu fundamentów drugiego bloku koszarowego 
na Bukówce, o samobójstwie dowódcy plutonu żandarmerii w Kielcach, o udziale 
żołnierzy 72 pułku piechoty z Radomia w obronie mostów przed powodzią na 
Pilicy, o balach kadry oficerskiej i podoficerskiej, działalności Wojskowego Klubu 
Sportowego Kielce, o wypadkach żołnierzy, a także o zawodach sportowych 22.

W zasobie archiwum kieleckiego w aktach UWK I i SPK I zachowały się 
materiały dotyczące Filii Centralnego Składu Amunicji Nr 3 w Kielcach-Herbach 
oraz obozów ćwiczeń (dalej: OC) Barycz i Błędów. Jednostką służby uzbrojenia 
w Kielcach była Filia Centralnego Składu Amunicji Nr 3, znajdująca się w dziel-
nicy Herby, która funkcjonowała do 1929 roku. Magazynowała ona amunicję ar-
tyleryjską i materiały wybuchowe. Skład znajdował się przy stacji kolejowej Kiel-
ce II Herby przy ul. Młynarskiej, zajmując obszar 27 ha wraz z kilkusetmetrową 
rampą kolejową. Na terenie składu było 31 baraków drewnianych i wartownia. 
Obiekt chroniony był przez wartę wojskową, składającą się z 26 żołnierzy. Ob-
sługę stanowili robotnicy cywilni, którzy musieli uzyskać dopuszczenie do pracy 
w wojsku przez Samodzielny Referat Informacyjny. Kierownikiem składu byli 
por. Witold Łapiński i por. Cezary Henel. Ze względu na ochronę składów amu-
nicyjnych wojewoda kielecki zarządził stały zewnętrzny obchód przez patrol po-
licji, wyznaczenie wywiadowcy obserwującego osoby cywilne spotykane często 
w pobliżu obiektu oraz zbieranie opinii o pracownikach zatrudnionych wewnątrz 
składów, nawiązując kontakt z wywiadem wojskowym 23. W aktach znajdujemy 
także informacje dotyczące zamknięcia kamieniołomu „Czarnów”, znajdującego 
się w bliskiej odległości od składów 24.

W zespole UWK I znajdują się akta dotyczące rozbudowy OC Błędów 
k. Olkusza w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku. Są to dokumenty Do-
wództwa Okręgu Korpusu Nr V Kraków i wojewody kieleckiego o wywłaszczeniu 
miejscowości Chechło oraz plan OC Błędów. Z dokumentów wynika, że w listo-
padzie 1937 roku wojewoda kielecki podjął decyzję o wywłaszczeniu ponad 388 
ha terenów należących do „Błędowskiej Spółki Koszykarskiej ks. Bożek, ks. Cza-
pla i Jan Woźniczka – Sp. z o.o.” z przeznaczeniem na rozbudowę OC Błędów 25.

Z kolei w zespole SPK I jest plan rozbudowy OC Barycz i projekt utwo-
rzenia poligonu wojskowo-przemysłowego dla zakładów zbrojeniowych z 1927 
roku. Koncepcja rozbudowy OC Barycz zakładała przesiedlenie ludności czter-

22 Tamże, Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 318, 319, 323, 330, 336.
23 Tamże, SPK I, sygn. 314, 315.
24 Tamże, UWK I, sygn. 2295, k. 55.
25 Tamże, UWK I, sygn. 2472, 2473, 2474.
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dziestu miejscowości w okolicach Końskich i powiększenie terenu z dotychcza-
sowych 660 ha do około 19 000 ha. W tym celu, zgodnie z rozkazem ministra 
spraw wojskowych, powołano specjalną międzyministerialną komisję, składającą 
się z przedstawicieli wojska, Ministerstwa Reform Rolnych i Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, której zadaniem było opracowanie studium terenu przyszłego 
poligonu. Przesiedlenie, według komisji, miało poprawić sytuację materialną 
mieszkańców, którzy posiadali rozdrobnione gospodarstwa o nieurodzajnych 
gruntach. Teren przyszłego poligonu oceniony był przez komisję jako bardzo 
dobry, odpowiadający wymogom potrzebnym do wyszkolenia wojsk. Natomiast 
odrzucono koncepcję umieszczenia poligonu przemysłowego ze względu na silne 
pofałdowanie terenu i kamieniste podłoże 26.

W zasobie Oddziału APK w Sandomierzu, w zespole Akt miasta Sandomie-
rza 1540–1950, znajdują się dokumenty związane z budową koszar w Sandomie-
rzu dla 4 pułku saperów (oszacowanie budowy koszar, uchwała Rady Miejskiej 
z dnia 6 sierpnia 1923 r. o sprzedaży terenu przy Szosie Opatowskiej pod budowę 
koszar) oraz projekt budowy kolejki wąskotorowej dla potrzeb tej jednostki 27. 
W protokołach posiedzeń sandomierskiej Rady Miejskiej są zawarte informacje 
o powitaniu żołnierzy powracających z manewrów, delegowania przedstawicieli 
do uroczystości przyjęcia rekrutów i wręczenia im broni oraz przysięgi wojskowej 
w 2 pułku piechoty Legionów. Ponadto znajdują się informacje o próbie utworze-
nia w Sandomierzu Powiatowej Komendy Uzupełnień, propozycji współfinan-
sowania przez wojsko budowy wodociągu miejskiego, o nadaniu miastu hono-
rowej odznaki 2 pułku piechoty Legionów, a także podziękowania złożone przez 
dowódcę jednostki Magistratowi i Radzie Miejskiej za pomoc przy organizacji 
święta pułku w dniach 9–10 lutego 1934 roku 28.

W artykule pominięto źródła związane z realizacją poboru do wojska, 
poboru koni na potrzeby mobilizacyjne oraz ćwiczeń żołnierzy rezerwy w okre-
sie międzywojennym, ponieważ ze względu na ich obszerną zawartość będzie 
to tematem odrębnego artykułu. Przedstawione powyżej źródła, znajdujące się 
w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, dostarczają wielu informacji na 
temat działalności wojska w województwie kieleckim oraz stosunku wojska do 
społeczeństwa. Źródła te nie mogą stanowić podstawowej bazy źródłowej dla ba-
dacza, zarówno ze względu na ich stan ilościowy, jak i jakościowy, jednak są cen-
nym uzupełnieniem informacji dotyczących funkcjonowania oddziałów wojska 
w latach 1919–1939.

26 Tamże, SPK I, sygn. 2213.
27 APK Oddział w Sandomierzu, Akta miasta Sandomierza, sygn. 1443, 1444.
28 Tamże, sygn. 681, 691
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Summary

The State Archive in Kielce holds sources for military history, mainly concerned 
with the relations between the army and voivodeship, poviat and municipal authorities; 
soldier accommodation; and the army’s auxiliary operations. These sources are located 
in a number of fonds: the 1919–1939 Kielce Voivodeship Office, the 1919–1939 Kielce Po-
viat Authorities, the 1803–1950 City of Kielce Files, the Edmund Massalski 1830–1975 
Collection, and the 1540–1950 City of Sandomierz Files. Pertinent information is con-
tained in reports by starosts (i.e. poviat officers) and voivods, orders and regulations, 
instructions, Kielce and Sandomierz municipal board session minutes, correspondence 
between military and administrative authorities, as well as contemporary periodicals. In-
teresting are for example the documents pertaining to accommodation and plant facilities 
taken over for military needs; the demand of garrison commanders for commissioned 
and non-commissioned officers’ housing; the construction of barracks in Sandomierz 
and the Kielce Stadion area; the operations of the Branch of the Central Munitions Ware-
house No. 3 at Kielce-Herby; as well as expansion of Barycz and Błędów training camps. 
These sources, held at the Kielce Archive, provide a lot of information on military opera-
tions in the Kielce voivodeship and the army’s attitude to the local community.





jAroSłAw iwołA 
Kielce

z dziejów komunikacji w województwie kieleckim w latach 
1918–1939 w świetle akt Archiwum Państwowego 
w kielcach

Materiały archiwalne dotyczące komunikacji 1, będące w zasobie Archiwum 
Państwowego w Kielcach, znajdują się w kilku zespołach. Najwięcej informacji na 
ten temat znajduje się w liczącym 22 377 jednostek zespole Urząd Wojewódzki 
Kielecki I (UWK I) 1919–1939 2, przy czym najliczniejsze informacje na ten temat 
znajdują się: w wydziałach: administracyjnym 1920–1934 (sygn. 1968–3211), woj-
skowym 1929–1939 (sygn. 7970–8098), przemysłowym 1919–1939 (sygn. 12 481–
13 997) oraz najwięcej w Dyrekcji Robót Publicznych 1919–1933 (sygn. 14 279–
16 384) i wydziale komunikacyjno-budowlanym 1933–1939 (sygn. 16 385–19 361), 
następnie w dalszej części tego zespołu (sygn. 20 176–20 480), czy w kolejnej jego 
części o nazwie Plany Dyrekcji Robót Publicznych: (sygn. 24 332–25 123). Ponad-
to liczne informacje zawierają zespoły: Zbiór Kartograficzny oraz Starostwo Po-
wiatowe Kieleckie, jak również zespoły znajdujące się w Oddziałach Archiwum 
Państwowego w Kielcach: Starachowickim i zamiejscowym Sandomierskim. 

ówczesne województwo kieleckie, powstałe w 1919 roku, rozciągało się 
między rzekami, patrząc od południowego zachodu: Białą Przemszą, Brynicą, 
Liswartą, Wartą, Pilicą i Wisłą 3. Poza północno-wschodnimi jego krańcami – 
powiatami: kozienickim, radomskim oraz północną częścią iłżeckiego (mapa 1), 
należącymi do Niziny Mazowieckiej (m.in. Równina Kozienicka i Równina 
Radomska), jest to teren wyżynny i należy do obszarów: Wyżyny Małopolskiej 

1 Pojęciem tym nazywam opisywane cztery rodzaje komunikacji: kolejowy, drogowy, rzecz-
ny oraz lotniczy.

2 E. Majcher-Ociesa, Materiały do aktywności gospodarczej Żydów w województwie kielec-
kim w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno- 
-Historyczne”, Kielce 2012, s. 242.

3 Rzeczpospolita Polska Mapa – 1934 r., Służba Topograficzna WP, Warszawa 1992.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2013, s. 101-136
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(m.in. Góry Świętokrzyskie w paśmie Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej) oraz 
Wyżyny Śląsko-Krakowskiej (m.in. Wyżyna /Jura/ Krakowsko-Częstochowska 
z ciekawym obszarem Pustyni Błędowskiej k. Olkusza). W jego skład wchodzi-
ły trzy Okręgi Gospodarcze powstałe przed 1918 rokiem (Staropolskie Zagłębie 
Przemysłowe, Częstochowski Okręg Przemysłowy i Zagłębie Dąbrowskie) oraz 
czwarty nowy, Centralny Okręg Przemysłowy, powstały w drugiej połowie lat 
trzydziestych m.in. na terenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

W dniu 1 kwietnia 1939 roku, na mocy przyjętej rok wcześniej ustawy, z wo-
jewództwa kieleckiego wydzielone zostały i włączone do województwa łódzkiego 
powiaty opoczyński i konecki (z wyjątkiem gmin miejskich Skarżysko-Kamienna 
i Szydłowiec oraz gmin wiejskich Bliżyn i Szydłowiec, które włączono do powiatu 
iłżeckiego z siedzibą w Starachowicach-Wierzbniku, obecnie Starachowice) 4.

Z racji swego położenia przez obszar międzywojennego województwa kie-
leckiego od setek lat przebiegały trakty drogowe, prowadzące z zachodu na wschód 
(m.in. z Drezna i Pragi do Kijowa) i z północy na południe (m.in. z Gdańska i Kró-
lewca na Węgry i do Turcji) 5. Jednym z nich był trakt z Warszawy do Krakowa, 
idący do lat trzydziestych XIX wieku obecnie już tak całkowicie zapomnianą na 
tym szlaku trasą 6: Warszawa – Raszyn – Janki – Nadarzyn – Mszczonów – Rawa 
Mazowiecka – Inowłódz – Opoczno 7 – Petrykozy – Końskie – Sielpia 8 – Radoszyce  

4 T. Koba-Ryszewska, Przeszłość administracyjna ziem województwa kieleckiego, w: Z dzie-
jów ziemi kieleckiej (1918–1944), red. W Góra, Warszawa 1970, s. 24; J. Swajdo, Między 
Wisłą a Pilicą. Dzieje administracyjnych w regionie kielecko-radomskim do 1975 r., Kielce 
2005, s. 42; J. Iwoła, Sieć drogowa w województwie kieleckim w latach 1918–1939, „Rocznik 
Świętokrzyski” Seria A. Nauki Humanistyczne, Kielce 2012, s. 53. 

5 J. Iwoła, Rozwój sieci drogowej Kielecczyzny, „Polskie Drogi” 2002, nr 5, s. 80-81.
6 Rzeczpospolita Mapa – 1770 r., Służba Topograficzna WP, Warszawa 1992; Atlas historyczny 

Polski, PPWK, Warszawa–Wrocław 1989, tabl. 24-25, 28-29, 30 i 34; T. Lijewski, Geografia 
transportu Polski, Warszawa 1977, s. 74; J. Swajdo, Między Wisłą a Pilicą. Dzieje, s. 16. 

7 Rosyjska mapa Królestwa Polskiego z 1820 r. (Mappa Generalna Królestwa Polskiego, 
z oznaczeniem pocztowych i partykularnych dróg, Stacyi i odległości Mil między onemi. 
Ułożona podług naynowszych i naydokładnieyszych wiadomości w St. Petersbuurgu roku 
1820) przedstawia niektóre odcinki tego traktu biegnące już innymi trasami: 1) Raszyn – 
Opoczno przez Falenty, Janczewice k. Sękocina, Lesznowolę, Kotorydz, Tarczyn, Grójec, 
Starą Wieś, Mogielnicę, Nowe Miasto n. Pilicą, Odrzywół, Drzewicę i Wygnanów oraz 
2) Nagłowice – Żarnowiec przez Sieńsko.

8 Na skrzyżowaniu w Sielpi, od traktu Warszawa – Kraków odchodziła droga do Kielc. 
Z tego też względu w okresie międzywojennym część dzisiejszej ulicy 1 Maja (druga jej 
część nazywała się wtedy ul. Niewachlowska) oraz dzisiejsza ul. Piotrkowska nosiły nazwę 
ul. Starowarszawska; a w miejscu obecnego fragmentu Al. XIX Wieków Kielc (k. Urzędu 
Wojewódzkiego) była ulica Starowarszawskie Przedmieście. Natomiast dzisiejsza ul. War-
szawska (wylotówka z Rynku na Skarżysko-Kamienną) nosiła nazwę Nowowarszawska. 
Jednak w II połowie lat 30. XX w. ulicę Niewachlowską i Starowarszawską zamieniono na 
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– Mnin – Łopuszno – Małogoszcz – Oksa – Nagłowice – Chlewice – Żarnowiec – 
Charsznica k. Miechowa – Gołcza – Wysocice – Iwanowice k. Skały – Kraków 9.

W pierwszym pięcioleciu niepodległości ustalono podział dróg ze wzglę-
du na ich administrację i zarządzanie. Najpierw uczyniono to na mocy Dekre-
tu Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 roku („Dekret w przedmiocie tymczaso-
wych przepisów o zarządzie drogami kołowemi”) 10, obowiązującego tylko dla 
Kongresówki, który niejako usankcjonował organizację administracji drogowej, 
pozostawioną w części Królestwa Kongresowego, okupowanego przez Niem-
ców w chwili odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, i rozszerzył 
to zarządzenie na obszar całego byłego Królestwa Kongresowego oraz na trzy 
powiaty Białostocczyzny nienależące przed I wojną światową do Kongresówki 11. 
Dekret ten ustanawiał 9 Okręgów (Inspektoratów) Drogowych. Obszar Kielec-
czyzny administrowany był przez dwa Okręgi: Radomski, obejmujący powiaty: 
iłżecki (z siedzibą w Wierzbniku – obecnie części Starachowic), konecki, kozie-
nicki, opatowski, sandomierski i radomski oraz kielecki, obejmujący powiaty: bę-
dziński (w 1927 r. z północnej jego części utworzono powiat zawierciański), czę-
stochowski, jędrzejowski, kielecki, miechowski, olkuski, pińczowski, stopnicki 
(z siedzibą w Busku-Zdroju) i włoszczowski 12. Według tego Dekretu drogi kołowe 
podzielono na dwie kategorie: powiatowe i gminne. Wszystkie byłe drogi pań-
stwowe (tzw. ministerialne) dawnego zaboru rosyjskiego (m.in. trasę biegnącą 
z Warszawy przez Radom, Bzin 13, Kielce, Miechów i Jędrzejów do granicy rosyj-
sko-austro-węgierskiej, a dalej do Krakowa 14 oraz Bzin 15 – Starachowice – Brody 
Fabryczne 16 – Rudnik – Kunów – Ostrowiec 17 – ćmielów – Ożarów – Zawichost) 

ulicę Piotrkowską, Rynek na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, zaś ul. Nowowarszawską 
na ul. Warszawską. 

 9 J. Iwoła, Sieć drogowa, s. 54. 
10 Dz. Pr. nr 14/19 r., poz. 149.
11 M. W. Nestorowicz, Zbiór ustaw i rozporządzeń Ministerstwa Robót Publicznych, t. 1, War-

szawa 1923, s. 5-7; J. Iwoła, Sieć drogowa, s. 56.
12 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Urząd Wojewódzki Kielecki I (dalej: 

UWK I), sygn. 15236, Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w sprawie ustanowie-
nia Okręgów Drogowych (Inspektoratów) na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego w 1919 r.; 
J. Iwoła, Sieć drogowa, s. 56.

13 Obecnie część Skarżyska-Kamiennej. 
14 T. Lijewski, Geografia transportu, s. 74-75. Drogę tę zbudowano w latach 1833–1835 pod 

nazwą: „Trakt Krakowski – droga I rzędu z Warszawy do Michałowic nad granicą Rzeczy-
pospolitej Krakowskiej”.

15 Zob. przypis 13.
16 Obecnie część Brodów.
17 W latach 20. i 30. XX w. obowiązywały nazwy Ostrowiec Kielecki oraz Ostrowiec n. Ka-

mienną, od 1937 r. pod obecną nazwą Ostrowiec Świętokrzyski. J. Swajdo, Między Wisłą 
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zaliczono do dróg powiatowych, na których utrzymanie tylko w 30% miało ło-
żyć państwo. Ustawa Drogowa z 10 grudnia 1920 roku o budowie i utrzymaniu 
dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej 18 zmieniała w sposób zasadniczy 
zarząd nad drogami. Drogi publiczne podzielono na dwie grupy: 1. państwowe, 
mające znaczenie ogólnopaństwowe i uznane za takie przez Sejm, oraz 2. samo-
rządowe (wojewódzkie, powiatowe i gminne, mające znaczenie ekonomiczno- 
-gospodarcze odpowiednio dla województwa, powiatu lub gminy, i zaliczone 
do tej kategorii przez uchwały ww. związków samorządowych) 19. Jako że woje-
wództwo kieleckie na obszarze około 25 km graniczyło z Niemcami (z pruską 
prowincją Oberschlesien /Górny Śląsk/ 20) (mapa 1), był tam jeszcze jeden rodzaj 
dróg – tzw. patrolowe drogi graniczne, administrowane i zarządzane przez Straż 
Graniczną – finansowane częściowo przez rząd, a częściowo przez przygraniczne 
gminy powiatu częstochowskiego, jak też przez poszczególne przygraniczne wio-
ski 21. Pierwszy w odrodzonej Polsce wykaz sieci dróg państwowych, na podstawie 
ww. Ustawy Drogowej z 10 grudnia 1920 roku 22, ukazał się na początku 1921 roku 
i podlegał jeszcze, jeżeli chodzi o finansowanie i administrowanie tymi droga-
mi na terenie byłego Królestwa Polskiego (czyli także i na terenie Kielecczyzny), 
wyżej wspomnianemu Dekretowi z 7 lutego 1919 roku. Drogi te podzielone zo-
stały w myśl takiego oto schematu: I. Drogi magistralne łączące stolicę państwa 
z granicami kraju lub kresami, których było 4503 km (w tym 555 km na terenie 
województwa kieleckiego). II. Drogi magistralne przechodzące z południa na 
północ, których było 2670 km (130 km). III. Drogi magistralne przechodzące 
z zachodu na wschód, których było 3327 km (266 km). Ogółem wszystkie drogi 
państwowe, ujęte w tym wykazie, liczyły 10 500 km (w tym 951 km na terenie woj. 
kieleckiego). Na początku 1921 roku ustalono numerację dróg państwowych 23. 
Numeracja ta częściowo nie odpowiadała przedstawionemu wyżej podziałowi 
dróg na trzy kierunki przebiegu, gdyż niektórym ciągom zmieniono trasy prze-

a Pilicą, s. 45; Mapa linii komunikacyjnych: lotniczych, samochodowych i wodnych w Polsce 
i na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, Warszawa 1934.

18 Dz.U. 1921, nr 6, poz. 32 oraz Dz.U. 1921, nr 63, poz. 387.
19 M. W. Nestorowicz, Zbiór ustaw, t. 1, s. 7-20 i 23-26; J. Iwoła, Sieć drogowa, s. 56. 
20 W 1938 r. prowincja Oberschlesien (Górny Śląsk) ze stolicą w Oppeln (Opolu) połączyła 

się z prowincją Niederschlesien (Dolny Śląsk), ze stolicą w Breslau (Wrocławiu), tworząc 
jedną prowincję Schlesien (Śląsk), ze stolicą w głównym mieście Dolnego Śląska. Powró-
cono tym samym do stanu sprzed października 1919 r.

21 APK, UWK I, sygn. 15484, Utrzymanie dróg granicznych w 1928/1929 i 1929/1930. Zbiór 
Kartograficzny. Mapy, sygn. 318, Mapa strefy nadgranicznej powiat częstochowski; J. Iwo-
ła, Sieć drogowa, s. 56.

22 Dz.U. 1921, nr 6, poz. 32.
23 M. W. Nestorowicz, Zbiór ustaw, t. 1, s. 17-20; J. Iwoła, Sieć drogowa, s. 56.
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biegu, niektóre podzielono na krótsze odcinki, a niektóre połączono w dłuższe 24. 
Po wstępnej numeracji przejściowej 25, wprowadzono numerację stałą – unor-
mowaną okólnikiem ministra robót publicznych z 9 maja 1921 roku nr XII-368 
w sprawie oznaczania i kilometrowania dróg 26. Ustalono wówczas stałą nume-
rację dróg państwowych, która obowiązywała na terenie II RP aż do wybuchu 
II wojny światowej 27. Głównymi z nich były tzw. trakty odśrodkowe – których 
było 18 (miały one także dodatkową nazwę od jednej z miejscowości, do której 
prowadziły, np. trakt sandomierski), biegnące odśrodkowo z Warszawy w stronę 
granic kraju 28. Był to numeracyjny układ sieci drogowej, oparty na zasadzie ru-
chów wskazówek zegara 29. Drugim rodzajem dróg państwowych były tzw. trakty 
łącznikowe, łączące poszczególne punkty dwóch sąsiednich traktów odśrodko-

24 Postąpiono tak m.in. z ciągiem nr 1 z tego wykazu: Warszawa – Zakopane, któremu zmie-
niono przebieg na trasę Warszawa – Chyżne, natomiast na krótsze odcinki numeracyjne 
podzielono ciąg nr 20 z ww. wykazu: (Breslau /Wrocław/) – Kępno – Wieluń – Bełcha-
tów – Piotrków Trybunalski – Ruda Maleniecka – Końskie – Bzin (zob. przypis 13) – Sta-
rachowice – Brody Fabryczne (zob. przypis 16) – Ostrowiec (zob. przypis 17) – Ożarów 
– Kraśnik – Janów Lubelski – Zamość – Hrubieszów – Zosin – (Łuck – Korzec – Kиев 
/Kijów/).

25 Zgodnie z którą np. późniejsza droga nr 13 (trakt krakowski) otrzymała nr 18, a późniejsza 
droga nr 10 (trakt sandomierski) nr 15. 

26 M. W. Nestorowicz, Zbiór ustaw, t. 1, s. 152-155, t. 5, Warszawa 1933, s. 367-368; J. Iwoła, 
Sieć drogowa, s. 57. 

27 Z drobnymi korektami przebiegu tych dróg z 1927 r. (Dz.U. 1927, nr 91, poz. 817).
28 Rozpoczynały się one albo bezpośrednio w Warszawie (np. przechodząca przez Kielce 

droga państwowa nr 13), albo z punktów pośrednich (skrzyżowań za Warszawą – np. dro-
ga państwowa nr 10, rozpoczynająca się od drogi nr 13 w Bzinie (zob. przypis 13). Jako 
punkt zerowy dla traktów odśrodkowych, rozpoczynających się w Warszawie, przyjęta 
została oś Kolumny Zygmunta III Wazy na Placu Zamkowym. 

29 Taki schemat numeracyjny na polskich drogach państwowych (krajowych) z odpowied-
nimi powojennymi korektami (np. zmiana numeru 13 na: w części nr 15 i w części nr 32 
czy numeru 14 na nr 16) oraz dodatkami (np. wprowadzenie numeracji międzynarodowej 
z dużą literą przed numerem drogi, na zielonym tle: E [np. E7] oraz T [np. T12], jak też 
państwowej o znaczeniu regionalnym z małą literą przed numerem drogi, na czerwonym 
tle, określającą dane województwo /wg oznaczeń z lat 1956–1976/ na tablicy rejestracyjnej 
pojazdu mechanicznego [np. a1, c15, e31, f20, k41, l9, s15, t37 itd.]), obowiązywał do zmia-
ny numeracji w 1985 r., gdy przyjęto zasadę układu numeracyjnego północ – południe 
i wschód – zachód, i gdy zrezygnowano z numeracji międzynarodowej T oraz państwowej 
o znaczeniu regionalnym z małą literą przed numerem drogi. Na mocy tej reformy trasa 
biegnąca z Warszawy przez Radom, Kielce, Kraków, Głogoczów i Rabkę do Chyżnego 
(czyli międzywojenna i krótko powojenna 13, a następnie: 15 /na odcinku z Warszawy do 
Rabki/ oraz 32 /na odcinku z Rabki do Chyżnego/ oraz później: E7 /na odcinku z Warsza-
wy do Głogoczowa/ i T7 /na odcinku z Głogoczowa do Chyżnego/ otrzymała nr krajowy 7 
/od 2000 r. na niektórych odcinkach jako S7 czyli odcinek ekspresowy/ oraz nr międzyna-
rodowy E77: istniejące do dnia dzisiejszego). 
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wych oraz punkty znajdujące się w wycinkach pomiędzy sąsiednimi traktami od-
środkowymi. Trasy te nazywane były także ułamkowymi, ponieważ ich numer 
był numerem ułamkowym, np. 13/1. Liczba górna oznaczała, od której trasy od-
środkowej dana trasa łącznikowa brała swój bezpośredni lub pośredni początek. 
Dojazdy (np. odnogi od tras głównych do stacji kolejowych), a należące do sieci 
dróg państwowych, otrzymały numery z dodatkiem D, np. 10D1, gdzie cyfra na 
końcu oznaczała kolejny dojazd 30.

Znaczek z numerem drogi państwowej umieszczany był na drogowskazach 
od pierwszej połowy lat trzydziestych XX wieku 31. Wzór i wygląd tego znaczka, 
jak również wygląd i kształt drogowskazów ewoluowały w okresie międzywojen-
nym. Od 1938 roku znaczek z numerem drogi był koloru białego na czerwonym 
tle i w czarnej obramówce, czyli taki jak obecny znak E-15g: numer drogi kra-
jowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 ton 32. Natomiast drogowska-
zy ustawiane od 1938 roku miały kolor żółty z czarnymi napisami oraz czarną  
obramówką 33.

W 1938 roku przez województwo kieleckie na takich trasach przebiegały 
ówczesne drogi państwowe: a) w całości: 13/3 (Wyczerpy Dolne 34 – Włoszczowa 
– Białogon 35) i 13/4 (Będzin – Dąbrowa Górnicza – Olkusz – Miechów), b) na 
fragmentach: 9/2 (Radom – Zwoleń – gr. woj. – Puławy – Kurów – /Lublin/), 
9/3 (/Ostrowiec 36/ – Bałtówka k. Ożarowa – gr. woj. – Annopol – Kraśnik – Lu-
blin), 10 (trakt sandomierski: Bzin 37 – Starachowice – Ostrowiec 38 – Zawichost 
– Sandomierz – gr. woj. – Nisko – Jarosław – Przemyśl – Stary Sambor – Sian-
ki 39), 12 (trakt tarnowski: Kielce – Busko-Zdrój – Stopnica – gr. woj. – Szczucin 

30 J. B. ćwikiel, Znaki drogowe, Warszawa 1929, s. 10; J. Iwoła, Sieć drogowa, s. 58.
31 M. W. Nestorowicz, Zbiór ustaw, t. 5, Warszawa 1931, s. 366-373.
32 Instrukcja o znakach drogowych i urządzeniach ostrzegawczo-zabezpieczających na drogach 

polskich, Warszawa 1938, Tabl. VII; J. Iwoła, Sieć drogowa, s. 58; http://www.znaki-drogo-
we.pl [dostęp: 13.10.2013].

33 Jak wyżej. Drogowskazy o takiej kolorystyce (żółto-czarnej) zaczęły być zamieniane na 
obecną kolorystykę (zielono-białą) drogowskazów w 1975 r. Natomiast w kolorystyce żół-
to-czarnej pozostały m.in. tablice informujące o objeździe czy też drogowskazy informu-
jące o tymczasowym przebiegu fragmentu danej drogi. Takimi tymczasowymi znakami 
poziomymi są obecnie także żółte pasy na jezdni. 

34 Obecnie część Częstochowy.
35 Obecnie część Kielc.
36 Zob. przypis 17.
37 Zob. przypis 13.
38 Zob. przypis 17.
39 Przejście graniczne polsko-czechosłowackie. Od marca 1939 r. polsko-węgierskie. Obecnie 

na Ukrainie granica między obwodem lwowskim a obwodem zakarpackim – na drodze 
krajowej nr H13.
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– Tarnów – Grybów – Krynica – Muszyna – Leluchów 40), 13 (trakt krakowski: 
Warszawa – Grójec – gr. woj. – Białobrzegi – Radom – Bzin 41 – Kielce – Jędrzejów 
– Miechów – gr. woj. – Kraków – Głogoczów – Rabka – Chyżne 42), 13/1 (/Piotr-
ków Trybunalski – Sulejów – gr. woj. – Żarnów/ – Ruda Maleniecka – Modli-
szewice – Końskie – Stąporków – Bliżyn – Bzinek 43 – /Bzin 44/), 13/2 (Piotrków 
Trybunalski – Sulejów – gr. woj. – Ruda Maleniecka – Miedzierza – Mniów – 
Miedziana Góra – Kielce), 13/5 (Katowice – Mysłowice – gr. woj. – Niwka 45 – 
gr. woj. – Jaworzno – Chrzanów – Trzebinia – Krzeszowice – Kraków), 13/6 (Czę-
stochowa – Koziegłowy – Siewierz – Będzin – Sosnowiec – gr. woj. – Mysłowice 
– Nowy Bieruń 46– /Oświęcim/), 14 (trakt częstochowski: /Warszawa/ – Falenty 47 
– Mszczo nów – Rawa Mazowiecka – Tomaszów Mazowiecki – Piotrków Trybu-
nalski – Radomsko – gr. woj. – Częstochowa), 14/2 (Wieluń – gr. woj. – Krzepice 
– Kłobuck – Częstochowa), 14/3 (Częstochowa – Herby – gr. woj. – Lubliniec – 
/Oppeln [Opole]/) 48. Łączna długość dróg państwowych wynosiła 957,5 (w tym 
20,9 km dojazdów do stacji kolejowych, np. od drogi nr 10 do stacji Skarżysko- 
-Kamienna czy od drogi nr 13 do stacji Chęciny /dzisiejszej Wolicy/) 49.

Sieć dróg wojewódzkich województwa kieleckiego zatwierdzona została re-
skryptem Ministerstwa Robót Publicznych z 21 stycznia 1922 roku nr XII-1118/21, 

40 Przejście graniczne polsko-czechosłowackie. Od marca 1939 roku polsko-słowackie. 
Obecnie też granica między Polską a Słowacją (na której 21.12.2007, na podstawie układu 
z Schengen, zniesiona została kontrola graniczna) – na końcu drogi powiatowej nr 1514K.

41 Zob. przypis 13.
42 Zob. przypis 40 – na końcu drogi krajowej nr 7 (E77).
43 Zob. przypis 13.
44 Jak wyżej.
45 Obecnie część Sosnowca.
46 Obecnie część Bierunia.
47 Obecnie do określenia nazwy tego skrzyżowania używa się nazwy miejscowości, na tere-

nie którego się ono znajduje, czyli Janki.
48 APK, UWK I, sygn. 15357, k. 207, Podział dróg na kategorie; sygn. 15366, Wykaz dróg 

państwowych w woj. kieleckim; sygn. 18959, Mapa drogowa woj. kieleckiego 1928 (z za-
znaczoną numeracją dróg państwowych); sygn. 16610, Mapy dróg powiatów woj. kie-
leckiego 1936; J. B. ćwikiel, Rezultaty pomiarów ruchu i grubości nawierzchni przepro-
wadzonych na drogach bitych w 1930 r., Warszawa 1933, s. 47-48; M. W. Nestorowicz, 
Zbiór ustaw, t. 1 (wkładka: sieć dróg państwowych /z zaznaczoną ich numeracją/); Mapy 
samochodowe stanu dróg w Polsce na rok 1936/1937 oraz 1939/1940, Polski Touring Klub, 
Warszawa 1937 i 1939; Mapa samochodowa Polski (stan dróg) rok 1939/40 (z zaznaczoną 
numeracją dróg państwowych), Wydawca Tadeusz Musiał, Warszawa 1939; J. Iwoła, Sieć 
drogowa, s. 59-60.

49 APK, UWK I, sygn. 15357, k. 207, Podział dróg na kategorie; sygn. 15366, Wykaz dróg 
państwowych w woj. kieleckim; J. Iwoła, Sieć drogowa, s. 60.
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na podstawie uchwały Kieleckiej Rady Wojewódzkiej z 27 października 1921 roku, 
z niewielkimi późniejszymi zmianami 50. 

Numeracja dróg wojewódzkich, oparta na zasadach numeracji dróg samo-
rządowych, podanej w rozporządzeniu nr D.A.-37-III/1 z 20 stycznia 1932 roku, 
wyglądała tak samo jak dróg państwowych, z tym że z prawej strony numeru 
drogi dopisywana była mała literka w 51. Każde województwo posiadało oddzielną 
numerację dla zarządzanych przez siebie dróg wojewódzkich 52. Jeśli zaś chodziło 
o kilometrowanie dróg wojewódzkich, to dla dróg leżących w całości w jednym 
województwie przyjęto za początkowy ten punkt krańcowy krzyżowania się dro-
gi wojewódzkiej z drogą państwową lub inną drogą wojewódzką, który leżał bli-
żej siedziby województwa, np. droga nr 1/2w Brody Fabryczne 53 – Lubienia – Iłża 
– Skaryszew – Radom: początek kilometrowania w Brodach Fabrycznych 54 itd.

Droga wojewódzka, zaczynająca się w jednym województwie, a kończąca 
się w drugim, miała swój początek w punkcie końcowym leżącym bliżej Warsza-
wy 55, np. droga nr 1w 56, biegnąca przez Końskie, miała kilometrażowy punkt po-
czątkowy w Grójcu, a końcowy w Miedzierzy k. Końskich. Łączna długość dróg 
wojewódzkich (wraz z dojazdami kolejowymi) wynosiła około 1300 km 57.

50 APK, UWK I, sygn. 15366, Ustalenie sieci dróg wojewódzkich; M. W. Nestorowicz, Zbiór 
ustaw, t. 1, s. 63; J. Iwoła, Sieć drogowa, s. 60. 

51 M. W. Nestorowicz, Zbiór ustaw, t. 6, Warszawa 1933, s. 166; J. Iwoła, Sieć drogowa, s. 60.
52 Składała się ona z trzech rodzajów numerów: a) podstawowego, np. 1w, łączącego ze sobą 

drogi państwowe lub stolicę województwa z miastami powiatowymi, jeśli nie było połą-
czenia tych miast drogami państwowymi, b) ułamkowego, np. 1/1w, łączącego drogi pań-
stwowe z wojewódzkimi lub wojewódzkie ze sobą, przy czym zasada ustalania kolejnego 
numeru ułamkowego tworzonego od numeru podstawowego była taka sama jak na dro-
gach państwowych dla dróg łącznikowych, odchodzących od dróg odśrodkowych. A więc 
drogi z numerami ułamkowymi odchodziły od dróg z numerami podstawowymi kolej-
no (bezpośrednio lub pośrednio), patrząc od ich kilometrażowego początku, c) trzecim 
rodzajem numeracji był numer drogi wojewódzkiej dojazdowej do stacji kolejowej. I tu 
również numer był identyczny jak w przypadku drogi państwowej, z tym, że z literką w, 
np. 6wD1: dojazd od drogi wojewódzkiej nr 6w do stacji kolejowej Jędrzejów, itd.

53 Zob. przypis 16. 
54 Jak wyżej.
55 J. B. ćwikiel, Znaki drogowe, s. 11; J. Iwoła, Sieć drogowa, s. 60-61. 
56 Na odcinku Grójec – Nowe Miasto n. Pilicą – Końskie – Sielpia Wielka pokrywająca się 

z przebiegiem fragmentu obecnej drogi wojewódzkiej nr 728, a na odcinku Sielpia Wiel-
ka – Barak (należący do sołectwa Miedzierza) z przebiegiem obecnej drogi powiatowej 
nr 0458T. 

57 APK, UWK I, sygn. 16034, Drogi gminne i wojewódzkie (program budowy i naprawy); 
sygn. 16790, Pomiary ruchu i grubości nawierzchni na drogach wojewódzkich w 1934 
roku (numeracja dróg); sygn. 18959, Nawierzchnie ulepszone na drogach powiatowych 
woj. kieleckiego; Polski atlas turystyki samochodowej, Polski Touring Klub, Warszawa 1938; 
Mapa samochodowa stanu dróg w Polsce na rok 1939/1940. 
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Ogólna długość dróg publicznych: państwowych, wojewódzkich, powia-
towych i gminnych w 1919 roku wynosiła prawie 21 tys. km. W tym było tylko 
2163 km dróg bitych czyli 10,3% całości sieci drogowej, z których większość była 
drogami państwowymi i wojewódzkimi 58.

Dzięki olbrzymiemu wysiłkowi kieleckiego samorządu wojewódzkiego 
oraz samorządów powiatowych stan dróg na tym terenie do 1928 roku uległ znacz-
nej poprawie. Drogi budowane w latach dwudziestych nie były jednak w pełni 
dostosowane do potrzeb transportu samochodowego, bowiem (mniej więcej do 
1928 r.) stosowano na drogach wszystkich kategorii głównie nawierzchnie tłucz-
niowe (tzw. białe, nazywane także kurzówkami) i brukowane kamieniem polnym 
(tzw. kocie łby) 59. Były to tzw. drogi bite nieulepszone. 

W ciągu pierwszego dziesięciolecia niepodległości wybudowano 894 km 
nowych szos (dróg bitych), a ich łączna długość wynosiła 3057 km, co odpowia-
dało powiększeniu długości dróg bitych o 42%. Najwięcej wybudowano nowych 
dróg bitych powiatowych – 410,9 km, następnie gminnych – 229,1 km, wojewódz-
kich – 214,2 km, natomiast najmniej państwowych – zaledwie 39,9 km. Najwięcej 
dróg bitych miały powiaty: częstochowski, konecki, kielecki, opatowski i będziń-
ski, najmniej zaś typowo rolnicze, a więc pińczowski, jędrzejowski i włoszczow-
ski. Najbardziej zaniedbany był powiat pińczowski, gdzie na 10 tys. mieszkańców 
przypadało zaledwie 5,2 km dróg bitych 60.

Rozporządzenie Prezydenta RP z 1 czerwca 1927 roku oraz Rozporządzenie 
Ministra Robót Publicznych z 24 sierpnia 1927 roku 61 określało szerokość dróg 
publicznych: szerokość pasa drogowego dla dróg państwowych, wojewódzkich 
i powiatowych ustalono na 27 metrów, natomiast dla dróg gminnych na 18 me-
trów. Jednak najczęstsze szerokości dróg (jezdni) wynosiły od 4 do 6 metrów 62.

Lata trzydzieste XX wieku przyniosły kolejne inwestycje na drogach Kie-
lecczyzny, a przebudowy dróg w tym dziesięcioleciu wykonywane były już także 
– ze względu na zwiększającą się liczbę samochodów – z materiałów lepszych 
i droższych m.in. od tłucznia czy kamienia polnego, a więc np. z kostki klin-
kierowej, betonu oraz z masy bitumicznej. Drogami przebudowywanymi w taki 
sposób były m.in.: nr 12 na odcinku z Kielc przez Morawicę do Woli Morawic-
kiej, nr 13 od granicy województwa warszawskiego przez Białobrzegi, Jedlińsk,  

58 APK, UWK I, sygn. 16507, Wykaz dróg na terenie woj. kieleckiego. Stan na 1 IV 1935 r.; 
F. Barciński, Geografia gospodarcza woj. kieleckiego, Kielce 1931, s. 204-206; J. Iwoła, Sieć 
drogowa, s. 63.

59 J. Kaliński, B. Liberadzki, Zarys dziejów transportu lądowego w Polsce XIX i XX w., Warsza-
wa 1974, s. 62; J. Iwoła, Sieć drogowa, s. 63.

60 F. Barciński, Geografia gospodarcza, s. 206-207; J. Iwoła, Sieć drogowa, s. 63.
61 Dz.U. 1927, nr 51, poz. 453 i Dz.U. 1927, nr 83, poz. 743.
62 J. Iwoła, Rozwój sieci drogowej Kielecczyzny cz. II, „Polskie Drogi” 2002, nr 6, s. 48.
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Radom, Szydłowiec, Skarzysko-Kamienną i Kielce do Zgórska k. Chęcin 63 (w tym 
nowe żelbetowe mosty: przez Pilicę w Białobrzegach i przez Radomkę w Jedliń-
sku oraz na Bobrzy w Słowiku 64) 65, nr 14 66 od granicy województwa łódzkiego 
do Częstochowy, nr 13/6 z Częstochowy przez Koziegłowy, Siewierz i Będzin do 
Sosnowca oraz inne drogi w Zagłębiu Dąbrowskim 67.

W latach 1924–1938 w województwie kieleckim przebudowano (ulep-
szono) 183 km dróg z bitych nieulepszonych (tłuczniowych /szutrowych/, z ka-
mienia polnego) na bite ulepszone (klinkier, kostka, beton, asfalt) 68. Stawiało to 
Kielecczyznę na 6 miejscu w Polsce pod względem ulepszania nawierzchni. Wy-
przedzały ją województwa: śląskie – 643 km, warszawskie – 482 km, lubelskie 
– 358 km, pomorskie – 257 km oraz łódzkie – 228 km. Jeśli zaś chodzi o budowę 
nowych dróg utwardzonych w kraju, to w latach 1924–1938 nawierzchni takich 
przybyło najwięcej właśnie na Kielecczyźnie – 2674 km 69; 1 kwietnia 1938 roku 
ich długość wynosiła 4777 km 70. Plasowało to województwo kieleckie na 6 miej-
scu w kraju pod względem długości dróg utwardzonych. Kielecczyznę wyprze-
dzały województwa: poznańskie (9085 km), pomorskie (6463 km), warszawskie 
(6024 km), lwowskie (5396 km) i krakowskie (5181 km) 71.

Nowe drogi miały przeważnie znaczenie lokalne, gdyż ruch dalekobieżny 
odbywał się głównie traktami wybudowanymi jeszcze w czasach zaborów. Z no-
wych dróg bitych Kielecczyzny tylko 6-kilometrowy fragment drogi państwowej 

63 Części obecnego sołectwa Zgórsko-Zagrody. 
64 Zob. przypis 35.
65 APK, UWK I, sygn. 16650, Konserwacja drogi państwowej nr 13 przez firmę „Puricel-

li”; sygn. 20149, Plany mostu na Pilicy w Białobrzegach 1936–1939; sygn. 16545, k. 66, 
Sześcioletni program robót drogowych i mostowych woj. kieleckiego w okresie 1935/36 
do 1940/41; T. Wągrowski, Cedzyna i Słowik – dwa mosty i dwie historie, w: Różne aspekty 
budowy dróg i mostów – konferencja techniczna, Kielce 2010; M. Sztandera, Szkoda takiego 
mostu, „Gazeta Wyborcza Kielce” 2011, z dn. 23 maja, s. 1. 

66 W końcu lat 30. XX wieku droga ta mocno zmieniła swój przebieg na odcinku Piotrków 
Trybunalski – Radomsko – Kłomnice, gdyż wyprostowano ją: dlatego ominęła m.in. Laski, 
Gorzkowice i Gidle, a przeszła m.in. przez Rozprzę, Porosło i Borki.

67 APK, UWK I, sygn. 16545, Przebudowa na drogi bite ulepszone ciągów dróg państwo-
wych województwa kieleckiego – sześcioletni program robót drogowych i mostowych woj. 
kieleckiego w okresie 1935/36 do 1940/41; Mapa samochodowa stanu dróg w Polsce na rok 
1939/1940; Polska 1939. Mapa samochodowa „stan dróg na 1939/1940” (Mapa budowy dróg 
w latach 1918–1939), PTR Kartografia, Warszawa 2005; M. W. Nestorowicz, Zbiór ustaw, t. 1 
(wkładka: Sieć dróg państwowych, z zaznaczoną ich numeracją); J. Iwoła, Sieć drogowa, s. 65.

68 W całej Polsce 2604 km; Mały rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 197; J. Iwoła, 
Sieć drogowa, s. 65.

69 W całej Polsce 17 572 km; Mały rocznik statystyczny 1939, s. 197. J. Iwoła, Sieć drogowa, s. 65.
70 W całej Polsce 63 169 km; Mały rocznik statystyczny 1939, s. 188, 197; J. Iwoła, Sieć drogo-

wa, s. 65.
71 J. Iwoła, Sieć drogowa, s. 65.
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nr 14, przebudowany najpierw w połowie lat dwudziestych z drogi gruntowej na 
bitą nieulepszoną, a następnie w latach trzydziestych na bitą ulepszoną, uzupeł-
niał brakujący odcinek tranzytu drogowego z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrow-
skiego do Łodzi i Warszawy. 

Stan sieci drogowej województwa kieleckiego jesienią 1937 roku przedsta-
wiał się następująco: łączna długość dróg bitych wynosiła 4623 km (21,7% wszyst-
kich dróg publicznych w województwie, w 1919 roku było to 10,3%), w tym: pań-
stwowych – 940 km (98,5% ogółu tych dróg), wojewódzkich – 1108 km (85,1%), 
powiatowych – 1363 km (54,2%) i gminnych 1212 km (7,3%). Natomiast długość 
dróg gruntowych wynosiła 16 650 km, w tym m.in. 14-kilometrowy odcinek dro-
gi państwowej nr 13/3 w powiecie włoszczowskim 72. Drogi te w okresie wiosen-
nym i jesiennym były zalane wodą i pokryte błotem i dlatego często nie nadawały 
się zupełnie do użytku 73.

Naturalnymi granicami międzywojennego województwa kieleckiego, 
o czym już wcześniej wspomniano, były rzeki. Dlatego m.in. na Pilicy (o czym 
wyżej) oraz na Wiśle od pierwszych dni wolnej Polski odbudowywane były pro-
wizoryczne wojenne przeprawy na mosty stałe. W 1922 roku oddano dwie sta-
łe drewniane przeprawy mostowe przez Wisłę na ówczesnych drogach: nr 9/3 
w Annopolu oraz nr 10, na jej fragmencie łączącym Sandomierz z Nadbrzeziem 74. 
W 1934 roku oddano do użytku, w miejsce tymczasowego drewnianego mostu 
z 1916 roku, stalowy most drogowy na Wiśle w Puławach na ciągu ówczesnej 
drogi nr 9/2. W 1938 roku opracowano projekt wstępny stalowego mostu drogo-
wego przez Wisłę w Szczucinie na ciągu ówczesnej drogi nr 12. Jednak w latach 
1938–1939 wybudowano tylko podpory mostu, natomiast wcześniej, bo w końcu 
1925 roku, oddano tam stałą drewnianą (systemu Rechniewskiego) przeprawę 
mostową. Również w końcu lat trzydziestych w fazie projektów był nowy żelbe-
towy most drogowy przez Wisłę w Sandomierzu na ciągu ówczesnej drogi nr 10. 
Ponadto w 1939 roku wybudowano w województwie kieleckim półstałe mosty 
operacyjne przez Wisłę: w Świerżach Górnych k. Kozienic, Solcu n. Wisłą k. Lip-
ska, Baranowie Sandomierskim oraz Nowym Korczynie k. Buska-Zdroju 75.

72 APK, UWK I, sygn. 16718, Charakterystyka stanu dróg i robót drogowych na terenie woj. 
kieleckiego w 1937 r.; J. Iwoła, Sieć drogowa, s. 66. 

73 R. Renz, Komunikacja w województwie kieleckim w okresie międzywojennym, „Studia Kie-
leckie” 1988, nr 3/59, s. 85.

74 Obecną prawobrzeżną częścią Sandomierza.
75 APK, sygn, 16545, k. 66, Sześcioletni program robót drogowych i mostowych woj. kie-

leckiego w okresie 1935/36 do 1940/41; sygn. 20190, Projekt żelbetowego mostu łukowego 
na Wiśle w Szczucinie; B. Chwaściński, Mosty na Wiśle i ich budowniczowie, Warszawa 
1997, s. 135-136, 158, 163, 193; J. Iwoła, Sieć drogowa, s. 66; http://pl.wikipedia.org/wiki/
Most_im._Ignacego_Mo%C5%9Bcickiego_w_Pu%C5%82awach [dostęp: 13.10.2013].
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Uzupełnieniem przepraw mostowych były promy. Jednym z nich był funk-
cjonujący także obecnie prom pomiędzy Ciszycą a Tarnobrzegiem 76.

Wraz z budową nowych linii kolejowych: Kalety – Podzamcze 77 k. Wie-
ruszowa, Herby Nowe – Inowrocław 78, Warszawa Zachodnia – Radom i Tunel – 
Kraków 79, na ważniejszych drogach, krzyżujących się z tymi trasami kolejowymi, 
budowano wiadukty drogowe nad liniami kolejowymi oraz wiadukty kolejowe 
nad drogami, czyli tzw. skrzyżowania dwupoziomowe 80.

Ciekawym zjawiskiem, występującym w okresie międzywojennym, teraz 
już całkowicie niespotykanym, było wysadzanie wzdłuż wszystkich dróg publicz-
nych, wszędzie gdzie tylko warunki miejscowe na to pozwalały, rzędów drzew, 
najczęściej owocowych, a także żywopłotów. Sadzenie, utrzymywanie i użytko-
wanie drzew przydrożnych należało do właściwych dla danej drogi (państwowej 
lub samorządowej: wojewódzkiej, powiatowej oraz gminnej) zarządów drogo-
wych, które posiadały własne szkółki drogowe z uprawą drzew przydrożnych 81.

Po zakończeniu I wojny światowej coraz bardziej do głosu zaczął do-
chodzić drugi rodzaj transportu lądowego, a mianowicie transport samocho-
dowy (osobowy i towarowy). Jednak w pierwszych latach powojennych jeszcze 
w ogromnej mierze, szczególnie w przewozach na dalszą odległość, dominował 
transport kolejowy, a na bliższe odległości transport zaprzęgami konnymi (fur-
mankami). Działo się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na bardzo 
małą liczbę samochodów, po drugie, ze względu na bardzo zły stan ówczesnych 
dróg. Jednak wraz ze wzrostem liczby samochodów i poprawą stanu dróg ten 
rodzaj przewozów osobowych stawał się coraz bardziej konkurencyjny dla kolei. 
Zarobkowy transport samochodowy (w tym i transport osobowy) narodził się 
w Polsce w 1920 roku. Jednak jego początki były bardzo skromne. Przewozem 
takim zainteresował się przede wszystkim drobny kapitał. W latach 1922–1926 
taką działalność podjęły liczne, ale niewielkie przedsiębiorstwa samochodowe, 
które powstały – podobnie jak rzemiosło – w drodze łączenia drobnych wkładów 
poszczególnych osób. Początkowo najwięcej przybywało przedsiębiorstw tak-
sówkowych. O wiele większe znaczenie dla rozwoju transportu samochodowego 
osobowego miały przedsiębiorstwa autobusowe 82.

76 APK, UWK I, sygn. 2388, Przewóz przez Wisłę między Koprzywnicą a Tarnobrzegiem 
1936. Dzisiejszy prom kursuje na ciągu obecnej drogi wojewódzkiej nr 758.

77 Obecnie Wieruszów Podzamcze. H. Dąbrowski, S. Kokot, M. Moczulski, Kalety – Pod-
zamcze 1926–2006, Warszawa 2006.

78 Zob. przypis 157.
79 Obecnie Kraków Główny Osobowy.
80 APK, UWK I, sygn. 16795, Wykaz mostów drogowych w woj. kieleckim 1934–1935; J. Iwo-

ła, Rozwój sieci drogowej Kielecczyzny cz. II, s. 50.
81 APK, UWK I, sygn. 16702, Szkółki drogowe 1934.
82 E. Brzosko, Rozwój transportu w Polsce w latach 1918–1939, Szczecin 1982, s. 188.
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Pierwsze autobusy, jakie pojawiły się na polskich drogach, były powolne 
i drogie w eksploatacji. Miały silniki gaźnikowe, nadwozie drewnianej konstruk-
cji, a koła ogumione masywami 83. Z biegiem czasu autobusy te systematycznie 
wycofywano z ruchu, a na ich miejsce weszły do eksploatacji m.in. pojazdy firmy 
Chevrolet, Ford, Sauer oraz – na bazie licencyjnych silników i podwozi Sauera 
– 45-miejscowe wozy typu Zawrat 84. U szczytu prosperity w 1929 roku przewoza-
mi pasażerów zajmowało się w Polsce 1700 przedsiębiorstw dysponujących 3223 
auto busami komunikacji międzymiastowej, przy czym w województwie kielec-
kim 1 stycznia 1929 roku było 258 przedsiębiorstw autobusowych, posiadających 
348 autobusów 85.

Główne linie autobusowe rozchodziły się wtedy z Radomia, Kielc, Miecho-
wa, Częstochowy 86, Będzina i Ostrowca 87. Najintensywniejszy przewóz pasażerów 
odbywał się na liniach o łącznych długościach: Radom – Białobrzegi – Grójec – 
Warszawa 101 km, Radom – Szydłowiec 35 km, Radom – Wolanów – Skrzynno 
– Przysucha – Opoczno 74 km, Radom – Zwoleń 31 km, Radom – Iłża 30 km, 
Przedbórz – Ruda Maleniecka – Końskie 41 km, Kielce – Chmielnik – Busko- 
-Zdrój – Solec-Zdrój 71 km, Ostrowiec 88 – Opatów – Staszów 51 km, Ostrowiec 89 
– Ożarów – Zawichost – Sandomierz 47 km, Częstochowa – Kłobuck 18 km, Bę-
dzin – Czeladź 5 km, Olkusz – Ojców 23 km, Kielce – Chęciny – Jędrzejów – 
Miechów – Słomniki – Kraków 117 km, Kije – Pińczów – Busko-Zdrój 24 km, 
Skarżysko-Kamienna – Kielce 33 km.

Jak zatem widać, komunikacja autobusowa rozwinęła się głównie pomię-
dzy miejscowościami, które w latach dwudziestych pozbawione były połączeń 
kolejowych 90. Opłata za przejazd wynosiła wówczas 10 gr za osobokilometr 91. 

83 Tamże, s. 165.
84 Tamże; A. Rummel, Polskie konstrukcje i licencje motoryzacyjne w latach 1922–1980, War-

szawa 1985, s 24.
85 Historia Polski w liczbach, z. 5, Transport, komunikacja, Warszawa 1995, s. 155; J. B. ćwikel, 

Komunikacja autobusowa na drogach publicznych w Polsce w 1930 roku, Warszawa 1931, s. 12.
86 W Częstochowie istniała także komunikacja miejska. W 1932 r. istniały tam cztery linie: 

A (Rynek Wieluński – Raków), B (Ulica Barbary – Raków), C (Jasna Góra – Dworzec 
kolejowy) i Z (Zacisze – Nowy Rynek). Archiwum Państwowe w Częstochowie (dalej: 
APCz), Akta Miasta Częstochowy (dalej: AMCz), sygn. 6589, O oddanie w dzierżawę fir-
mie „Citroen” miejskiej komunikacji autobusowej; http://www.mpk.czest.pl/page/historia 
[dostęp: 13.10.2013].

87 Zob. przypis 17.
88 Jak wyżej.
89 Jak wyżej.
90 APK, UWK I, sygn. 18968, Mapa komunikacji autobusowej województwa kieleckiego 

1930; F. Barciński, Geografia gospodarcza, s. 209.
91 APK, UWK I sygn. 16368, Pozwolenie na przedsiębiorstwa przewozowe 1928.
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Od 1930 roku zaczął się zarysowywać powolny spadek liczby przedsię-
biorstw i użytkowanych przez nich autobusów. Taki stan, w którym każdy po-
siadający autobus mógł zgłosić chęć przewozu, trwał do 1932 roku, kiedy to rząd 
wprowadził koncesjonowanie przedsiębiorstw przewozowych, co było pierwszym 
krokiem do przejęcia komunikacji autobusowej międzymiastowej przez Polskie 
Koleje Państwowe. Dlatego rok ten jest tak ważny w dziejach samochodowych 
przewozów osobowych. W okresie kryzysu gospodarczego na przełomie lat dwu-
dziestych i trzydziestych XX wieku oraz wygórowanych obciążeń podatkowych 
w latach 1932–1934 nastąpił wyraźny spadek liczby autobusów. Osobowy trans-
port przeżywał kryzys aż do 1936 roku. W tym czasie przeciętny przebieg auto-
busów zmniejszył się trzykrotnie, a ich liczba w Polsce zmniejszyła się z 3223 do 
1238, a więc o 61,6%. W przypadku województwa kieleckiego liczba autobusów  
z 348 (w 1930 r.) spadła zatem do około 160. Do 1934 roku publiczną komunika-
cję pasażerską świadczyli wyłącznie prywatni przewoźnicy. Ponadto były jeszcze 
autobusy, utrzymywane przez zakłady fabryczne i przemysłowe dla własnych po-
trzeb. Stanowiły one około 20-30% wszystkich tego typu pojazdów 92. 

Na początku lat trzydziestych ubiegłego wieku z Kielc wybiegało kilkana-
ście linii: do Warszawy (w posiadaniu Związku Legionistów), przebiegająca przez 
Mniów, Miedzierzę, Sielpię, Końskie, Nowe Miasto n. Pilicą, Grójec, Janki; do 
Buska-Zdroju i Solca-Zdroju (koncesja Spółdzielni Urzędników Państwowych) 
przez Morawicę, Chmielnik, Busko-Zdrój i Stopnicę; do Chęcin (należąca do 
trzech żydowskich przedsiębiorstw konkurencyjnych), a także do Łopuszna, 
Skarżyska-Kamiennej, Bodzentyna, Zawiercia, Jędrzejowa, Staszowa, Opatowa, 
Krakowa itd. Do czasu wybudowania miejskiego dworca autobusowego ww. au-
tobusy prywatne zatrzymywały się w różnych punktach miasta, głównie przed 
stacją kolejową i na ulicy Nowej (dzisiejszej Czerwonego Krzyża) 93. Wyglądem 
i stanem technicznym nie wzbudzały zaufania. Były to wbrew regulaminowi 94 
zajeżdżone gruchoty różnych typów i wielkości, o wiele mniejsze od dzisiejszych 
pojazdów kursujących pod nazwą autobusów. Niekiedy miały zaledwie 15 miejsc 
– przypominały tym samym dzisiejsze prywatne busy, kursujące po naszych dro-
gach. Dla właścicieli tych pojazdów ważny był tylko zysk. Nie przestrzegali więc 
ani rozkładów jazdy, ani dopuszczalnego obciążenia autobusów, najważniejsza 
była jak największa liczba przewiezionych pasażerów 95.

92 E. Brzosko, Rozwój transportu, s. 332-333; J. B. ćwikiel, Komunikacja autobusowa, s. 5, 18; 
A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2003, s. 314.

93 APK, UWK I, sygn. 18968, Mapa komunikacji autobusowej województwa kieleckiego 1930; 
J. Pazdur, Dzieje Kielc 1864–1939, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971, s. 176-177.

94 APK, UWK I, sygn. 15888, Ruch autobusowy (przepisy) 1929.
95 J. Pazdur, Dzieje Kielc, s. 177.
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W 1934 roku Ministerstwo Komunikacji wprowadziło ustawę o koncesjo-
nowaniu przewozów autobusowych. Zaczęła ona obowiązywać od 1 lipca tego 
roku z dwuletnim okresem przejściowym. Uchwałą Rady Ministrów z 28 maja 
1934 roku utworzono Referat Komunikacji Samochodowej Polskich Kolei Pań-
stwowych, a następnie przekształcono go w samodzielne biuro, mające chronić 
zagrożone interesy kolei i popierać motoryzację. Kierownictwo Służby Samocho-
dowej, utworzone z dniem 1 lipca 1934 roku w ramach organizacyjnych przedsię-
biorstwa Polskie Koleje Państwowe, sprawowało Biuro Komunikacji Samocho-
dowej PKP, zorganizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Komunikacji 
z dnia 18 grudnia 1934 roku. Organami pomocniczymi biura na obszarze Polski 
były podległe mu cztery oddziały: w Warszawie, Krakowie, Białymstoku i Ko-
łomyi, ustanowione odpowiednio do ukształtowania zarządzanej sieci komuni-
kacyjnej 96.

Koncesja Komunikacji Samochodowej PKP objęła w dniu 1 czerwca 1934 
roku sieć linii autobusowych o łącznej długości około 2880 km. Szkielet jej oparł 
się na magistrali drogowej północ-południe, przebiegając z Grodna przez Biały-
stok, Ostrów Mazowiecką, Warszawę, Radom, Kielce, Kraków do Zakopanego 
i Krynicy. Osobny okręg komunikacyjny stanowiła sieć linii oddziału w Kołomyi. 
Sieć ta była uzupełnieniem tras kolejowych. Nawet tam, gdzie jej linie przebiegały 
równolegle do kolejowych, spełniały zadania dowozowe w stosunku do miejsco-
wości odległych od stacji kolejowych. W końcu lat trzydziestych XX wieku staw-
ki cen za przejazd jednorazowy za 1 pasażerokilometr wynosiły w taryfie podsta-
wowej od 5 do 12 groszy 97.

Tabor autobusowy, nabyty przez komunikację samochodową PKP 
w 1934 roku, był często bardzo mocno zniszczony i przestarzały, a ponadto ani 
pod względem typów pojazdów, ani pod względem pojemności nie był dosto-
sowany do potrzeb ruchu, jak również do warunków drogowych. W 1938 roku 
komunikacja samochodowa PKP rozporządzała 152 autobusami i obsługiwała 
39 linii.

Bardzo ważnym elementem synchronizacji w ramach przewozów PKP 
było budowanie dworców w punktach stycznych autobusów z kolejami. Jednak 
inwestycje te napotykały na trudności budżetowe. Mimo tego do 1938 roku wy-
budowano specjalne perony autobusowe w Kielcach obok dworca PKP – mniej 
więcej w miejscu, gdzie dzisiaj stoi poczta przy ul. Żelaznej 98. W 1934 roku PKP 
uruchomiły przez Kielce dwie własne linie autobusowe na trasie Warszawa – 
Kraków i Warszawa – Busko-Zdrój – Solec-Zdrój. Ogółem przez drogi wylotowe 

96 Dwudziestolecie komunikacji w Polsce odrodzonej, Warszawa 1939, s. 454.
97 Tamże, s. 455.
98 Tamże, s. 456-457; A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza, s. 214.
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z Kielc lub odwrotnie przebiegało około 120 autobusów na dobę 99. Autobusy PKP 
były bardziej eleganckie, lepiej wyposażone i punktualniejsze od prywatnych, 
chociaż – tak jak tabor autobusowy nabyty przez komunikację samochodową 
PKP w 1934 roku – były często bardzo mocno zniszczone i przestarzałe. Dlatego 
komunikacja autobusowa PKP postawiła przed sobą bardzo ważne zadanie zuni-
fikowania i ujednolicenia pojazdów 100.

W 1937 roku w Zagłębiu Dąbrowskim komunikacja autobusowa powstała 
także przy przedsiębiorstwie Tramwaje Elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskim S.A. 
(o którym poniżej). Przedsiębiorstwo to do wybuchu II wojny światowej uru-
chomiło siedem linii autobusowych, łącząc nimi główne miasta Zagłębia (m.in. 
Sosnowiec z Dąbrową Górniczą i Czeladzią) oraz Zagłębie z Górnym Śląskiem 
(m.in. Sosnowiec z Piekarami Śląskimi i Mysłowicami) 101.

W 1928 roku Stefan Paduchowski zaproponował Magistratowi Kielc wybu-
dowanie u zbiegu ulic Sienkiewicza i Żelaznej murowanego dworca i urządzenia 
przy nim placu postojowego dla autobusów. W zamian za poniesiony koszt żądał 
prawa pobierania po 2 zł od wozu przez 3 lata, po czym gotów był odstąpić swe 
prawa Magistratowi za połowę sumy inwestycyjnej. Magistrat zaoferował Plac 
Wolności jako pożądaną lokalizację, a następnie zerwał układy. Przyczynił się do 
tego przedstawiciel Polminu który zaproponował 200 tys. zł za 10-letnią koncesję 
na dworzec z prawem wyłącznej sprzedaży benzyny i smarów. W tej sytuacji Rada 
Miejska uznała, że bardziej korzystne będzie wybudowanie miejskiego dworca 
autobusowego. Obliczając, że roczne zyski z tej inwestycji przyniosą 2400 zł, po-
stanowiono zapłacić za parcelę o powierzchni 4755 m2 przy ulicy M. Focha (dzi-
siejsza Paderewskiego róg z Panoramiczną) 82 800 zł i do budżetu na 1930/1931 
wstawiono sumę 45 tys. zł na koszty budowy 102. W związku z tym 22 listopada 
1930 roku Magistrat miasta Kielc przesłał do Dyrekcji Robót Publicznych Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach plan sytuacyjny terenu przeznaczonego pod centralny 
dworzec autobusowy i prosił o wydanie opinii co do przydatności wspomnianego 
placu z punktu widzenia technicznego. W odpowiedzi z 10 grudnia 1930 roku 
(w piś mie DOL.III. – 4852/30 UW) Dyrekcja Robót Publicznych stwierdziła, że 
teren pod projektowany dworzec autobusowy pod względem obszaru oraz swo-

 99 J. Pazdur, Dzieje Kielc, s. 177.
100 Dwudziestolecie komunikacji, s. 457.
101 P. Kozielski, Rys monograficzny komunikacji miejskiej województwa katowickiego, w: http://

www.wpk.katowice.pl/old/wpk/historia.htm [dostęp: 13.10.2013]; http://wikizaglebie.pl/
wiki/Tramwaje_elektryczne_w_Zag%C5%82%C4%99biu_D%C4%85browskim_S._A 
[dostęp: 13.10.2013].

102 APK, UWK I, sygn. 20176, Stacja autobusowa na Placu Focha 1932–1939; J. Pazdur, Dzieje 
Kielc, s. 223.
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jego położenia odpowiada swojemu celowi 103. Zachęty dodało przedsiębiorstwo 
naftowe „Nobel”, deklarując gotowość zapłacenia z góry 50 tys. zł za prawo dzier-
żawienia przez 20 lat stacji benzynowej na dworcu. Koszt całej inwestycji wyniósł 
około 160 tys. zł. Dochody okazały się jednak o wiele niższe od oczekiwanych.

W 1934/1935 roku dochody dworca wyniosły 13 561,66 zł (762 zł zysku), 
w następnym – 9079,30 (360 zł strat). Przy prywatnej własności taboru nie było 
sposobu, by zmusić koncesjonariuszy do korzystania z dworca. W związku z tym 
starosta nakazał policji pilnować, aby autobusy nie zatrzymywały się nigdzie 
w mieście poza dworcem autobusowym 104.

Ogólna liczba autobusów w województwie kieleckim 1 stycznia 1939 roku 
wynosiła 145 pojazdów. Więcej niż w kieleckim było w pięciu województwach: 
m.st. Warszawa – 310, poznańskim – 215, łódzkim – 203, pomorskim – 181, lubel-
skim – 146, natomiast Kielecczyzna wyprzedzała pozostałe 11 województw: ślą-
skie – 142, lwowskie – 124, krakowskie – 100, warszawskie – 97, wołyńskie – 82, 
nowogródzkie – 68, białostockie – 67, wileńskie – 56, tarnopolskie – 37, poleskie 
– 35, stanisławowskie – 30 105.

Kolejnym rodzajem komunikacji, na temat którego można dowiedzieć 
się z dokumentacji przechowywanej w AP w Kielcach, jest transport kolejowy, 
a w szczególności kolejki wąskotorowe oraz tramwaje elektryczne Zagłębia Dą-
browskiego. Na terenie międzywojennego województwa kieleckiego istniało sze-
reg linii kolejek wąskotorowych. Wraz z odzyskaniem niepodległości rozpoczęto 
odbudowę i rozbudowę tras kolejek wąskotorowych, wybudowanych przed koń-
cem I wojny światowej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku 
zaczęto także budować nowe linie. Zasadniczym celem i przeznaczeniem tych 
kolei był przewóz płodów rolnych, buraków, wysłodków, cukru, węgla, gipsu, 
rudy żelaza oraz drewna z wyrębów leśnych, jak również obsługa młynów, tar-
taków, gorzelni, kamieniołomów i lokalnych cegielni. Ważnym jej zadaniem był 
także przewóz pasażerów, szczególnie w rejonach pozbawionych kolei normalno-
torowych oraz w szczególności dróg bitych. Takim obszarem było m.in. Ponidzie 
i Ziemia Staszowska.

Rozbudowę linii kolejek realizowały Lasy Państwowe, większe zakła-
dy przemysłowe oraz lokalne samorządy 106. Kolejki te na stacjach przeładun-
kowych łączyły się z liniami normalnotorowymi. Takimi stacjami były m.in. 

103 APK, UWK I sygn. 14421, Decyzja w sprawie budowy dworca autobusowego w Kielcach 
1930.

104 J. Pazdur, Dzieje Kielc, s. 223-224.
105 Dwudziestolecie komunikacji, s. 199; J. Kubalski, P. Małek, K. Mroczek, Komunikacja auto-

busowa: ekonomika i eksploatacja, Warszawa 1968, s. 21.
106 A. Cygan, Z szacunkiem o wąskotorówkach, Starachowice 2010, s. 24.
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Garbatka-Letnisko i Zagożdżon 107, na odcinku 108 Dęblin – Radom; Szydłowiec, 
na odcinku 109 Radom – Skarżysko 110; Wierzbnik 111, na odcinku 112 Skarżysko 113 – 
Ostrowiec 114; Bliżyn, Sołtyków, Niekłań 115, na odcinku 116 Skarżysko 117 – Końskie; 
Suchedniów, Zagnańsk, Kielce, na odcinku 118 Skarżysko 119 – Kielce; Herby Stare 120, 
na odcinku 121 Herby Śląskie 122 – Częstochowa 123; Jędrzejów, Charsznica 124, na od- 

107 Od 1932 r. Pionki.
108 Dwutorowej (od 1902 r.) Magistrali Dęblińsko-Dąbrowskiej z 1885 r. (mapa 2). 
109 Jak wyżej.
110 Wcześniejszy Bzin, a od 1928 r. Skarżysko-Kamienna.
111 Dzisiejsze Starachowice Wschodnie.
112 Jednotorowej odnogi z 1885 r.: Skarżysko (zob. przypis 110) – Bodzechów oraz z 1915 r. 

Bodzechów – Nadbrzezie (od 1925 r. Sandomierz), od dwutorowej Magistrali Dęblińsko- 
-Dąbrowskiej (mapa 2). 

113 Zob. przypis 110.
114 Zob. przypis 17.
115 Dzisiejszy Stąporków.
116 Jednotorowej odnogi z 1885 r.: Skarżysko (zob. przypis 110) – Koluszki, od dwutorowej 

Magistrali Dęblińsko-Dąbrowskiej (mapa 2).
117 Zob. przypis 110.
118 Zob. przypis 108.
119 Zob. przypis 110.
120 Po odzyskaniu niepodległości wcześniejszą nazwę Herby Ruskie zmieniono na Herby Pol-

skie. W 1940 r. – po włączeniu tej stacji do Rzeszy – Niemcy wyłączyli ją z eksploatacji, 
a nazwę tę przenieśli na ówczesną stację Herby Śląskie (która wcześniej nazywała się Her-
by Pruskie oraz Herby Granica). Taki stan trwa do dzisiaj.

121 Jednotorowej linii Herbsko-Kieleckiej. W latach 1903–1911 linia ta, na odcinku Herby Stare 
(zob. przypis 120) – Częstochowa I (k. stacji Częstochowa /zob. przypis 123/ na Magistrali 
Warszawsko-Wiedeńskiej, oddanej do użytku przez Częstochowę w latach 1846–1847 /od 
1881 r. na odcinku tym dwutorowej/), była trasą wąskotorową o prześwicie szyn 1067 mm. 
Od 1911 r. posiadała szerokość rosyjską 1524 mm, a od I wojny światowej szerokość obecną, 
czyli normalnotorową 1435 mm (mapa 2); J. A. Bossowski, 100 lat kolei Herby-Częstocho-
wa, Częstochowa 2003; R. Renz, Komunikacja w województwie kieleckim, s. 79.

122 Wcześniej nazywała się Herby Pruskie oraz Herby Granica. Obecnie Herby Stare (zob. 
przypis 120).

123 Obecnie Częstochowa Osobowa.
124 Do 1934 r. stacja Miechów. Później nazwę tę przejęła nowa stacja, zbudowana na oddanej 

w tymże roku jednotorowej trasie z Tunelu przez Miechów i Słomniki do Krakowa. Odci-
nek ten wspólnie z oddanym również w listopadzie tego roku jednotorowym odcinkiem 
Warszawa Zachodnia (wcześniejsza Warszawa Czyste) – Piaseczno – Warka – Bartodzie-
je – Radom oraz dwutorowym fragmentem Magistrali Dęblińsko-Dąbrowskiej: Radom 
– Skarżysko-Kamienna – Kielce – Jędrzejów – Tunel, tworzył nową Magistralę Warszaw-
sko-Krakowską. Był to skrót w stosunku do tras wcześniejszych, łączących te dwa mia-
sta, biegnących albo trasą zachodnią przez Żyrardów, Skierniewice, Koluszki, Radomsko 
(w pierwszej połowie lat 20. Noworadomsk), Częstochowę (zob. przypis 123), Zawiercie, 
Ząbkowice (dzisiejszą Dąbrowę Górniczą Ząbkowice), Strzemieszyce Warszawskie (póź-
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cinku 125 Kielce – Dąbrowa Górnicza; Szczucin (w woj. krakowskim), na odcinku 
Szczucin – Tarnów; Kocmyrzów (w woj. krakowskim), na odcinku Kocmyrzów 
– Kraków 126. Innymi miejscowościami z centrami kolejek wąskotorowych były: 
Chlewiska (węzeł kolejek szydłowieckich), Starachowice (kolejki dowożące rudę 
do wielkiego pieca oraz drewno do tartaku), Włostów (kolejki cukrownicze), 
Pińczów (kolejki Ponidzia), Bogoria (węzeł łącznikowy kolejek z Jędrzejowa, 
Pińczowa, Szczucina i Włostowa), Cudzynowice k. Kazimierzy Wielkiej (węzeł 
łącznikowy kolejek z Miechowa, Pińczowa i Kocmyrzowa) 127.

Koleje wąskotorowe, na których ogólnie stosowano trakcję parową, miały 
tory różnej szerokości: 600, 750, 760, 865 i 1000 mm. Polska przejmowała te kole-
je, nie tylko nieprzystosowane do miejscowych potrzeb komunikacyjnych i roz-
miarów przemysłu, ale także przeważnie bardzo zniszczone, ze zrujnowanym 
taborem, a stosunek prawny wielu linii nie był zupełnie uregulowany. Ponadto 
w czasie wojny polsko-radzieckiej wiele z tych kolejek przenoszono, rozbierano 
lub wydzierżawiano – zależnie od potrzeb, a głównie zmieniającej się sytuacji 
wojennej. Dopiero po przyjęciu kolei wąskotorowych przez Ministerstwo Komu-
nikacji można było przystąpić do ich uporządkowania, co jednak nie było łatwe, 
gdyż przejmowanie odbywało się częściami i trwało od 1918 do 1926 roku 128.

Według stanu z 1 sierpnia 1923 roku długość kolejek wąskotorowych na te-
renie województwa kieleckiego wynosiła 696,2 km (w tym 94 km pod zarządem 
Ministerstwa Robót Publicznych /A/, 20 km pod zarządem Wydziałów Sejmików 
Powiatowych /B/, a najwięcej bo 582, 2 km /C/ było własnością prywatną lub 
wchodziło w skład innych zarządów). W poszczególnych powiatach długości te 
rozkładały się następująco: będziński 6,6 km (A), 24,2 km (C); częstochowski 
17,3 km (A), 71 km (C); iłżecki 3,4 km (A), 27 km (C); jędrzejowski 5 km (A); kie- 

niejsze Strzemieszyce Południowe, a obecnie Dąbrowę Górniczą Południową), Maczki 
(wcześniejszą Granicę, a dzisiejszy Sosnowiec Maczki), Szczakowę (dzisiejsze Jaworz-
no Szczakowa), Trzebinię, Krzeszowice, albo: najpierw z Warszawy do Radomia trasą 
wschodnią przez Otwock, Garwolin, Dęblin i Zagożdżon (zob. przypis 107), z Radomia 
do Tunelu po ww. środkowej trasie Magistrali Dęblińsko-Dąbrowskiej, a następnie z Tu-
nelu do Krakowa przez Miechów (dzisiejszą Charsznicę), Olkusz, Strzemieszyce Radom-
skie (późniejsze Strzemieszyce Północne, a obecnie Dąbrowę Górniczą Strzemieszyce), 
Kazimierz (dzisiejszy Sosnowiec Kazimierz), Maczki (wcześniejszą Granicę, a dzisiejszy 
Sosnowiec Maczki), Szczakowę (dzisiejszą Jaworzno Szczakowę), Trzebinię, Krzeszowi-
ce. Tak więc od Maczków do Krakowa obie nitki biegły po wspólnym 59 km przebiegu 
(mapa 2). 

125 Zob. przypis 108.
126 Zob. przypis 79.
127 A. Cygan, Z szacunkiem, s. 24.
128 Dwudziestolecie komunikacji, s. 213-214; Z. Szumski, Eksploatacja kolei wąskotorowych 

w okresie 1919–1928, „Inżynier Kolejowy” 1928, nr 11, s. 447-450.
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lecki 3 km (A), 105,8 km (C), konecki 1,5 km (A), 87,5 km (C); kozienicki 0,24 km 
(A), 45 km (C); miechowski 4,3 km (A), 37,2 km (C); olkuski 16,1 km (A), 29,8 km 
(C); opatowski 56 km (C); opoczyński 0,1 km (A), 6,3 km (C), pińczowski 12,5 km 
(A), 15 km (B), 54 km (C); radomski 1,8 km (A), sandomierski 9,1 km (A), 3,4 km 
(C); stopnicki 8,3 km (A); włoszczowski 4,4 km (A), 5 km (B), 34,9 km (C) 129.

W latach następnych wymieniona długość linii kolejek wąskotorowych 
ulegała zmianie, bowiem jedne linie przestawały być użytkowane, często nawet 
od razu rozbierane. Natomiast w ich miejsce powstawały nowe. Takimi linia-
mi, powstałymi od połowy 1923 roku, były m.in.: a) w latach 1924–1927 około 
143 km publicznych linii wąskotorowych rejonu Ponidzia i Ziemi Staszowskiej 
(zob. poniżej), b) w 1930 roku fabryczna linia od stacji Herby Stare Wąskotoro-
we do Skrzeszowa 130 czy c) w 1933 roku kolejka leśna z Zagnańska do Dalejowa 
w celu połączenia z także leśną kolejką Suchedniów – Dalejów – Kopcie k. Świ-
niej Góry 131.

Najważniejsze kolejki kursujące w różnym czasie przed 1918 rokiem oraz 
w II RP 132 (patrząc na ówczesne woj. kieleckie od północy /mapa 2/) to: I. Kolej-
ki okolic Radomia, Pionek i Kozienic 133: 1. Kolejka cegielniana w Wólce Klwa-
teckiej 134, 2. Kolejki w Puszczy Kozienickiej: a) wyrąb drewna w Nadleśnictwie 
Jedlnia (między wsiami Cecylówka a Stoki) – tartak k. stacji PKP Zagożdżon 135, 
b) wyrąb drewna „Góra Cztery Kopce” k. Kozienic – tartak k. stacji PKP Garbat-
ka-Letnisko; II. Kolejka okolic Białobrzegów 136 i Smardzewic 137: Stacja PKP Jeleń 
– Biała Góra k. Smardzewic; III. Kolejki okolic Chlewisk, Szydłowca, Niekłania, 

129 APK, UWK I, sygn. 15374, Koleje wąskotorowe (bocznicowe i robocze) w powiatach woj. 
kieleckiego 1923.

130 Obecnie część Kłobucka.
131 B. Kozak, Zagnańskie kolejki wąskotorowe, Warszawa 2009, s. 11; http://pl.wikipedia.

org/wiki/Kolej_w%C4%85skotorowa_Cz%C4%99stochowskiego_Obszaru_Rudono-
%C5%9Bnego [dostęp: 13.10.2013]. 

132 Bez wykazania krótszych odnóg (bocznic) od wypisanych kolejkowych tras magistral-
nych.

133 APK, UWK I, sygn. 15374, Koleje wąskotorowe (bocznicowe i robocze) w powiatach woj. 
kieleckiego 1923; A. Cygan, Z szacunkiem, s. 15-18, 91-92; B. Kozak, Zagnańskie kolejki, s. 11; 
Mapa taktyczna Polski 1 : 100 000 kwadraty: P42 S33 Kozienice, P43 S33 Zwoleń, P43 S32 
Radom, w: http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG100 [dostęp: 13.10.2013].

134 Obecnie części Radomia.
135 Zob. przypis 107.
136 Obecnie części Tomaszowa Mazowieckiego.
137 APK, UWK I, sygn. 15374, Koleje wąskotorowe (bocznicowe i robocze) w powiatach woj. 

kieleckiego 1923; Mapa taktyczna Polski 1 : 100 000 kwadraty: P42 S30 Tomaszów Mazo-
wiecki, P43 S30 Opoczno, w: http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG100 [dostęp: 
13.10.2013]. 
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Stąporkowa i Skarżyska-Kamiennej 138: 1. Stacja PKP Szydłowiec – tartak k. stacji 
PKP Bliżyn; 2. Kolejki w dobrach rodziny Platerów: a) Stacja PKP Szydłowiec – 
huta w Chlewiskach – Skłobska Góra – Skalna i Koźla Górka k. Hucisk, b) kolejka 
do kopalni „Nad Wałami” k. Chlewisk, c) Huta w Chlewiskach – tartak w Alek-
sandrowie, d) stacja PKP Jastrząb – kopalnia w Śniadkowie; 3. Kolejki okolic 
Skarżyska-Kamiennej a) stacja PKP Bliżyn – kamieniołom „Skały”, b) stacja PKP 
Bliżyn – Uroczysko „Zapowiedź”; 4. Kolejki okolic Niekłania i Stąporkowa: a) Ko-
palnia „Piekło Niekłańskie” – Prażaki „Zakładów Ostrowieckich” k. stacji PKP 
Niekłań 139, b) Kopalnia „Stanisław” w Błotnicy – główny szyb, c) Kolejka linowa: 
centralny szyb kopalni „Stanisław” – Huta Stąporków, d) cegielnia „Sołtyków” 
– Rezerwat Gagaty Sołtykowskie, e) stacja PKP Sołtyków – lasy leśnictwa Cie-
chostowice, f) kolejka w Parszowie; IV. Kolejki okolic Starachowic 140: 1. Kolejka 
Towarzystwa Starachowickich Zakładów Górniczych S.A., łącząca kopalnie rudy 
z Wielkim Piecem oraz zręby leśne (m.in. zręb Jaźwiny k. Kunowa) z tartakiem, 
znajdującym się w północnej części Starachowic – Bugaju; 2. stacja PKP Wierzb-
nik 141 – zręb „Wykus”/ zręb „Żarnowiec” k. Michniowa; V. Kolejki okolic Suche-
dniowa, Zagnańska i Nowej Słupi 142: 1. Tartak k. stacji PKP Zagnańsk – Barcza 

138 APK, UWK I, sygn. 15374, Koleje wąskotorowe (bocznicowe i robocze) w powiatach woj. 
kieleckiego 1923; J. Fijałkowski, Z kolei o kolejkach, „Słowo Ludu. Magazyn” 1980, nr 1090 
s. 4; A. Cygan, Z szacunkiem, s. 38, 54-58, 58-61; tenże, Starachowickie kolejki wąskoto-
rowe. Z dziejów powiatu starachowickiego, „Zeszyt Starachowicki” 2005 , nr 12/29, s. 66; 
I. Kuliński, Z dziejów kolejek wąskotorowych w dobrach Radziwiłłów, Platerów i Wielo-
wiejskich (dziś w powiatach: skarżyskim, szydłowieckim i koneckim), Skarżysko-Kamienna 
2008, s. 12-16, 17-20, 21-36, 38-52,38-69, 70-74, 100; http://poznaj.starachowice.pl/blog/
mapy-waskotorowki/ [dostęp: 13.10.2013]; Mapa taktyczna Polski 1 : 100 000 kwadraty: 
P44 S31 Końskie, P44 S32 Iłża, P43 S32 Radom, w: http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?ca-
t=WIG100 [dostęp: 13.10.2013]. kwadrat Iłża 1938, w: http://igrek.amzp.pl/result.php?cm-
d=id&god=P44_S32&cat=WIG100 kwadrat Radom 1938, w: http://igrek.amzp.pl/result.
php?cmd=id&god=P43_S32&cat=WIG100. 

139 Zob. przypis 115.
140 APK, UWK I, sygn. 15381, k. 3, Inwentarz kolejek wąskotorowych; sygn. 15371, k. 74, Spra-

wy kolejek i inwentarza kolejkowego; J. Fijałkowski, Z kolei o kolejkach, s. 4; A. Cygan, 
Starachowickie kolejki wąskotorowe, s. 10-54, 56-60, IV, V; A. Cygan, Z szacunkiem, s. 30-
33, 37; Ciuchcią przez Puszczę Świętokrzyską, „Echo Dnia” 1974, nr 292, s. 5; http://poznaj.
starachowice.pl/blog/mapy-waskotorowki/ [dostęp: 13.10.2013]; Mapa taktyczna Polski 
1 : 100 000 kwadrat P44 S32 Iłża, w; http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG100 [do-
stęp: 13.10.2013].

141 Zob. przypis 111.
142 APK, UWK I, sygn. 2419, Plany gruntów zajętych pod kolejkę leśną Zagnańsk – Św. Krzyż; 

Zagnańsk Dalejów – Kopcie / Suchedniów oraz Kielce – Niwki Daleszyckie – Złota Woda 
1937; sygn. 15374, Koleje wąskotorowe (bocznicowe i robocze) w powiatach woj. kielec-
kiego 1923; S. Barański, E. Krzysztofik, Dotychczasowa gospodarka leśna na obszarze ŚPN 
i otuliny – maszynopis, Kielce 1978; M. Paszkowski, Świętokrzyskie ciuchcie, s. 47; A. Cygan, 
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– Wilków – „Słupski Weksel” k. Świętej Katarzyny – Wola Szczygiełkowa – Dęb-
no – Hucisko – Św. Krzyż; 2. Hucisko – Rudki; 3. Tartak k. stacji PKP Zagnańsk 
– Dalejów – Kopcie k. Świniej Góry / stacja PKP Suchedniów (od Dalejowa do 
stacji PKP w Suchedniowie po śladzie wcześniejszej kolejki A. Wędrychowskiego 
/punkt 8a/); 4. Stacja PKP Zagnańsk – Samsonów – Szałas / ćmińsk / Długo-
jów; 5. Kolejki Kamieniołomów Państwowych w Zagnańsku; 6. Kolejka konna 
w Jasiowie; 7. Stacja PKP Zagnańsk – Borowa Góra; 8. Kolejki okolic Suchednio-
wa 143: a) Kolejka Antoniego Wędrychowskiego: –) Suchedniów – Kruk – rezerwat 
Świnia Góra, –) Kruk – kopalnia na Kamiennej Górze, b) Kolejka konna Nadle-
śnictwa Suchedniów, c) stacja PKP Suchedniów – Stokowiec, d) stacja PKP Su-
chedniów – Wierzbka – Jędrów, e) stacja PKP Suchedniów – Błoto, f) stacja PKP 
Suchedniów – Osieczno; VI. Kolejki okolic Piekoszowa, Kielc, Daleszyc i Łago-
wa 144: 1. Tartak k. stacji PKP Kielce – Domaszewice – Radlin – Cedzyna – Lesz-
czyny – Górno – Wola Jachowa – Niwki Daleszyckie – Łukawa / Widełki / Złota 
Woda; 2. Kolejka konna Dąbrowa Sieje (leśna) oraz do kamieniołomu; 3. Kolejka 
do kamieniołomu u podnóża „Góry Hałasa”; 4. Stacja PKP Kielce Herbskie – 
Miedziana Góra; 5. stacja PKP Sitkówka 145 – kamieniołom Sitkówka; 6. Kolejka 
do kamieniołomu Siedlce Wolica; 7. Stacja PKP Chęciny 146 – Tokarnia; 8. Przy-
stanek PKP Rykoszyn – Miedzianka; 9. Kolejki do kamieniołomów okolic Pieko-
szowa i Jaworzni; VII. Kolejki okolic Włoszczowy 147: 1. Stacja PKP Żelisławice 

Starachowickie kolejki s. 61; A. tenże, Z szacunkiem, s. 40-44; B. Kozak, Zagnańskie kolejki, 
s. 7-11, 34, 57-149, 154-155, 166-167. I. Kuliński, Z dziejów, s. 75-82, 85; J. Fijałkowski, Z kolei 
o kolejkach, s. 4; Ciuchcią przez Puszczę, s. 5; http://poznaj.starachowice.pl/blog/mapy-wa-
skotorowki/ [dostęp: 13.10.2013]; Mapa taktyczna Polski 1 : 100 000 kwadraty: P44 S31 Koń-
skie, P44 S32 Iłża, P45 S31 Kielce, P45 S32 Bodzentyn, w: http://igrek.amzp.pl/mapindex.
php?cat=WIG100 [dostęp: 13.10.2013]. 

143 W większości na terenie dzisiejszego Suchedniowa.
144 APK, UWK I, sygn. 15374, Koleje wąskotorowe (bocznicowe i robocze) w powiatach 

woj. kieleckiego 1923; sygn. 2419, Plany gruntów zajętych pod kolejkę leśną Zagnańsk – 
Św. Krzyż; Zagnańsk Dalejów – Kopcie / Suchedniów oraz Kielce – Niwki Daleszyckie 
– Złota Woda 1937; J. Fijałkowski, Z kolei o kolejkach, s. 4; S. Barański, E. Krzysztofik, 
Dotychczasowa gospodarka leśna; A. Cygan, Z szacunkiem, s. 75-80, 82, 84, 86-90, 93, 98-
102; B. Kozak, Zagnańskie kolejki, s. 11; J. Żak, Podzwonne dla jędrzejowskiej wąskotorówki. 
Przyczynek do dziejów Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej, Staszów 2003, s. 20; Mapa tak-
tyczna Polski 1 : 100 000 kwadraty: P45 S31 Kielce, P45 S32 Bodzentyn, P46 S31 Pińczów, 
w: http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG100 [dostęp: 13.10.2013]. 

145 Dzisiejsza Sitkówka-Nowiny.
146 Dzisiejsza Wolica.
147 APK, UWK I, sygn. 15374, Koleje wąskotorowe (bocznicowe i robocze) w powiatach woj. 

kieleckiego 1923; J. Jerzmanowski, W starych Kielcach, Kraków 1975, s. 193, 195; A. Cygan, 
Z szacunkiem, s. 80-83, 85, 90; J. Żak, Podzwonne dla jędrzejowskiej, s. 37, 45-46; Mapa tak-
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– Kurzelów; 2. Podlesie k. Oleszna – Fryszarka – Skorków 148 (w pobliże linii kole-
jowej Częstochowa – Kielce); 3. Kolejka od linii kolejowej Częstochowa – Kielce 
w Skorkowie 149 do kamieniołomu k. Bukowej Góry; 4. Kolejka (tramwaj konny) 
Sędziszów – Szczekociny; VIII. Kolejki okolic Herbów, Krzepic, Kłobucka i Bla-
chowni 150: 1. Praszka – Jaworzno (powiat wieluński, woj. łódzkie) – Parzymiechy 
– Grabarze (do lasów powiatu radomszczańskiego, woj. łódzkie); 2. Stacja PKP 
Herby Stare 151 – Koski – Praszczyki (w 1926 r. w rejonie zamkniętego torowiska tej 
kolejki: Nowiny – Kuleje – Koski – Praszczyki zbudowano część normalnotorowej 
linii kolejowej Kalety – Herby Nowe – Panki – Krzepice – Wieluń – Podzamcze 152 
k. Wieruszowa,); 3. Stacja PKP Herby Stare 153 – Blachownia; 4. Zakrzew 154 – Bla-
chownia 155; 4. Mokra – Zagórze 156 (po jej likwidacji w latach dwudziestych, w jej 
rejonie zbudowano w 1930 r. fragment Magistrali Śląsko-Dąbrowskiej /Magistrali 
Węglowej/ Herby Nowe – Gdynia 157, łączącej Górny Śląsk oraz Zagłębia Dąbrow-
skie i Krakowskie poprzez Bydgoszcz z Wybrzeżem – z portami polskiej strefy 
celnej w Gdyni oraz w Danzig /Gdańsku/. Ponadto ten odcinek Magistrali Ślą-
sko-Dąbrowskiej stanowił również zachodnią nitkę połączenia Górnego Śląska 
oraz Zagłębia Dąbrowskiego z Łodzią i z Warszawą); 5. stacja PKP Herby Stare 158  

tyczna Polski 1 : 100 000 kwadrat P45 S30 Włoszczowa, w: http://igrek.amzp.pl/mapindex.
php?cat=WIG100 [dostęp: 13.10.2013].

148 Obecnie część Bukowy.
149 Jak wyżej.
150 APK, UWK I, sygn. 15371, k. 18, 77, Sprawy kolejek i inwentarza kolejkowego; sygn. 

15374, Koleje wąskotorowe (bocznicowe i robocze) w powiatach woj. kieleckiego 1923; 
Mapa taktyczna Polski 1 : 100 000 kwadraty: P44 S27 Wieluń, P45 S27 Krzepice, P45 
S28 Częstochowa, P46 S28 Woźniki [dostęp: 13.10.2013]. http://pl.wikipedia.org/wiki/ 
Kolej_w%C4%85skotorowa_Cz%C4%99stochowskiego_Obszaru_Rudono%C5%9Bnego 
[dostęp: 13.10.2013]. 

151 Zob. przypis 120.
152 Zob. przypis 77.
153 Zob. przypis 120.
154 Zob. przypis 130.
155 Obecnie w budynku tej stacji, wybudowanej na końcu odnogi prowadzącej ze stacji Ostrowy 

(dzisiejszej Blachowni) do Huty Blachownia (mapa 2), znajduje się Urząd Stanu Cywilnego. 
J. A. Bossowski, Z. Urbański, Historia kolei Herby – Częstochowa, Częstochowa 2002.

156 Zob. przypis 130.
157 Mapa taktyczna Polski 1 : 100 000, kwadrat P45 S28 Częstochowa, w: http://igrek.amzp.pl/

mapindex.php?cat=WIG100 [dostęp: 13.10.2013]; G. Kotlarz, H. Dąbrowski, E. Wieczorek, 
Magistrala węglowa, Rybnik 2008; M. Widernik, Magistrala węglowa Śląsk – Gdynia i jej 
znaczenie w okresie międzywojennym, „Zapiski Historyczne”, t. 49, 1984, z. 2; M. Turyn, 
60 lat Magistrali Węglowej Śląsk – Gdynia (1933–1993). „Przegląd Komunikacyjny” 1993, 
nr 7.

158 Zob. przypis 120.
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– Skrzeszów 159; 6. Dźbów 160 – Konopiska, 7. Stacja PKP Poraj – Poczesna; 8. Stacja 
PKP Poraj – Kamienica Polska; IX. Kolejki okolic Zawiercia i Olkusza 161: 1. sta-
cja PKP Myszków – Będusz 162, 2. stacja PKP Zawiercie – Poręba (w końcu lat 
trzydziestych częściowo po torowisku tej kolejki budowana była linia normalno-
torowa, będąca fragmentem mającej powstać Magistrali Górny Śląsk / Zagłębie 
Dąbrowskie – Ponidzie – Sandomierz – Wołyń); 3. stacja PKP Ząbkowice 163 – 
Starosiedle, 4. stacja PKP Bolesław – Bukowno; X. Kolejki okolic Jędrzejowa, 
Ponidzia i Ziemi Staszowskiej 164: 1. Kolejka konna Ostrowiec 165 – Staszów, 2. Ję-
drzejów – Hajdaszek – Bogoria; 3. Bogoria – Iwaniska; 4. Bogoria – Staszów – 
Rytwiany – Zborówek – Szczucin; 5. Zborówek – Karsy k. Pacanowa; 6. Kolejki 
majątku Rytwiany (w tym m.in. kolejki konne Rytwiany – Bukowa – Ruszcza 
k. Sulisławic i Staszów – kamieniołom); 7. Miechów (późniejsza Charsznica) – 
Miechów (późniejszy Miechów Wąskotorowy) – Cudzynowice; 8. Hajdaszek – 
Gołuchów; 9. Hajdaszek – Pińczów – Wiślica (na odcinku tym wcześniejsza ko-
lejka konna) – Cudzynowice; 10. Cudzynowice – Kazimierza Wielka – Posądza; 
11. Posądza – Biórków – Kocmyrzów, 12. Wiślica – Opatowiec (kolejka konna); 13. 
Witów – Koszyce – Sędziszowice. 

Zarządzeniem Prezydenta RP z 9 czerwca 1925 roku Powiatowy Związek 
Komunalny w Pińczowie uzyskał koncesję na budowę i eksploatację wąskoto-
rowej kolei żelaznej publicznej prywatnego użytku z Hajdaszka przez Pińczów 
i Wiślicę do Cudzynowic oraz z Cudzynowic przez Kazimierzę Wielką do Po-
sądzy, na styku z wcześniej wybudowaną linią Posądza – Kocmyrzów. W ciągu 
3 lat wybudowano 126 km linii. W 1926 roku na obszarze tym funkcjonowały 

159 Zob. przypis 130.
160 Zob. przypis 34.
161 APK, UWK I, sygn. 15374, Koleje wąskotorowe (bocznicowe i robocze) w powiatach woj. 

kieleckiego 1923; Mapa taktyczna Polski 1 : 100 000 kwadraty: P46 S28 Woźniki, P47 S29 
Olkusz, w: http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG100 [dostęp: 13.10.2013]; Woje-
wództwo śląskie oraz ziemie sąsiednie – mapa 1 : 400 000, Katowice 1937. 

162 Obecnie część Myszkowa.
163 Dzisiejsza Dąbrowa Górnicza Ząbkowice.
164 APK, UWK I, sygn. 15374, Koleje wąskotorowe (bocznicowe i robocze) w powiatach woj. 

kieleckiego 1923; M. Paszkowski, Świętokrzyskie ciuchcie, s. 44-45; Historia Polski w licz-
bach, z. 5. Transport, s. 186; Rozkład jazdy PKP 1929 (zima), tablice: 164, 165, 166; A. Cygan, 
Z szacunkiem, s. 45-53, 74; J. Żak, Podzwonne dla jędrzejowskiej, s. 18-19, 22-23, 34-35, 37-
41, 45-50; S. Maj, Radziwiłłowie na Ziemi Staszowskiej, Staszów 1997, s. 22-23; B. Pokropiń-
ski, Jędrzejowskie koleje wąskotorowe, Zamość 2012; http://www.expres-ponidzie.k-ow.net 
[dostęp: 13.10.2013]; Mapa taktyczna Polski 1 : 100 000 kwadraty: P46 S30 Jędrzejów, P46 
S31 Pińczów, P46 S32 Staszów, P47 S30 Miechów, P47 S31 Działoszyce, P47 S32 Stopnica, 
w: http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG100 [dostęp: 13.10.2013]. 

165 Zob. przypis 17.
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cztery niezależne od siebie koleje wąskotorowe z własnymi zarządami: Koc-
myrzów – Posądza z siedzibą zarządu w Biórkowie, Działoszyce – Miechów 
(późniejsza Charsznica) z siedzibą zarządu w Miechowie, Jędrzejów – Bogo-
ria – Iwaniska oraz Bogoria – Szczucin z siedzibą zarządu w Jędrzejowie, Piń-
czowska Kolej Dojazdowa z siedzibą zarządu w Pińczowie. Na początku 1927 
roku połączono w jedną sieć linie tych czterech kolei: miechowską, jędrzejow-
ską i kocmyrzowską, będące pod zarządem PKP, oraz prywatną pińczowską. 
Jednak w obliczu kryzysu gospodarczego, jaki w tym czasie nastąpił w kraju, 
Zarząd Kolei Dojazdowej wystąpił do PKP z wnioskiem o przejęcie tej kolei 
pod jej kierownictwo. Nastąpiło to 1 stycznia 1930 roku. Powstała wówczas Ję-
drzejowska Kolej Wąskotorowa (JKW), z jednym zarządem z siedzibą w Jędrze-
jowie. Połączenie wszystkich linii kolejowych w jeden organizm, jakim była 
Jędrzejowska Kolej Wąskotorowa, umożliwił koordynację przewozów. W roku 
1932 powołano Zarząd Kolei Wąskotorowych w Jędrzejowie, który kierował 
pracami na 304 km sieci. Wchodziły w to wszystkie ówczesne publiczne ko-
leje wąskotorowe z powiatów: jędrzejowskiego, pińczowskiego, stopnickiego, 
sandomierskiego i miechowskiego, ale też i dwa krótkie (około 1,0 km) odcinki 
toru leżące na terenie województwa krakowskiego. Pierwszy wchodził w skład 
powiatu dąbrowskiego, a był to końcowy odcinek trasy ze Staszowa do Szczu-
cina (od mostu na Wiśle do stacji kolei wąskotorowej w Szczucinie /na styku 
z linią normalnotorową do Tarnowa/) oraz drugi podobnie krótki (niespełna 
1,0 km) odcinek toru, leżący w powiecie krakowskim. Był to także końcowy 
fragment linii przekraczającej dawną granicę Królestwa z Galicją: Hajdaszek 
– Kocmyrzów (od granicy woj. do stacji Kocmyrzów Wąskotorowy /na styku 
z linią normalnotorową do Krakowa/). 

XI. Kolejki okolic Kunowa, Ostrowca 166, Bodzechowa i Ćmielowa 167: 
1. Kolejka bodzechowska: Denków 168 – Bodzechów, 2. Kolejka kopalni rudy żela-
za „Stefania” /od Stawu Kunowskiego/; 3. Kolejka wielkiego pieca w Ostrowcu 169; 
4. kolejka cegielni Głowackiego w Ostrowcu 170; 5. Kolejka w Dołach Biskupich; 
6. Kolejka ćmielowska; 7. Kolejka konna Ostrowiec 171 – Staszów); XII. Kolejki 

166 Jak wyżej.
167 APK, UWK I, sygn. 15374, Koleje wąskotorowe (bocznicowe i robocze) w powiatach woj. 

kieleckiego 1923; A. Cygan, Z szacunkiem, s. 64-68; tenże, Starachowickie kolejki, s. 55-56, 
67-68; http://poznaj.starachowice.pl/blog/mapy-waskotorowki/ [dostęp: 13.10.2013]; Mapa 
taktyczna Polski 1 : 100 000 kwadraty: P44 S32 Iłża, P45 S32 Bodzentyn, P45 S33 Opatów, 
w: http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG100 [dostęp: 13.10.2013]. 

168 Obecnie część Ostrowca Świętokrzyskiego (zob. przypis 17).
169 Zob. przypis 17.
170 Jak wyżej.
171 Jak wyżej.
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okolic Opatowa, Włostowa i Sandomierza 172 1. Kolejka konna Ostrowiec 173 – Sta-
szów; 2. Jasice – Opatów; 3. Chałupki – Jasice; 4. Kolejka konna Opatów – Iwani-
ska; 5. Włostów – Iwaniska; 6. Włostów – Byszów – Jachimowice – Koprzywnica 
– Ciszyca; 7. Kolejka w Sandomierzu; 8. Kolejka do kamieniołomu Potkanów; 
9. Kamieniołom Międzygórz – Kleczanów – Rożki – Lenarczyce; 10. Kolejka wa-
pienników okolic Mydłowa. 

Oprócz ww. linii, wyszczególnionych w wykazie kolejek wąskotorowych 
oraz na mapie 2, w województwie kieleckim były także inne fabryczne linie 
bocznicowe, szczególnie gęsto budowane na terenach przemysłowych. Najwię-
cej takich bocznic zakładowych powstało w Zagłębiu Dąbrowskim 174. W latach 
1932–1939 wybudowało je m.in. Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe „Saturn” 
w Sosnowcu, Modrzejewskie Zakłady Górniczo-Hutnicze S.A. w Sosnowcu, 
Kopalnie węgla kamiennego „Victoria” w Dąbrowie Górniczej, Częstocickie Fa-
bryki Cukru S.A. w Ostrowcu 175, Huta Ludwików S.A. w Kielcach i wiele, wiele 
innych 176.

Mieczysław B. Markowski podaje, że w końcu 1937 roku przez obszar wo-
jewództwa kieleckiego przebiegało łącznie 1254 km normalnotorowych i wąsko-
torowych linii kolejowych, a więc na 100 km2 przypadało 4,9 km. Stawiało to 
województwo kieleckie poniżej średniej krajowej. Dla obszaru całego państwa 
wskaźnik ten wynosił 5,2 km, dlatego zajmowało ono dopiero 8 miejsce w kraju 
za województwami: śląskim, pomorskim, poznańskim, lwowskim, tarnopolskim 
i warszawskim 177.

Na terenie ówczesnego województwa kieleckiego istniał jeszcze jeden 
rodzaj pojazdów szynowych. Oprócz przedstawionych wcześniej kolei normal-
notorowych, kolejek wąskotorowych o trakcji parowej i konnej – od 1928 roku 

172 APK, UWK I, sygn. 15374, Koleje wąskotorowe (bocznicowe i robocze) w powiatach woj. 
kieleckiego 1923; sygn. 15371, Sprawy kolejek i inwentarza kolejkowego; A. Cygan, Z sza-
cunkiem, s. 67-70, 73-74; J. Żak, Podzwonne dla jędrzejowskiej, s. 19-21, 37, 46; Mapa tak-
tyczna Polski 1 : 100 000 kwadraty: P46 S32 Staszów, P45 S33 Opatów, P46 S33 Sandomierz, 
w: http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG100 [dostęp: 13.10.2013]. 

173 Zob. przypis 17.
174 APK, UWK I, sygn. 15374, Koleje wąskotorowe (bocznicowe i robocze) w powiatach woj. 

kieleckiego 1923; sygn. 18968, Mapa linii kolejowych Górnego Śląska oraz Zagłębia Dą-
browskiego i Zagłębia Krakowskiego, 1928.

175 Zob. przypis 17.
176 APK, UWK I, sygn. 2502, Budowa bocznic kolejowych 1932–1939; sygn. 15374, Koleje wą-

skotorowe (robocze i bocznicowe) w powiatach woj. kieleckiego 1923; Archiwum Pań-
stwowe w Radomiu, Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych (DOKP), sygn. 23, Wykaz 
bocznic normalnotorowych w obrębie DOKP Radom 1938–1939.

177 M. B. Markowski, Robotnicy przemysłowi w województwie kieleckim 1918–1939, Warszawa 
1980, s. 25-26.
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istniała jeszcze linia elektryczna o prześwicie toru identycznym jak na kolejach 
normalnotorowych, czyli 1435 mm. Kolej ta nosiła nazwę Tramwaje Elektrycz-
ne w Zagłębiu Dąbrowskim S.A. i liczyła 18 km 178. Koleje te, jako wymagające 
kosztownych urządzeń i wielkich kapitałów, rozwinęły się w wielkich ośrod-
kach przemysłowych i większych miastach, bądź jako koleje dojazdowe, łączą-
ce szereg okolicznych miejscowości ciążących do danego ośrodka (np. Łódź 
i Warszawa), bądź też jako tramwaje miejskie (jak np. w przypadku Zagłębia 
Dąbrowskiego). 

Część tych kolei wybudowana była jako normalnotorowe, dostosowane 
do przejęcia wagonów PKP – tak było w przypadku Elektrycznych Kolei Do-
jazdowych w Warszawie S.A., gdzie linia o trakcji elektrycznej i prześwicie szyn 
1435 mm, licząca 32,5 km, oddana do eksploatacji w 1927 roku, była tak właściwie 
pierwszym polskim szlakiem kolejowym o trakcji elektrycznej, po którym kur-
sowały normalne składy elektryczne na trasie Warszawa – Grodzisk Mazowiecki 
(wzdłuż linii kolejowej Warszawa – Skierniewice). Pozostałe linie, m.in. w Łodzi, 
Warszawie, na Górnym Śląsku, były typowymi liniami tramwajowymi. Wszyst-
kie ówczesne koleje elektryczne dostosowane były głównie do przewozu osób, do 
ruchu zaś towarowego tylko niektóre, i to w ograniczonym zakresie, spełniając 
rolę środka dojazdowego do stacji Polskich Kolei Państwowych.

Większość tego typu kolei stanowiła wyłączną własność związków ko-
munalnych, niektóre należały do towarzystw akcyjnych o kapitale mieszanym, 
tj. związków komunalnych i prywatnych interesantów. Reszta zaś była całkowicie 
prywatnymi przedsiębiorstwami. Nadzór państwowy nad tymi kolejami sprawo-
wało Ministerstwo Komunikacji, analogicznie jak w przypadku kolei o trakcji 
parowej 179.

Budowa linii tramwajowych w Zagłębiu Dąbrowskim była już w planach 
przed I wojną światową. Po wojnie problem komunikacji tramwajowej w Zagłę-
biu Dąbrowskim podjął koncern „Siła i Światło” S.A. z Warszawy. Wystąpił on 
9 kwietnia 1919 roku do miast Zagłębia i Sejmiku Będzińskiego z propozycją wy-
budowania normalnotorowej kolei miejskiej. Dopiero po trzech latach (5 kwiet-
nia 1922 r.) podpisano umowę, na mocy której Powiatowy Związek Komunal-
ny powiatu będzińskiego oraz miasta Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza 
i Czeladź utworzyły firmę pod nazwą Towarzystwo Tramwajów Elektrycznych 
w Zagłębiu Dąbrowskim Spółka z ograniczoną poręką z siedzibą w Będzinie 180. 
Dnia 21 grudnia 1923 roku zawiązano Spółkę Akcyjną Tramwaje Elektryczne  

178 APK, UWK I, sygn. 14339, Tramwaje Elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskim.
179 Dziesięciolecie PKP 1918–1928, Warszawa 1928, s. 35; http://www.warszawa1939.pl/strona_

bez.php?kod=koleje#ekd [dostęp: 13.10.2013].
180 http://czeladz.blogspot.com/2010/12/tramwaje-w-czeladzi.html [dostęp: 13.102013].
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w Zagłębiu Dąbrowskim 181, która później otrzymała koncesję na 48 lat na budowę 
i eksploatację tramwajów na tym terenie 182.

Linie tramwajowe znajdujące się w Zagłębiu Dąbrowskim należały do ww. 
Spółki Akcyjnej, zaś na pobliskim Górnym Śląsku do Schlesiche Kleinbahn – 
Spółka Akcyjna (od 1928 r. Śląskie Kolejki – Spółka Akcyjna z siedzibą w Kato-
wicach).

Towarzystwa te, zdając sobie sprawę, że przez ześrodkowanie kierownic-
twa w jednych rękach osiągnie się większą oszczędność i jednolitość, utworzy-
ły w dniu 1 lipca 1925 roku po długich pertraktacjach trzecie Towarzystwo pod 
nazwą Śląsko-Dąbrowskie Kolejowe Towarzystwo Eksploatacyjne. Spółka z. o.o. 
(Ś-DKTE), którego zadaniem było wspólne prowadzenie eksploatacji na liniach 
należących do obu wymienionych towarzystw. W 1930 roku jednym z dyrekto-
rów tego Towarzystwa był inż. Stanisław Wrede 183.

Wiosną 1925 roku Spółka Akcyjna Tramwaje Elektryczne w Zagłębiu Dą-
browskim z siedzibą w Sosnowcu wysłała do Urzędu Wojewódzkiego w Kiel-
cach prośbę wraz z projektem międzymiastowej 14,15 km trasy z Sosnowca przez 
Będzin do Dąbrowy Górniczej. Projekt ten, przed wysłaniem do akceptacji do 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, został najpierw zaakceptowany przez za-
rządy zainteresowanych miast. Z kolei 23 czerwca 1925 roku Okręgowa Dyrek-
cja Robót Publicznych (ODRP) Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wysłała do 
Ministerstwa Robót Publicznych w Warszawie pozwolenie na korzystanie z dróg 
publicznych w okresie budowy międzymiastowej kolei elektrycznej z Sosnowca 
przez Będzin do Dąbrowy Górniczej pod własnymi warunkami 184.

Prace ziemne przy budowie zajezdni rozpoczęto już w połowie 1926 roku. 
Pierwszy etap robót przewidywał budowę sieci o długości 26 km (łącznie z mi-
jankami oraz torami w zajezdni). Tory starano się układać na osobnych torowi-
skach. Energię elektryczną do zasilania sieci trakcyjnej otrzymywano z czynnej 
od 1913 roku Elektrowni Okręgowej w Będzinie przez dwie podstacje w Sosnow-
cu i Będzinie. Przy ulicy Okrzei w Będzinie wzniesiono dużą zajezdnię, w któ-
rej stacjonował tabor w liczbie 14 wozów silnikowych i 16 wagonów doczepnych 

181 http://wikizaglebie.pl/wiki/Tramwaje_elektryczne_w_Zag%C5%82%C4%99biu-
_D%C4%85browskim_S._A. [dostęp: 13.10.2013].

182 Tamże. Dz.U. 1924, nr 20, poz. 213; P. Kozielski, Rys monograficzny.
183 S. Wrede, Ruch tramwajowy i autobusowy na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. „Prze-

gląd Komunikacyjny” 1930, nr 32, s. 11-12; http://wikizaglebie.pl/wiki/Tramwaje_elektrycz-
ne_w_Zag%C5%82%C4%99biu_D%C4%85browskim_S._A. [dostęp: 13.10.2013]; P. Ko - 
zielski, Rys monograficzny; http://www.kroniki.xis.katowice.pl/ [dostęp: 13.10.2013].

184 APK, UWK I, sygn. 15252, k. 136-138, Utrzymanie dróg państwowych w powiecie bę-
dzińskim.
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(sprowadzonych z Anglii) 185. Dnia 25 października 1926 roku Spółka Akcyjna 
Tramwaje Elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskim przesłała do ODRP Urzędu Wo-
jewódzkiego w Kielcach pismo, w którym wyraziła swą zgodę na proponowane 
przez Urząd warunki 186.

Ruch tramwajowy na terenie Zagłębia Dąbrowskiego zainaugurowano 
18 stycznia 1928 roku uruchomieniem linii Sosnowiec – Będzin. Kolejne odcinki 
oddano do eksploatacji w tym samym roku: 11 lutego na trasie Będzin – Dąbrowa 
Górnicza Kościół, 14 lipca na trasie Sosnowiec – Szopienice 187 i 31 października na 
odcinku Dąbrowa Górnicza Kościół – Dąbrowa Górnicza Reden. W kolejnych 
latach kontynuowano rozbudowę sieci tramwajowej. Dnia 27 stycznia 1929 roku 
przekazano do eksploatacji linię z Będzina do Czeladzi 188. W tym samym roku 
pojawiają się plany rozbudowy sieci tramwajowej. Planowano wybudować 45 km 
linii. Większość z nich nie powstało do dzisiaj, m.in.: Czeladź – Siemianowice, 
Czeladź – Sosnowiec Milowice, Sosnowiec Ludwik – Sosnowiec Dębowa Góra – 
Niwka 189, Dąbrowa Górnicza – Strzemieszyce 190, Dąbrowa Górnicza – Zagórze 191 
– Niwka 192. W latach 1928–1931 Górny Śląsk (Szopienice 193) miał połączenie tram-
wajowe z Zagłębiem Dąbrowskim (Sosnowiec) tylko z dzielnicą sosnowiecką, 
leżącą po zachodniej stronie torów kolejowych k. stacji Sosnowiec Północny 194. 
W związku z tym pasażerowie, chcący kontynuować podróż w kierunku Będzina, 
a dalej z niego na zachód do Czeladzi lub na wschód do Dąbrowy Górniczej, mu-

185 APK, UWK I, sygn. 18030, Projekt wozowni międzymiastowej kolei Elektrycznej w Za-
głębiu Dąbrowskim na terytorium miasta Będzina; http://czeladz.blogspot.com/2010/12/
tramwaje-w-czeladzi.html [dostęp: 13.10.2013]. 

186 APK, UWK I, sygn. 15252, k. 136-138, 141, 143, Utrzymanie dróg państwowych w powiecie 
będzińskim; http://wikizaglebie.pl/wiki/Tramwaje_elektryczne_w_Zag%C5%82%C4%99- 
biu_D%C4%85browskim_S._A. [dostęp: 13.10.2013].

187 Obecnie część Katowic.
188 APK, UWK I, sygn. 15252, k. 136-138, 141, 143, Utrzymanie dróg państwowych w powie-

cie będzińskim; J. Maszczyk, Mkną po szynach sosnowieckie tramwaje, w: http://www.
wobiektywie2008.republika.pl/gfx/msst.pdf. [dostęp: 13.05.2013]; Tramwaje Elektryczne 
w Zagłębiu Dąbrowskim S.A., w: http://www.nowezaglebie.pl/katalog.net.pdf [dostęp: 
13.10.2013].

189 Zob. przypis 45.
190 Obecnie część Dąbrowy Górniczej.
191 Zob. przypis 45.
192 APK, UWK I, sygn. 15772, Plany miast Będzina, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca, sygn. 14339, 

Tramwaje Elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskim; sygn. 18724, Projekt międzymiastowej ko-
lei Elektrycznej Czeladź – Siemianowice; Mapa taktyczna Polski 1 : 100 000 kwadrat P47 S28 
Katowice w: http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG100 [dostęp: 13.10.2013]; http://cze-
ladz.blogspot.com/2010/12/tramwaje-w-czeladzi.html [dostęp: 13.10.2013]; zob. przypis 45.

193 Zob. przypis 187.
194 Wcześniejszy Sosnowiec Warszawski, a obecny Sosnowiec Główny.
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sieli przejść pieszo przez tory kolejowe i przesiąść się do tramwaju, rozpoczyna-
jącego jazdę na mijance końcowej, znajdującej się przy dawnym urzędzie poczto-
wym przy ulicy 3 Maja. W roku 1931 wybudowano nad wymienionym przejściem 
przez tory wiadukty kolejowe: na linii Katowice – Sosnowiec – Będzin – Dąbrowa 
Górnicza oraz na łącznicy łączącej stacje Sosnowiec Południowy 195 z Sosnowcem 
Północnym 196. Dlatego od 2 marca 1931 roku, po uruchomieniu odcinka toru pod 
wiaduktami (w Tunelu Katowickim), można mówić o połączeniu tramwajów ślą-
skich z dąbrowskimi 197. 

Długość linii kolejowej (tramwajowej), eksploatowanej przez Ś-DKTE, 
wynosiła 108,5 km, przy czym na tor normalny (szerokość 1435 mm) przypadało 
37,6 km, reszta zaś linii posiadała tor o szerokości 785 mm. Zdecydowana więk-
szość linii znajdowała się na Górnym Śląsku, a na terenie Zagłębia funkcjonowała 
opisana wyżej linia z Dąbrowy Górniczej przez Będzin do Sosnowca i następnie 
przedłużona do Katowic oraz z Będzina do Czeladzi.

Ś-DKTE korzystała z 5 wozowni (w tym jednej w Będzinie na terenie Za-
głębia), 3 warsztatów głównych (i również z jednym w Będzinie), 2 warsztatów 
pomocniczych i 7 podstacji (w tym w Będzinie i Sosnowcu). W 1930 roku Towa-
rzystwo rozporządzało taborem 172 wagonów osobowych i 32 wozów gospodar-
czych. W latach 1928–1929 na Górnym Śląsku w przebudowę starych linii zainwe-
stowano około 7 800 000 zł. W 1929 roku rozpoczęto budowę wielkich warsztatów 
i wozowni w Hajdukach Wielkich 198, których łączny koszt budowy miał wynieść 
około 2 000 000 zł 199. W roku następnym na przebudowę linii oraz na budowę 
warsztatów miano zainwestować jeszcze 3 600 000 zł. Ogółem w końcu 1930 roku 
łączna wartość inwestycji związanych z przebudową miała wynieść 11 400 000 zł.

Przy rozdawaniu dostaw uniezależniono się od zagranicy, o ile było to tyl-
ko możliwe. Wykonanie powierzono wyłącznie firmom krajowym, w latach na-
stępnych, czyli na początku lat trzydziestych XX wieku przewidziana była prze-
budowa kolejnych linii tak, żeby najpóźniej do końca 1935 roku cała ówczesna 
sieć była przebudowana. Na ten cel – według wyliczeń – potrzebne jeszcze było 
dodatkowe 12,3 mln zł. Oprócz projektów przebudowy, Towarzystwo opracowało 
jeszcze projekty rozszerzenia istniejącej wówczas sieci. 

195 Wcześniejszy Sosnowiec Iwanogrodzki oraz Sosnowiec Radomski.
196 Zob. przypis 194. 
197 http://czeladz.blogspot.com/2010/12/tramwaje-w-czeladzi.html [dostęp: 13.10.2013]; http:// 

wikizaglebie.pl/wiki/Tramwaje_elektr yczne_w_Zag%C5%82%C4%99biu_ 
D%C4%85browskim_S._A. [dostęp: 13.10.2013]. Mapa taktyczna Polski 1 : 100 000 kwadrat 
P47 S28 Katowice, w: http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG100 [dostęp: 13.10.2013]; 
http://fotopolska.eu/Sosnowiec/b785,Tunel_Katowicki.html [dostęp: 13.10.2013].

198 Obecnie części Chorzowa.
199 S. Wrede, Ruch tramwajowy i autobusowy, s. 11-12; P. Kozielski, Rys monograficzny.
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O znaczeniu, jakie w 1930 roku miała połączona sieć tramwajowa Górnego 
Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, świadczą następujące liczby: przedsiębiorstwo za-
trudniało 1050 robotników i urzędników z etatem zarobkowym w kwocie 3 500 000 
zł rocznie, zużywało rocznie 780 000 kW/h prądu i wydatkowało rocznie 1 500 000 zł 
na – wyłącznie krajowe – materiały do naprawy. Poza 1 100 000 zł podatków Towa-
rzystwo płaciło gminom, oprócz bieżącego utrzymania bruków w obrębie torów, 
80 000 zł rocznie tytułem należności za używanie dróg. Poza tym Towarzystwo 
w 1929 roku zapłaciło tytułem udziału w kosztach brukowania ulic kwotę 410 000zł. 
Ś-DKTE przewoziły wówczas rocznie przeszło 34 000 000 osób 200.

W 1933 roku przystąpiono do budowy miejskiej linii w Sosnowcu na trasie 
Huta „Milowice” – ulica Okrzei. Wymienioną linię realizowano od 7 grudnia tego 
roku, kiedy uruchomiono odcinek między hutą a mostem na Przemszy, do 1 maja 
roku następnego. Ostatni jej odcinek oddano do eksploatacji dopiero 22 grud-
nia 1935 roku, po ukończeniu wiaduktu nad nieistniejącym już torem bocznicy 
prowadzącej od linii Warszawsko-Wiedeńskiej (odchodzącej z kierunku Będzina 
/między tą stacją a Sosnowcem Północnym/ do Kopalni „Renard” (obecnie „So-
snowiec”). Długość linii tramwajowych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego w 1937 
roku wynosiła 25,5 km 201, a w skład taboru wchodziło przed wybuchem II wojny 
światowej 18 wagonów silnikowych i 76 doczepnych typu angielskiego.

W 1937 roku nastąpiło rozdzielenie działającego wspólnie od 1925 Ś-DKTE 
(przestało ono istnieć) i tym samym obie firmy: na Górnym Śląsku Śląskie Kolej-
ki – Spółka Akcyjna oraz w Zagłębiu Dąbrowskim Tramwaje Elektryczne w Za-
głębiu Dąbrowskim S.A. działały ponownie oddzielnie. Jednak w obydwu przed-
siębiorstwach funkcję naczelnego dyrektora pełnił zasłużony dla komunikacji 
miejskiej w Polsce i na Śląsku inż. Paweł Neskrypke 202. 

Również i w Kielcach w końcu lat dwudziestych XX wieku powstał projekt 
wybudowania linii tramwajowych. Wiązało się to z oddaniem do użytku w końcu 
1926 roku Spółki Akcyjnej Elektrownia w Kielcach. Jej dyrektorem został inż. Pa-
szyc, który na swoim stanowisku przetrwał do wybuchu II wojny światowej. W dniu 
1 stycznia 1927 roku z prądu korzystało 2700 prywatnych abonentów, których licz-
ba w ciągu roku wzrosła do 5014 abonentów. W 1928 roku powstało Zjednoczenie 
Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego (ZEORK), dzięki czemu zarysowała 
się perspektywa korzystania z cudzych i przekazywania własnych nadwyżek pro-
dukcyjnych. Elektrownia kielecka wyczuła tę koniunkturę i zwróciła się do Mini-

200 Tamże.
201 http://czeladz.blogspot.com/2010/12/tramwaje-w-czeladzi.html [dostęp: 13.10.2013]. http:// 

wikizaglebie.pl/wiki/Tramwaje_elektryczne_w_Zag%C5%82%C4%99biu_D%C4%85- 
browskim_S._A. [dostęp: 13.10.2013]. Zob. przypis 194.

202 P. Kozielski, Rys monograficzny; http://wiki zaglebie.pl/wiki/Tramwaje_elektryczne_w_Za-
g%C5%82%C4%99biu_D%C4%85browskim_S._A [dostęp: 13.10.2013].
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sterstwa Robót Publicznych o zezwolenie na elektryfikację przyległych gmin: Nie-
wachlów 203, Dyminy 204, Korzecko, Piekoszów, Zajączków, Morawica, a w powiecie 
jędrzejowskim, Brzegi, Sobków i miasto Jędrzejów. Niestety, władze zgodziły się 
jedynie na linię przesyłową o mocy 15 tys. wolt do wapienników w Chęcinach. Przy 
okazji zezwolono na zelektryfikowanie zakładów w Białogonie 205.

Wobec zatamowania możliwości rozwoju sieci energetycznej na przyległy 
obszar wiejski dyrekcja elektrowni wystąpiła z inicjatywą budowy kolei elek-
trycznej do Chęcin. Oferta uzyskała poparcie prezesa Rady Miejskiej, Edmunda 
Massalskiego. Nie wytrzymała jednak kalkulacji techniczno-ekonomicznej. Oka-
zało się bowiem, że koszt budowy i eksploatacji tej linii musiałby pochłonąć wię-
cej niż 3 mln zł, na co elektrownia w ciężkim kryzysowym 1930 roku nie mogła 
sobie pozwolić. Zmieniono więc pierwotne zamiary, przystosowując je lepiej do 
potrzeb miasta. Według „projektu umowy koncesyjnej”, uchwalonej przez Radę 
Miejską 30 marca 1930 roku, Spółka Akcyjna Elektrownia w Kielcach zgodziła się 
wybudować na początek 2 linie tramwajowe o łącznej długości około 6 km oraz 
zajezdnię na miejskim gruncie pod stadionem o powierzchni 1,5 morgi, dostar-
czonym bezpłatnie przez miasto.

Jedna linia miała przebiegać od dworca kolejowego fragmentami ulic: 
Sienkiewicza, Hipotecznej, Słowackiego, Seminaryjską, odcinkiem Wesołej, a na-
stępnie 3 Maja (dzisiejsza Jana Pawła II) i Aleją Krakowską do Stadionu; trasą 
drugiej linii miały być fragmenty ulic: Starozagnańskiej (Okrzei), Starowarszaw-
skiej (1 Maja), Focha (Paderewskiego) i Chęcińskiej do (nieistniejącej już obec-
nie) bocznicy kolejowej, biegnącej od Kadzielni do stacji PKP Kielce. Wozy miały 
na tych dwu trasach kursować od godziny 7 do 22 co 15 minut, z szybkością do 
15 km/h i przystawać w odstępach około 350 metrów. Koszt inwestycji obliczono 
na około 2,5 mln zł. Do budowy i eksploatacji miało być powołane specjalne 
przedsiębiorstwo pod nazwą Tramwaje Kieleckie S.A. z kapitałem 500 tysięcy zł. 
Przez 25 lat miasto miało od niego otrzymywać 50% zysków, a po upływie tego 
okresu przejąć cały jego majątek na własność. Za wyjednanie koncesji elektrownia 
zgodziła się zasilić kasę miejską bezzwrotną pożyczką w wysokości 500 tys. zł 206. 
Uchwała ugrzęzła jednak w instancjach odwoławczych, umożliwiając elektrowni 
wycofanie oferty z powodu upływu terminu i tym samym projekt budowy linii 
tramwajowych w Kielcach nie doczekał się realizacji 207.

203 Zob. przypis 35.
204 Jak wyżej.
205 Jak wyżej.
206 J. Pazdur, Dzieje Kielc, s. 218-220.
207 Kolejna próba odrestaurowania planów budowy linii tramwajowych w Kielcach miała 

miejsce w latach 70., lecz również i ten projekt nigdy nie doczekał się realizacji.
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Także i Częstochowa miała być miastem z liniami tramwajowymi. W 1924 
roku planowano zbudować dwie linie: pierwsza miała przebiegać na trasie: Ko-
ściół Jasnogórski – Nowy Rynek – ul. Krakowska do fabryki Motte i S-ka, druga 
zaś trasą: ul. Warszawska – Nowy Rynek – dworzec „Stradom” 208. Kolejny projekt, 
tym razem pięciu linii o łącznej długości 14 km, przedstawiono w 1926 roku. Jed-
nak, podobnie jak w Kielcach, skończyło się wówczas tylko na planach 209. 

Materiałów dotyczących komunikacji rzecznej oraz lotniczej jest znacz-
nie mniej niż przedstawionych wyżej, ukazujących komunikację drogową oraz 
kolejową. Wśród nich jest np. plan terenów lotniska w Masłowie 210, informacje 
dotyczące rozszerzenia lotniska w Sadkowie 211 k. Radomia 212oraz plany budowy 
lotniska k. Starachowic 213. Natomiast obroty portu rzecznego w Nadbrzeziu 214 
oraz przystani towarowej w Sandomierzu za 1937/1938 rok znaleźć można we 
wstępnym programie ogólnego planu zabudowania miasta Sandomierza 215.

Archiwum Państwowe w Kielcach w swoim zasobie posiada dużo mate-
riałów dotyczących zagadnień komunikacji w województwie kieleckim w latach 
1918–1939. Najwięcej z nich dotyczy komunikacji drogowej. Oprócz dokumentów 
w zespole Urząd Wojewódzki Kielecki I (m.in. mapy drogowe, zestawienia i spra-
wozdania z budowy, przebudowy i utrzymania dróg i mostów państwowych oraz 
samorządowych), informacje na ten temat zawarte są również w zespole Zbiór 
Kartograficzny, zawierającym także liczne mapy. Również sporo jest materiałów 
na temat transportu kolejowego, szczególnie kolejek wąskotorowych 216 (ale też 
i kolei normalnotorowych, m.in. informacje dotyczące wykupu gruntów oraz 
wywłaszczeń pod budowę tych kolejek i linii normalnotorowych oraz mapy ich 
przebiegu). Ponadto informacje dotyczące wywłaszczeń pod budowę kolejek wą-
skotorowych znajdują się w zespole Starostwo Powiatowe Kieleckie.

208 APCz, AMCz, sygn. 6350, O urządzeniu w Częstochowie sieci tramwajów elektrycznych; 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tramwaje_w_Cz%C4%99stochowie [dostęp: 13.10.2013].

209 Projekt budowy linii tramwajowych w Częstochowie doczekał się natomiast realizacji po 
II wojnie światowej – w 1959 r. 

210 APK, UWK I, sygn. 24338, Plan lotniska Masłów.
211 Zob. przypis 134.
212 APK, UWK I, sygn. 16705, Rozszerzenie lotniska w Sadkowie pod Radomiem 1933–1934. 
213 APK, Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych, sygn. 1, k. 22-21, 69-70, Księga 

Protokołów posiedzeń zarządu Towarzystwa.
214 W obecnej prawobrzeżnej części Sandomierza.
215 APK Oddział Sandomierz, Akta Miasta Sandomierza, sygn. 2075, k. 27-28, Wstępny pro-

gram ogólnego planu zabudowania miasta Sandomierza.
216 APK, Starostwo Powiatowe Kieleckie, sygn. 146, Wykaz nieruchomości wywłaszczonych 

pod kolejkę Kielce – Daleszyce.
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Summary

The holdings of the State Archive in Kielce contain a lot of material on the history 
of communications in the Kielce Voivodeship in the years 1918–1939. The largest part of 
this information is contained in the Kielce Voivodeship Office fonds (UWK I), in par-
ticular in the following sub-fonds: the Public Works Directorate 1919–1933 and the Com-
munications and Construction Department 1933–1939. Other fonds with information on 
this subject include the Cartography Collection and the Kielce District Authorities. These 
fonds offer most information on roads communications is found (including road maps, 
as well as road and bridge construction and reconstruction reports and listings) and some 
information on railway communications (including the issues of land purchase for con-
struction of railway lines, both narrow- and standard-gauge). The smallest volume of data 
concerns air and river transportation.

In the years 1919–1939, the Kielce Voivodeship displayed varied communications 
and transportation networks. It had a road network of ca. 21,000 km; in 1937, out of 
this, 4,623 km was hard-surfaced roads (21.7% of the Voivodeship’s all public roads, in-
cluding 940 km of state roads, i.e. 98.5% of the total; 1,108 km of voivodeship roads, i.e. 
81.5%; 1,363 km of poviat roads, i.e. 54.2%; and 1,212 km of municipal roads, i.e. 7.3%). In 
the years 1924–1938, in the Kielce Voivodeship, 183 km of hard-surfaced roads (made of 
crushed stone or fieldstone) were upgraded to pavers, concrete or asphalt. In 1937, the rail-
way network had 1,254 km of public lines. It comprised standard-gauge railways (950 km, 
including those commissioned by the mid-1930s: a section of the Silesia-Dąbrowa Main 
Line from Upper Silesia and Dąbrowa Basin, via Kłobuck near Częstochowa, to Gdynia, 
as well as sections of the Warsaw–Radom and Tunel–Krakow routes, which – together 
with the Radom–Kielce–Tunel section of the former Dęblin–Dąbrowa Main Line – made 
up the new Warsaw–Radom–Kielce–Tunel–Krakow route), as well as 304 km of narrow-
gauge railways in Ponidzie and Staszów regions. Moreover, in 1937, Dąbrowa Basin had 
a 25.5 km-long tram network. The major airports of the inter-war period were the still 
existing airfields at Masłów near Kielce and at Sadków near Radom (today, part of the 
city). The interwar Sandomierz and Nadbrzezie (today, part of Sandomierz) had inland 
ports. The road, railway and river network served the purposes of passenger and goods 
transportation.
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michAł zAwiSzA 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Akta inspekcji pracy (1945–1949) jako źródło do badań 
nad sytuacją robotników w pierwszych latach po wojnie 
(na przykładzie województwa kieleckiego)

Inspekcja pracy, jako podległy Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej or-
gan administracji państwowej, nadzorujący należyte przestrzeganie przepisów 
prawa we wszystkich dziedzinach pracy najemnej, została powołana do życia 
dekretem Naczelnika Państwa z 13 stycznia 1919 roku 1. Organizację, uprawnienia 
i tryb działalności inspekcji pracy w Polsce precyzowało rozporządzenie Prezy-
denta z 14 lipca 1927 roku 2, którego przepisy obowiązywały również w pierwszych 
latach po wojnie. W myśl jego postanowień inspekcji – w zakresie przestrzega-
nia i wykonywania prawa o ochronie pracy, przestrzegania „dobrych obyczajów 
w stosunkach pracy”, umów zbiorowych, regulaminów, czasu pracy, urlopów, 
pracy młodocianych i kobiet oraz umów o przedstawicielstwie pracowniczym – 
podlegały wszystkie przedsiębiorstwa, zarówno będące własnością prywatną, jak 
i państwowe. W świetle przepisów inspektor pracy, wykonując uprawnienia kon-
trolne, miał prawo do wejścia „o każdej porze dnia i nocy” za okazaniem legityma-
cji służbowej na teren podległych mu zakładów, wglądu w wymagane dokumenty 
oraz przesłuchania zatrudnionych, a w wypadku stwierdzenia łamania przepisów 
– sporządzenia protokołu i wydania zarządzenia celem usunięcia stwierdzonych 
uchybień, a nawet, w sytuacji, gdyby wykorzystywane urządzenia zagrażały życiu 
i zdrowiu pracowników, do zamknięcia zakładu. Ponadto inspekcji pracy podlega-
ło także m.in. rozwiązywanie zatargów pomiędzy pracodawcami a pracownikami 
oraz sporządzanie sprawozdań o warunkach bytu i pracy robotników.

1 Dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy, Dz. Pr. P. P. 1919, nr 5, 
poz. 90.

2 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 1927 r. o inspekcji pracy, 
Dz.U. 1927, nr 67, poz. 590.
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Obszar Rzeczypospolitej podzielony był na okręgi, a te z kolei na obwo-
dy, działające pod nadzorem Głównego Inspektora Pracy, podległego Ministrowi 
Pracy i Opieki Społecznej. W przededniu wojny kraj podzielony był na 12 okrę-
gów. Okręg IV, pokrywający się terytorialnie z województwem kieleckim, po-
dzielony był na 7 obwodów: obwód 19 obejmujący miasto Radom oraz powiaty: 
kozienicki i radomski, obwód 20 obejmujący powiaty: iłżecki, opatowski oraz 
sandomierski, obwód 21 z powiatami: miechowskim, olkuskim i pińczowskim, 
obwód 22 obejmujący Częstochowę oraz powiaty: częstochowski i włoszczowski, 
obwód 23 – miasto Sosnowiec oraz powiat będziński, 24 – powiat zawierciański 
oraz obwód 25 z powiatami: kieleckim, jędrzejowskim i stopnickim 3.

Po wojnie Inspekcja Pracy IV Okręgu w Kielcach wznowiła pracę w no-
wych warunkach społecznych i politycznych, ale oparła się głównie na przed-
wojennej kadrze 4. W związku ze zmianami w podziale administracyjnym kraju 5, 
zaszły również zmiany w podziale na okręgi i obwody inspekcji pracy 6. Kielecki 
okręg podzielony był na 4 obwody: obwód 21 z siedzibą w Kielcach, w skład któ-
rego wchodziły powiaty: jędrzejowski, kielecki, pińczowski i stopnicki; obwód 22 
w Radomiu z powiatami: radomskim i kozienickim oraz miastem Radom; ob-
wód 23 w Ostrowcu (faktycznie urzędujący w Radomiu) obejmujący powiaty: 
iłżecki opatowski i sandomierski; oraz obwód 24 zlokalizowany w Częstochowie, 
sprawujący nadzór nad powiatami: częstochowskim, włoszczowskim i miastem 
Częstochową 7.

3 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 1 czerwca 1939 r., wydane w porozu-
mieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie po-
działu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody inspekcji pracy (Dz.U. 
1939, nr 53, poz. 337).

4 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Ro-
botniczej, sygn. 692, k. 232-233, Pismo Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej 
do Komitetu Wojewódzkiego PPR z 17 kwietnia 1948 r.

5 Między marcem a lipcem 1945 r. z granic województwa kieleckiego wyłączono powiaty: 
miechowski, olkuski (włączone do województwa krakowskiego) oraz będziński, sosno-
wiecki i zawierciański, które weszły w skład województwa śląskiego. Zob. G. Miernik, Spo-
ry wokół kształtu terytorialnego województwa kieleckiego w latach 1944/1945–1950, w: Re-
gion świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość. Materiały sesji naukowej. Kielce 23 maja 2001, 
red. J. Wijaczka, Kielce 2002, s. 210-214; J. Swajdo, Między Wisłą a Pilicą. Dzieje podziałów 
administracyjnych w regionie kielecko-radomskim do 1975 roku, Kielce 2005, s. 54-55.

6 Zasięg działania Inspekcji Pracy IV Okręgu pokrywał się z terytorium województwa kie-
leckiego, a dodatkowo obejmował miasto i gminę Koniecpol, wchodzące wówczas w skład 
województwa łódzkiego (powiat piotrkowski). Zob. Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), 
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej (dalej: MPiOS), sygn. 726, k. 37, Pismo Inspekto-
ra Pracy IV Okręgu w Kielcach do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w Warszawie 
z 8 września 1948 r.

7 Tamże, sygn. 737, k. 9, Sprawozdanie z działalności inspekcji pracy w latach 1945–1947.
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Tabela 1. Zestawienie liczby zakładów, robotników i pracowników umysłowych 
w obwodach Inspekcji Pracy IV Okręgu w Kielcach na dzień 31 grudnia 1948 roku

Obwód Liczba  
zakładów

Robotnicy 
fizyczni

Pracownicy 
umysłowi

Robotnicy 
i pracownicy 

umysłowi łącznie

21 612 17 104 2 387 19 491

22 593 14 304 1 652 15 956

23 453 21 986 2 495 24 481

24 811 37 627 4 192 41 819

Razem 2 469 91 021 10 726 101 747

Źródło: AAN, MPiOS, sygn. 726, k. 19, Pismo Inspektora Pracy IV Okręgu  
do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej z 6 lutego 1949 r.; Obliczenia własne.

Większość autorów analizujących kwestię robotniczą na Kielecczyźnie 
w pierwszych latach po wojnie koncentrowała się w dużym stopniu na aktywno-
ści politycznej i związkowej robotników, podjętej przez nich „walce” o urucho-
mienie przemysłu oraz opisywała w ogólny sposób sytuację bytową, czyniąc to 
jednak, zgodnie z obowiązującymi wówczas kanonami pisarstwa historycznego, 
w sposób tendencyjny 8. Brakuje prac opisujących m.in. rzeczywisty stosunek ro-
botników do polityki władz, przejawy oporu społecznego, warunki pracy, sposób 
spędzania wolnego czasu czy zatrudnienia kobiet w przemyśle ówczesnego woje-
wództwa kieleckiego.

Nie sposób nie zgodzić się z Hubertem Wilkiem 9, który twierdzi, że histo-
ryk – badając życie codzienne w ujęciu regionalnym – powinien oprzeć swoje 
rozważania również na źródłach spoza „wiodących” zespołów archiwalnych, do-
tychczas mniej wykorzystywanych lub wręcz pomijanych. Takimi właśnie źró-

8 J. Naumiuk, Niektóre problemy klasy robotniczej w województwie kieleckim w latach 1945–
1946, w: Polska klasa robotnicza. Studia historyczne, red. S. Kalabiński, t. 4, Warszawa 1973, 
s. 383-419; tenże, Początki władzy ludowej na Kielecczyźnie 1944–1947, Lublin 1969; tenże, 
Struktura, rozmieszczenie i warunki bytu przemysłowej klasy robotniczej na Kielecczyźnie 
w latach 1945–1949, w: Klasa robotnicza na Kielecczyźnie, red. J. Naumiuk, Kielce 1980, 
s. 67-85; tenże, Z dziejów związków zawodowych na Kielecczyźnie (1944–1949), Warszawa 
1969; M. Wink, Klasa robotnicza Radomia w latach 1945–1949, Radom 1983; K. Kałuża, 
Rola PPR w przejęciu, uruchomieniu i odbudowie przemysłu w Kielcach (lata 1945–1946), 
Kielce 1962.

9 H. Wilk, Zasób Archiwum Państwowego w Kielcach jako źródło do badań nad dziejami 
regionu świętokrzyskiego w dobie PRL, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 
2012, s. 262.
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dłami mogą być dokumenty kieleckiej inspekcji pracy. W niniejszym artykule 
skorzystano z akt znajdujących się w Archiwum Państwowym w Kielcach (zespół 
Inspektorat Pracy IV Okręgu w Kielcach) oraz Archiwum Akt Nowych w War-
szawie (zespół Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej).

Szeroka działalność inspekcji pracy (tabela 2) pozostawiła po sobie materiał 
głównie w postaci wszechobecnej wówczas sprawozdawczości. Mimo że materia-
ły te są niekompletne (brakuje sprawozdań Inspektora Okręgowego z poszcze-
gólnych lat, jak i obwodów inspekcyjnych), to pozwalają na poczynienie pewnych 
ustaleń dotyczących chociażby bezpieczeństwa i higieny pracy, stanu zatrudnie-
nia, przestrzegania ustawodawstwa ochronnego (czas pracy, urlopy, układy zbio-
rowe pracy), kształtowania się zarobków robotniczych, zaopatrzenia w artykuły 
reglamentowane, zatargów między pracownikami a dyrekcją zakładów (zarówno 
indywidualnych, jak i zbiorowych, w tym również podejmowanych przez robot-
ników akcji strajkowych) czy organizacji zbiorowego wypoczynku.

Dla przykładu warto w tym miejscu odnotować kilka ogólnych uwag na 
temat głównego obszaru działalności inspekcji pracy, jakim była dbałość o prze-
strzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Tabela 2. Działalność Inspekcji Pracy IV Okręgu w Kielcach w latach 1946–1949

Działalność
Rok

1946 1947 1948 1949

Wizytacje w zakładach zarejestrowanych 
i niezarejestrowanych 664 1 305 1 808 1 945

Opinie dotyczące zakładów otwieranych 
i przebudowywanych 71 113 194 206

Zarządzenia z zakresu BHP 3 980 6 669 11 424 10 792

Nakazy 509 783 1 399 1 333

Orzeczenia w sprawie odwołań od decyzji 
inspektoratów pracy – 9 9 12

Sprawy karno-administracyjne wszczęte 
w okresie sprawozdawczym 33 271 765 669

Zatargi indywidualne 392 660 1 201 1 512

Zatargi zbiorowe 78 96 91 107

Źródło: AAN, MPiOS, sygn. 737, k. 125, Wyciąg z czynności urzędów pracy. Rok 
1946; k. 138, Wyciąg z czynności urzędów pracy. Rok. 1947; sygn. 739, k. 47, Liczbowe 
zestawienie czynności urzędów inspekcji pracy. Rok 1948; sygn. 740, k. 11, Liczbowe 
zestawienie czynności urzędów inspekcji pracy.
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Wizytacje w zakładach pracy już w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu 
spod niemieckiej okupacji ujawniły skalę zniszczeń w zakładach, będącą świa-
dectwem niedawno zakończonych działań wojennych i niszczycielskiej polityki 
okupanta, jak również widoczne braki i zaniedbania w dziedzinie BHP, wystę-
pujące w większości zakładów. Za „niemal powszechny” we wszystkich obwo-
dach inspekcji pracy uznawano brak sprzętu ochrony indywidualnej w postaci 
ubrań roboczych, kombinezonów, okularów i masek ochronnych oraz obuwia 
roboczego, wywiezionych przez Niemców w czasie okupacji 10. Stan higienicz-
ny zakładów uznawano za „niezadowalający”, „niski” czy „pozostawiający wiele 
do życzenia”. Stwierdzano znaczne uchybienia w zakresie stanu pomieszczeń, 
ich wentylacji, braku należytego oświetlenia, zaplecza socjalnego, organizacji 
pierwszej pomocy 11.

Pod koniec omawianego okresu stan higieny pracy uległ wyraźnej popra-
wie w porównaniu do 1945 roku, choć w dalszym ciągu trudno było go uznać 
za zadowalający. Dodatkowo zwracano uwagę na niejednolitość w tej materii. 
W większych zakładach urządzenia higieny stały na wyższym poziomie, choć i tu, 
ze względu na intensywny wzrost liczby zatrudnionych, odczuwano powszechnie 
panującą ciasnotę i brak odpowiedniej liczby pomieszczeń na szatnie, umywalnie 
czy ubikacje. Warunki pracy w radomskich zakładach „Bata” w 1949 roku opisy-
wano w sposób następujący: 

Fabryka Obuwia, o produkcji zmechanizowanej, mieści się w budynku b[yłej] fa-
bryki mebli giętych, zbudowanej przed laty kilkudziesięciu. Hale robocze są prze-
ludnione, szwalnia i automaty mieszczą się we wspólnych halach, co powoduje 
ciasnotę, trudności przy wentylacji, nadmierną operację słoneczną od strony po-
łudniowej w lecie i trudności przy wentylacji mechanicznej w okresie chłodów: 
robotnicy blokują pakunkami wentylatory elektryczne, dla uniknięcia chłodu 
i przeciągu w pobliżu nich. Robotnice przy maszynach rozmieszczone są tak cia-
sno, że z trudem starcza miejsca na ustawienie stołków. Produkcja, przy której 
stosowane są masy klejące z domieszką acetonu, mimo centralnych pomieszczeń 
wchłaniających opary, odbija się niekorzystnie na pracownikach, a zwłaszcza na 
pracownicach szwalni, wykonujących prace drobiazgowe w bezpośrednim są-

10 AAN, MPiOS, sygn. 706, k. 6, Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy 
w Polsce (na podstawie sprawozdań inspektorów pracy za I półr. 1945 r.); k. 66, Pismo 
Inspektoratu Pracy 20 Obwodu w Radomiu do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej 
z 18 czerwca 1945 r.

11 Zob. np. APK, Inspektorat Pracy IV Okręgu w Kielcach (dalej: IP IV Okręgu), sygn. 40, 
k. 96, Sprawozdanie opisowe z działalności Inspekcji Pracy 22 Obwodu w Radomiu za 
1947 r.; tamże, sygn. 43, k. 76-77, Sprawozdanie opisowe z działalności Inspekcji Pracy 
22 Obwodu w Radomiu za 1948 r.; AAN, MPiOS, sygn. 749, k. 60-61, Sprawozdanie opiso-
we z działalności Inspekcji Pracy IV Okręgu w roku 1947.
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siedztwie hałaśliwych automatów. […] W tejże fabryce szatnie umieszczono na 
najwyższym piętrze, co w dużym stopniu odstręcza pracowników od korzystania 
z niej, a pomieszczeń w pobliżu hal roboczych, przydatnych na szatnie nie ma. 
Również ubikacje są zbyt szczupłe i nie na wszystkich piętrach 12.

Z akt inspekcji pracy możemy wywnioskować, że wybierane przez ro-
botników rady zakładowe nie wywiązywały się ze swych obowiązków, polega-
jących na ochronie „świata pracy” (w tym także czuwania nad zapewnieniem 
odpowiednich warunków w fabryce). Ich działalność budziła pewne zastrzeże-
nia, szczególnie w dużych zakładach, gdzie obowiązki były bardziej różnorodne 
i skomplikowane. Twierdzono także, że niektóre rady „zatracają charakter przed-
stawicielstwa robotników, a przemieniają się w kierowników, czy dyrektorów fa-
bryk” i „nie obrona, a chęć rządzenia i decydowania staje się głównym czyn-
nikiem ich pracy”. Padały jednocześnie zarzuty o chwiejność, nieumiejętność 
oparcia się woli ogółu oraz naciskom politycznym. Zauważano również istnienie 
„rad papierkowych”, które bądź nie przejawiały jakiejkolwiek działalności, bądź 
też były „zupełnie oddane woli kierownictwa fabryk” 13. Charakterystyczne, że – 
zgodnie z opinią inspekcji pracy – sami robotnicy często podchodzili „obojętnie 
i z lekceważeniem” do zarządzeń z dziedziny BHP 14. Stwierdzano „lekceważenie 
i niedbalstwo”, a nawet „bezmyślne niszczenie” urządzeń higienicznych przez  
zatrudnionych 15.

Zdaniem Okręgowego Inspektora Pracy, stan techniczny maszyn i urzą-
dzeń przemysłowych, brak odpowiednich środków ochrony osobistej, niedosta-
teczne odżywienie robotników oraz wyczerpanie fizyczne i nerwowe były głów-
nymi przyczynami wypadków 16. Jako kolejną przyczynę można również podać 
niski poziom kwalifikacji robotników, szczególnie przybyłych z terenów wiej-
skich, nieobytych z warunkami pracy w fabrykach 17. Wzrost liczby wypadków, 
szczególnie wśród robotników niewykwalifikowanych – w opinii Inspektora Pra-

12 APK, IP IV Okręgu, sygn. 43, k. 182-183, Sprawozdanie opisowe z działalności Inspekcji 
Pracy 22 Obwodu w Radomiu za 1949 rok.

13 APK, IP IV Okręgu, sygn. 22, k. 35, Sprawozdanie miesięczne w związku z działalnością 
wizytacyjną Inspektora Pracy 21 Obwodu za miesiąc wrzesień 1946 r.; sygn. 39, k. 5, Pismo 
Inspektora Pracy 22 Obwodu do Inspektora Pracy IV Okręgu w Kielcach z 11 lipca 1946 r.

14 AAN, MPiOS, sygn. 746, k. 68, Sprawozdanie opisowe Inspektora Pracy IV Okręgu w Kiel-
cach za rok 1945.

15 APK, IP IV Okręgu, sygn. 40, k. 96, Sprawozdanie opisowe z działalności Inspekcji Pracy 
22 Obwodu w Radomiu za 1947 r..

16 AAN, MPiOS, sygn. 746, k. 96, Sprawozdanie Inspektora Pracy IV Okręgu w Kielcach za 
rok 1945.

17 APK, IP IV Okręgu, sygn. 43, k. 186, Sprawozdanie opisowe z działalności Inspekcji Pracy 
22 Obwodu w Radomiu za 1949 rok.
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cy 23 Okręgu – spowodowało rozpoczęcie w drugiej połowie 1947 roku współza-
wodnictwa pracy w przemyśle 18.

Trudno jest precyzyjnie ustalić liczbę wypadków przy pracy w omawianym 
okresie. Inspektorzy zgodnie stwierdzali, że nie wszystkie (szczególnie lżejsze) 
urazy były oficjalnie zgłaszane. Niemniej można z całą pewnością stwierdzić, że 
liczba wypadków stale wzrastała (tabela 3). O ile w 1946 roku zarejestrowano 2373 
nieszczęśliwe wypadki przy pracy, to w 1948 było ich już 4536. Przyczyny tego 
stanu rzeczy należy doszukiwać się głównie we wzroście zatrudnienia i zwięk-
szeniu udziału robotników niewykwalifikowanych w załogach fabrycznych. Nie 
wydaje się prawomocne stwierdzenie, że „wyścig pracy” w prosty sposób zwięk-
szył wypadkowość w zakładach, tym bardziej że procentowy udział wypadków 
w stosunku do liczby zatrudnionych w części branż objętych współzawodnic-
twem wykazywał tendencję spadkową.

Tabela 3. Zestawienie liczby nieszczęśliwych wypadków w stosunku do ogółu 
pracowników fizycznych zatrudnionych w latach 1946–1948 w zakładach województwa 
kieleckiego

Grupy zatrudnienia

1946 1947 1948

liczba % liczba % liczba %
zatr. wyp. zatr. wyp. zatr. wyp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rolnictwo i leśnictwo 71 b.d. b.d. 1709 66 0,4 2 110 70 3,3

Ogrodnictwo, 
nasiennictwo, hodowla 
zwierząt i rybołówstwo b.d. b.d. b.d. b.d. b.d b.d. 265 5 1,9

Górnictwo 5 452 395 7,2 5 945 671 11,2 6 624 647 9,8

Przemysł mineralny 
przetw. 5 737 113 2 5 941 303 5,1 6 667 311 4,7

Przemysł hutniczy 4 791 833 17,3 9 087 1 435 15,7 9 656 1 302 13,5

Przemysł metalowy 
przetw. 12 664 334 2,6 12 346 481 3,8 16 800 569 3,4

Przemysł 
elektrotechniczny 254 10 3,9 469 12 2,5 546 42 7,7

Przemysł chemiczny b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 4 951 209 4,2

18 Tamże, sygn. 1, k. 49, Sprawozdanie opisowe z działalności Inspekcji Pracy 23 Obwodu 
w Radomiu za okres od 1 stycznia 1948 r. do 30 czerwca 1948 roku.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Przemysł włókienniczy 9 471 324 3,4 11 652 604 5,1 12 363 744 6

Przemysł papierniczy 669 25 3,7 1 086 45 4,1 1 622 50 3,1

Przemysł poligraficzny 374 5 1,3 387 6 1,6 441 8 1,8

Przemysł skórzany 1 031 3 0,1 1 113 36 3,2 971 2 0,2

Przemysł drzewny 2 849 76 2,7 3 322 143 4,3 3 713 135 3,6

Przemysł instrumentów 
muzycznych i zabawek 54 1 1,8 91 7 7,7 264 10 3,8

Przemysł spożywczy 7 552 95 1,2 9 143 120 1,3 9 517 114 1,2

Przemysł odzieżowy 2 186 51 2,3 2 362 – – 3 605 61 1,7

Przemysł budowlany 498 44 8,9 1 589 77 4,8 4 063 151 3,7

Przemysł energetyczny 
i gazowniczy 1 156 17 1,4 1 130 49 4,3 1 117 54 4,8

Zakłady użyteczności 
publicznej 731 47 7,7 649 32 4,9 619 52 8,4

Ogółem 55 540 2 373 4,3 68 021 4 087 6 85 914 4 536 5,3

Źródło: AAN, MPiOS, sygn. 749, k. 66-67, Sprawozdanie opisowe 
z działalności Inspekcji Pracy IV Okręgu w roku 1947; APK, IP IV Obwodu, 
sygn. 1, k. 113-114, Sprawozdanie z działalności IV Okręgu Inspekcji Pracy 
w Kielcach na Zjazd w dniach 27 i 28 kwietnia 1949 r. w Kielcach.

Z akt inspekcji pracy można czerpać informacje o występujących wówczas 
chorobach zawodowych, będących często wynikiem nieprzestrzegania elemen-
tarnych zasad higieny pracy. Dla przykładu, Inspektor 23 Obwodu w jednym ze 
sprawozdań informował, że 23 robotników Fabryki Wyrobów Ogniotrwałych 
„Klepacki” chorowało na pylicę płuc, a u 80% formierzy ręcznych zatrudnionych 
w Państwowych Zakładach Cegielnianych „Jadwigów” w Ostrowcu stwierdzo-
no owrzodzenie skóry 19, natomiast praca z trotylem w fabryce amunicji w Skar-
żysku-Kamiennej powodowała zmianę koloru skóry „jak przy silnej żółtaczce” 
i „stopniowe wychudzenie organizmu” 20.

19 Tamże, k. 45, Sprawozdanie opisowe z działalności Inspekcji Pracy 23 Obwodu w Rado-
miu za okres od 1 stycznia 1948 r. do 30 czerwca 1948 roku.

20 AAN, MPiOS, sygn. 749, k. 61-63, Sprawozdanie opisowe z działalności Inspekcji Pracy 
IV Okręgu w roku 1947; APK, IP IV Okręgu, sygn. 1, k. 110, Sprawozdanie z działalności 
IV Okręgu Inspekcji Pracy w Kielcach na Zjazd w dniach 27 i 28 kwietnia 1949 r. w Kiel-
cach.

cd. tabeli 3



AKTA INSPEKCJI PRACy (1945–1949) 145

Wraz z postępującą stalinizacją kraju następowało zmniejszanie uprawnień 
inspekcji pracy. W 1950 roku włączono ją do wydziałów pracy i opieki społecznej 
przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych (czy też analogicznie – refera-
tów przy prezydiach powiatowych rad narodowych). Reforma ta, likwidując, jak 
oficjalnie przekonywano, „odrębność” inspekcji pracy, „zbliżała ją do mas pra-
cujących” 21, a w rzeczywistości znosiła uznaną w prawie międzynarodowym nie-
zależność od lokalnych władz administracyjnych. Powołana w tym samym roku 
na wzór radziecki społeczna inspekcja pracy nie miała uprawnień pozwalających 
na skuteczną kontrolę i egzekwowanie przepisów. Ostatecznie inspekcja pracy 
została zlikwidowana w 1954 roku, jej obowiązki przejęły związki zawodowe 22.

W aneksie źródłowym umieszczone zostały dwa dokumenty. Pierwszy z nich 
to odpowiedź Inspektora Pracy 25 w Kielcach na pismo Departamentu Pracy Mini-
sterstwa Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 kwietnia 1945 r., polecające sporządzić 
sprawozdanie dotyczące stanu higieny i bezpieczeństwa zakładów pracy. Drugi do-
kument to protokół z kontroli fabryki prochu w Pionkach z 1949 r., dokonanej przez 
Inspektora Pracy 22 Obwodu w Radomiu wraz z przedstawicielami związków za-
wodowych oraz partii komunistycznej, ukazujący – oprócz sytuacji pod względem 
BHP – również warunki życia pracowników zakładu.

Aneks

Inspektor Pracy 25 Obwodu Kielce, dnia 14 czerwca 1945 r.
w Kielcach

Nr. 34/0 – 3. Do
 Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej
 w Warszawie
 (przez Inspektora Pracy IV. Okręgu – Kielce)

W wykonaniu polecenia z dnia 13.4.45 Nr. I – 1106/45 w sprawie zebrania mate-
riałów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – przedkładam następujące sprawoz-
danie:
1. Liczba zakładów podlegających kontroli wynosi w 25 Obwodzie 281 (w przybliżeniu).

21 AAN, MPiOS, sygn. 727, Notatka w sprawie wprowadzenia w życie ustawy o terenowych 
organach jednolitej władzy państwowej w zakresie działania Inspekcji Pracy, b.p.; tamże, 
[Notatka w sprawie inspekcji pracy], b.p.

22 D. Jarosz, Polacy a stalinizm 1948–1956, Warszawa 2000, s. 67-68.
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2. W zakładach powyższych zatrudnionych jest w przybliżeniu około 7800 robotników.
3. W zakładach już zwizytowanych nie prowadzi się dotychczas akcji bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy i nie zostały zorganizowane koła bezpieczeństwa pracy. Według posiadanych 
przeze mnie informacji akcja taka nie jest prowadzona także w pozostałych pozostają-
cych w kontroli zakładach.
4. Na terenie Obwodu nie istnieją żadne organizacje interesujące się zagadnieniem bez-
pieczeństwa pracy, o ile pominiemy organizację o charakterze urzędowym, jaką jest Sto-
warzyszenie Technicznego Nadzoru (dawne Warszawskie Towarzystwo Nadzoru Kotłów 
Parowych), którego nadzór ogranicza się do bezpieczeństwa ruchu kotłów parowych, dla 
naczyń pod ciśnieniem, wytwórni acetylenowych, dźwigów i urządzeń elektrycznych.
Z najważniejszych usterek, stwierdzanych w toku przeprowadzania akcji wizytacyjnej 
w zakładach pracy, przytoczę następujące:

a) z a b e z p i e c z e n i e  m a s z y n  i  u r z ą d z e ń,  brak urządzeń do włączania 
i wyłączania z ruchu maszyn i poszczególnych gałęzi pędnych, brak osłon kół zę-
batych, pasowych, pasów pędnych i poruszających się a dostępnych części maszyn, 
oraz wałów pędnych. Tam gdzie zabezpieczenia takie istniały w związku z zarzą-
dzeniami przedwojennymi Inspektora Pracy, stan ich obecny jest niezadowalający 
i po większej części urządzenia te wymagają kapitalnego remontu.

[…]
b) S p r z ę t  o c h r o n y  i n d y w i d u a l n e j.
Brak sprzętu ochrony indywidualnej jest niemal powszechny. Jeżeli chodzi o te 
rodzaje sprzętu, które mogą być wykonane bez większej trudności na miejscu, 
jak kombinezony, fartuchy, to w sprawieniu ich stoi jeszcze na przeszkodzie brak 
surowych materiałów. Inne, które wyrabiane są fabrycznie, jak okulary, maski 
ochronne, obuwie gumowe, są obecnie nie do nabycia, ponieważ nie ma fabryk, 
któreby je produkowały. Przy wszystkich rodzajach sprzętu zaznaczają się bardzo 
wysokie koszty nabycia.
c) S t a n  p o m i e s z c z e ń  p o d  w z g l ę d e m  p r z e w i e t r z a n i a ,  o g r z e w a -
n i a  i  o ś w i e t l a n i a.
Jeżeli chodzi o przewietrzanie, to tylko w wyjątkowych wypadkach stosowane były 
specjalne urządzenia mechaniczne, wentylatorami napędzanymi przeważne mo-
torkami elektrycznymi, urządzenia te w toku działań wojennych zostały w więk-
szości wypadków wywiezione bądź zniszczone przez Niemców. W większości 
wypadków rozchodzi się o przewietrzanie naturalne, którego stan w zasadzie nie 
uległ [poprawie], o ile uchronić się zdołały budynki i pomieszczenia, i wymaga 
remontu i uzupełnień w tej samej mierze, jakich wymagają same lokale pracy – 
(remont drzwi, okien, dachów i t.p.).
Urządzenia do ogrzewania, o ile rozchodzi się o źródła, uległy w przeważnej mie-
rze zniszczeniu, zaś ogrzewanie za pomocą pieców poszczególnych pracowni nie 
będzie przedstawiało trudności i większych remontów, o ile zdołały się uchronić 
od działań wojennych same budynki.
Oświetlenie światłem sztucznym – prądem elektrycznym – w tych zakładach, któ-
re do tego celu pobierały prąd z sieci miejskich lub międzymiastowych, da się 
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stosunkowo bez większych kosztów i nakładu pracy doprowadzić do porządku, 
o ile funkcjonuje dana sieć.
Natomiast większość własnych urządzeń oświetlenia, w jakie wyposażone były 
zakłady znajdujące się w znacznej odległości od ogólnej sieci prądu, obecnie nie 
istnieje, bowiem wytwórnice prądu oraz aparatura zostały wskutek działań wojen-
nych [zniszczone], bądź wywiezione przez Niemców tak, że szereg zakładów, jak 
np. młyny, posługują się światłem naftowym, obecnie bardzo kosztownym, albo 
w ogóle wstrzymują się od prowadzenia ruchu w porze ciemnej, co znów nieko-
rzystnie odbija się na wydajności produkcji.
d) s t a n  p o m i e s z c z e ń  p o d  w z g l ę d e m  b e z p i e c z e ń s t w a  b u d o w -
l a n e g o.  –
W zakładach dotychczas zwizytowanych przeważająca większość ucierpiała od 
bezpośrednich działań wojennych, a zgodnie z informacjami jakie posiadam nie 
lepiej przedstawia się ich stan w zakładach pozostałych. Przypuszczam, że nie 
będę zbyt rozbieżny z rzeczywistością, jeżeli przeciętny stopień zniszczenia okre-
ślę na 25–30%.
Normalnym typem zniszczenia jest zniszczenie dachów, runięcie niektórych partii 
ścian i popękanie innych, zniszczenie konstrukcji stropowej i podłóg, zniszczenie 
drzwi i okien i zupełny brak szyb.
Jest rzeczą zrozumiałą, że przy odbudowie zakładów pracy, remont będzie mu-
siał być dokonany poczynając od części najwięcej zniszczonych i bezpośrednio 
zagrażających bezpieczeństwu pracy. Akcja odbudowy napotyka już obecnie na 
ogromne trudności w związku z brakiem zarówno surowców i potrzebnych do 
tego celu środków pieniężnych, jak i robocizny.
e) Wa r u n k i  k o m u n i k a c y j n e  i  t r a n s p o r t u  w  o b r ę b i e  z a k ł a d u 
p r a c y.
Może tu być mowa tylko o zakładach największego typu, które takich specjalnych 
urządzeń wymagały, a które na terenie tutejsz. Obwodu sprowadzają się do kilku-
nastu zakładów pracy, takich „Huta Ludwików”, Tartaki Państwowe w Kielcach 
i Zagnańsku, kilku zakładów wapiennych i kamieniołomów, Zakładów Wytwór-
czych „Społem” i kilku innych.
Uwagi niniejsze dotyczą w przeważnej mierze kolejek wąskotorowych na terenie 
wymienionych zakładów, których silniki oraz tabor w 80% zostały wywiezione lub 
zniszczone, a także i same tory w znacznej liczbie zakładów wymagają gruntowne-
go remontu i uzupełnienia.
f) Ur z ą d z e n i a  h i g i e n i c z n o - s a n i t a r n e.
Przytoczyć tu można uwagi, które nakreślono powyżej przy omawianiu bezpie-
czeństwa budowlanego. Za wyjątkiem Zakładów Wytwórczych Społem, gdzie 
kanalizacja, ustępy, szatnie, umywalnie, łaźnie i natryski zdołały się w całości 
uchronić od działań wojennych i funkcjonują w niezmienionych rozmiarach, we 
wszystkich niemal pozostałych zakładach pracy urządzenia te wymagają więk-
szych lub mniejszych remontów i obecnie przeważnie nie funkcjonują.
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g) p i e r w s z a  p o m o c  w  n a g ł y c h  w y p a d k a c h.  Skrzynek opatrunkowych 
brak w 60% zakładów, tam gdzie się znajdują istnieją znaczne trudności zaopa-
trzenia je we właściwe środki opatrunkowe. Personelu sanitarnego na ogół brak 
dotkliwy i poprawa pod tym względem będzie możliwa dopiero po ukończeniu 
pierwszego okresu powojennego. Te same uwagi odnoszą się do punktów opa-
trunkowych, których wznowienie, względnie rozbudowa jest w chwili obecnej 
niemożliwa. Byłoby może wskazane pomyśleć nad organizacją lotnych punktów 
opatrunkowych.
Jako jedyny zakład, który w zakresie po wypadkach zdołał do dnia dzisiejszego 
uchować swoje urządzenia i organizację w stopniu niezmniejszonym, wymienić 
muszę zakłady wytwórcze „Społem” w Kielcach.

[…]
Ogółem stan obecny przemysłu ze stanowiska bezpieczeństwa i higieny pracy określić 
można jako rozpoczynanie na nowo już wprowadzonych przed wojną akcji oraz odbudo-
wy urządzeń, które już istniały. –

Obwodowy Inspektor Pracy
[podpis nieczytelny]

APK, IP IV Okręgu w Kielcach, sygn. 21, k. 18-22.

PROTOKóŁ
oględzin Wytwórni Nr. 8 Zjednoczonych Zakładów Przemysłu Chemicznego „Erg” 
w Pionkach dla ustalenia warunków pracy, stosownie do pisma M.P.i O.S. Nr.Pi/1291-11/49 
z dnia 26.IV.1949 r. Komisja w składzie

Inspektor Pracy 22 Obwodu – Ob. F. Rybicki
Sekr. Zw. Zaw. Przem. Chem. Oddz. w Pionkach i członek P.Z.P.R.
 Ob. Kutyła Franciszek
Przewodn. Rady ZakładoweJ – Ob. Majsak Stanisław

w dniu 31.V., 1 i 11.VI.br. dokonała oględzin zakładu i ustaliła co następuje:
[…]
2) Zakład jest własnością państwową, powstałą około 1925 roku, nosząc pierwotnie mia-
no Państwowa Wytwórnia Prochu i Materiałów Kruszących, a następnie – Państwowej 
Wytwórni Prochu.
3) Przedmiot produkcji stanowiły materiały wybuchowe. Po drugiej wojnie światowej 
produkcja uległa częściowej zmianie, kosztem produkcji materiałów na cele wojskowe, 
rozwinęła się natomiast produkcja amunicji myśliwskiej, mas plastycznych (celulo-
id). Poza tym zakład posiada wielką elektrownię, wytwarzając prąd na potrzeby własne 
i Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Radomsko-Kieleckiego, własny tartak, niewielką 
drukarnię, duże warsztaty mechaniczne, wydział ferromitów, produkujący proszek fer-
romitowy do spawania, wydział budowlany, wydział transportowy, kolej szerokotorową 
(bocznica) i kolejkę wąskotorową około 30 km. długości, następnie fabrykę eteru i inne 
wydziały produkujące na potrzeby obrony narodowej.
4) Fabryka zatrudnia 1563 pracowników w tym 239 kobiet i 58 chłopców, pracowników 
umysłowych 176 w tym 26 kobiet.



AKTA INSPEKCJI PRACy (1945–1949) 149

5) Pracownicy zakładu rekrutują się w 15% z elementu wiejskiego z sąsiednich wiosek, 
reszta zaś spośród mieszkańców osady Pionki względnie z terenów przyfabrycznych, 
płynność załogi jest bardzo nieznaczna: fabryka jest bowiem jedynym wielkim zakładem 
pracy na terenie powiatu, warunki pracy są korzystne i pracownicy starają się pozostać 
w fabryce jak najdłużej. Inwalidów zakład liczy 75-ciu.
[…]
7) Warunki mieszkaniowe pracowników przedstawiają się niejednolicie. Znaczna część – 
536 rodzin zamieszkuje w domach fabrycznych na tzw. koloniach składających się z 61 mu-
rowanych i 13 drewnianych budynków różnych typów i rozmiarów. Rodzaje mieszkań od 
jednoizbowych do czteroizbowych stanowią znaczną pstrokaciznę: od skąpo oświetlonych 
i niskich jednoizbowych i dwuizbowych mieszkań najpierw wzniesionych drewnianych ba-
rakach, poprzez grupę t.zw. czworaków – dwupokojowych mieszkań w domach murowa-
nych czterorodzinnych, z wygodami, i z ogródkami przy nich, do coraz większych bloków 
o trzy i czteroizbowych, skanalizowanych z łazienkami mieszkań nowoczesnych. Zaludnie-
nie niejednolite: mniejsze mieszkania i najmniejsze są przeważnie przeludnione, gdyż [za-
mieszkuje je] z reguły po 5, 6 osób; są to rodziny pracowników później przyjętych. Lepsze 
mieszkania zajmowano w początkach 1945 roku, według zasady kto pierwszy ten lepszy 
i obecnie dość trudno te sprawy uporządkować. Reszta rodzin pracowniczych zamieszkuje 
bądź to w osadzie Pionki, przy czym pewna część posiada własne domki, [postawione] bądź 
na terenach fabrycznych [bądź] we własnych domkach [na] nabytych od fabryki parcelach 
budowlanych. Budynki mieszkalne położone są w pobliżu i wśród lasu sosnowego, na tere-
nach przepuszczalnych i stwarzają dobre warunki zdrowotne dla ich mieszkańców.
8) Jak wyżej podano, około 15% zatrudnionych rekrutuje się spośród mieszkańców oko-
licznych wiosek, którzy dojeżdżają do pracy na rowerach lub dochodzą pieszo z odległo-
ści 4–5 km, a niekiedy i dalej. Z uwagi na to, że omawiany zakład jest jedynym dużym 
zakładem pracy na terenie powiatu, powiatowy Urząd Zatrudnienia skierowuje bezro-
botnych i z dalszych okolic, jak Garbatka (10 km) Bąkowiec (18 km) Kozienice i Dęblin 
(32 km) [dojeżdżających] koleją. Stanowi to jednak wielką uciążliwość dla pracowników 
i stwarza kłopoty dla Dyrekcji zakładu ze względu na niedostosowany do godzin pracy 
rozkład jazdy pociągów. Liczba dojeżdżających koleją stanowi około 1% załogi.
[…]
12) Stan i rozmieszczenia budynków nie poddają się szczegółowemu opisowi, jak ze 
względu na tajemnicę wojskową dotyczącą tego zakładu a w szczególności niektórych 
jego działów tak i ze względu na rozległość terenu i liczbę zabudowań, gdyż zakład po-
siada 769 budynków: produkcyjnych, gospodarczych, administracyjnych, najrozmaitsze-
go typu budowy. Fabryka jest rozlokowana na dużej przestrzeni (ponad 18 km2) w le-
sie iglastym. Odległość poszczególnych działów od innych jest znaczna, ze względów 
bezpieczeństwa, gdyż produkcji towarzyszy niebezpieczeństwo wybuchów o wielkiej sile 
i gwałtownych pożarów. […] Pomieszczenia fabryczne zbudowane i urządzone nowo-
cześnie: nie są przeludnione, posiadają wiele światła, przestrzenie, dobrze wentylowane 
w celu zmniejszenia szkodliwości produkcyjnych dla zdrowia pracowników. Ogrzewane 
są za pomocą ogrzewania centralnego, parowego i wodnego. Budynki mieszkalne na ko-
loniach pracowniczych – za pomocą pieców kaflowych. Oświetlenie elektryczne.
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[…]
22) Istnieje świetlica fabryczna z dożywianiem dla 62 dzieci i półsierot, które otrzymują 
dożywianie w postaci obiadu z 2-ch dań. Świetlica dla dorosłych łączy się z czytelnią i po-
siada gry stołowe. Raz w tygodniu odbywają się spotkania dyskusyjne. Otwarta od 10-tej 
do 21-ej z 2-godzinną przerwą. Frekwencja w lecie słabsza – 400 do 500 osób m-cznie. 
W zimie znacznie więcej. W świetlicy nie ma napojów ani żadnych dań spożywczych. Na 
I piętrze mieści się sala prób dla chórów i zespołu amatorskiego teatru. Ponadto w innym 
budynku w kasynie jest sala teatralna ze sceną. W Sali tej 4 razy w tygodniu wyświe-
tlane są filmy. Sala mieści około 500 osób. […] Kierownictwo świetlicy zorganizowało 
koło samokształceniowe, klub sportowy „Proch” z trzema sekcjami piłkarskimi, sekcję 
hokeja, sekcję pingpongową, sekcję bokserską i lekkoatletyczną oraz tenisową. Boisko 
sportowe jest letnie i zimowe (hokej), istnieją korty tenisowe ale w złym stanie. Członków 
świetlica liczy około 1500 tysiąca. W zakresie turystyki organizowano wycieczki do Wro-
cławia i Poznania. Zakład jest zradiofonizowany. Mieszkania robotnicze posiadają rów- 
nież głośniki.
[…]
25) Stołówki fabryczne od 1 stycznia br. zostały przeorganizowane i nie wszyscy pracow-
nicy z nich korzystają: ogółem obiady spożywa 535-ciu pracowników i 26 uczniów, którzy 
otrzymują obiady bezpłatnie. Pracownicy płacą za obiad około 60 zł. Zakład dopłaca na 
koszta administracji około 170 zł. m-cznie za pracownika.
28) Występowanie chorób skórnych jest zjawiskiem rzadkim. Ambulatorium statystyki 
nie prowadzi. Objawy alkoholizmu ostatnio są rzadsze, a na terenie fabryki surowo tępio-
ne. Pijaństwo pociąga za sobą natychmiastowe zwolnienie, gdyż przy produkcji używa-
ny jest spirytus i pobłażanie doprowadziłoby do nadużyć i wypadków. Objawy gruźlicy 
notowane są również rzadko, natomiast choroba gruczołu tarczycowego jest zjawiskiem 
dość częstym.
[…]
32) Akcja wczasów objęła w roku 1948 43 pracowników umysłowych i 15 fizycznych. Dla 
dzieci pracowników organizowano kolonie w okolicznych uzdrowiskach: w Kudowie  
dla 22 dzieci, nad morzem dla 24 dzieci, na Dolnym Śląsku dla 28. Półkolonie w Pionkach 
dla 150 dzieci. W roku b. organizuje się kolonie w Jeleniej Górze dla 157 dzieci i półkolo-
nie w Pionkach dla 200 dzieci.
33) Ze względu na odosobnione położenie zakładu, oddalenie od większych miast i znacz-
ną liczbę młodzieży fabryka już w okresie przedwojennym uruchomiła gimnazjum ko-
edukacyjne, szkołę powszechną 7-klasową i prowadzi kursa dokształcające zawodowe, 
wychowując narybek wykwalifikowanych pracowników dla potrzeb zakładu. Opieka nad 
dzieckiem postawiona jest szczególnie cierpliwie, przez uruchomienie Stacji Opieki nad 
matką i dzieckiem, żłobka, 2-ch przedszkoli i ogródka jordanowskiego.
Przewodniczący Rady Zakładowej Inspektor Pracy 22 Obwodu
 [podpis] [podpis]
Przedst. Zw. Zaw. Prac. Przem. Chem.
 [podpis]

APK, IP IV Okręgu, sygn. 43, k. 198-207.
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Summary

Research into the post-war situation of labourers demands a variety of source ma-
terial, including administration, political party or political police files in order to discover 
issues of concern to this social group. The files of the Labour Inspectorate, a largely in-
dependent institution, enable an objective look at not only the issues of labour safety at 
plant facilities, but also the living standards of the labourers (wages, food supply, or hous-
ing), the forms of employee support (strikes, collective or individual conflicts), and even 
leisure pursuits. It is indeed lamentable that the files of the 4th District Labour Inspec-
torate for the years 1945–1949, kept both at the State Archive in Kielce and the Central 
Archives of Modern Records in Warsaw, have survived incomplete.





bARbARA KAsPRzyK 
Kielce

„Akcja bunkrowa” w województwie kieleckim 1947–1950

Gdy w styczniu 1945 roku Władysław Dominik wrócił w swoje rodzinne 
strony z Ożarowa, dokąd został wysiedlony wraz z innymi mieszkańcami, nie 
mógł uwierzyć własnym oczom. Pomimo upływu 65 lat, doskonale zapamiętał wi-
dok, który ukazał mu się wówczas: „Zastałem same miny, okopy i trupy na polach. 
Wszystko było spalone 1”. Dominik był jedną z tysięcy osób, którą ostatnie stadium 
wojny pozbawiło całego dobytku, a w skrajnych przypadkach również bliskich.

Ziemie polskie dwukrotnie stawały się terenem działań wojennych. Choć 
kampania 1939 roku trwała stosunkowo krótko, straty przez nią wywołane były 
ogromne i poza innymi czynnikami przyczyniły się do trudności lat następnych 2. 
Należy zaznaczyć, że w tym czasie straty na wsi były zdecydowanie mniejsze niż 
w ośrodkach miejskich 3, jednak końcowy etap wojny wyrównał tę dysproporcję.

Latem 1944 roku Armia Czerwona i Ludowe Wojsko Polskie dotarły w re-
jon środkowej Wisły. Na tym obszarze na okres niemal pół roku ustabilizował się 
front 4. W kilku miejscach oddziały sprzymierzonych sforsowały rzekę i utworzy-
ły przyczółki, które zamierzono wykorzystać do kontynuowania działań przeciw-
ko wrogowi. Największymi punktami tego rodzaju na zachodnim lewym brze-
gu Wisły były przyczółki baranowsko-sandomierski i warecko-magnuszewski 5. 
W ciągu pół roku intensywnych działań wojennych tereny te zmieniały się nie do 

1 Z rozmowy z Władysławem Dominikiem, 18 VIII 2010, Gałkowice w pow. sandomier-
skim. Nagranie w posiadaniu autorki.

2 Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 1939–1945, Warszawa 
1947, s. 6.

3 Tamże, s. 7.
4 Linie frontowe w 1944 r. przebiegały również na obszarach woj. białostockiego, warszaw-

skiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego. Mieszkańcy tych terenów borykali się 
z podobnymi problemami.

5 G. Miernik, O niektórych patologiach życia codziennego mieszkańców obszarów przyczółko-
wych w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku (na przykładzie województwa kieleckie-
go), w: Bieda w Polsce, red. G. Miernik, Kielce 2012, s. 195.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2013, s. 153-169
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poznania – spokojne wiejskie obszary przypominały bezbrzeżną pustynię, po-
oraną pociskami. Gdy 13 stycznia 1945 roku pierwsza linia obrony niemieckiej 
wokół przyczółka baranowsko-sandomierskiego została przełamana, już tydzień 
później okupant został całkowicie wyparty z Kielecczyzny 6. Zwycięstwo okupio-
no ogromnym kosztem. Straty w województwie kieleckim były wysokie, a na te-
renach przyczółkowych wręcz niewyobrażalne. Z zestawień statystycznych wyni-
ka, że liczba zagród wiejskich, które zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku 
działań wojennych, wynosiła 52 276 i na tle kraju pod tym względem Kielecczy-
zna plasowała się na drugim miejscu.

Najbardziej ucierpiał powiat kozienicki 7, na obszarze którego Niemcy 
urządzili poligon Truppenubungsplatz Mitte Radom. Ze sprawozdań sporządzo-
nych przez władze powiatowe w sierpniu 1945 roku wynika, że spośród 21 gmin 
w ośmiu straty wynosiły od 75–100%, w dziewięciu od 45% do 75%, a tylko 
w czterech poniżej 45% 8. Zanotowano wówczas: 

Powiat kozienicki jest jednym z najbardziej zniszczonych powiatów w Polsce. Lud-
ność niemal pod każdym względem potrzebuje pomocy z zewnątrz, a organizm 
gospodarczy powiatu wymaga również poważnej pomocy ze strony państwa, aby 
mógł się stać w przyszłości samowystarczalnym i pełnowartościowym czynnikiem 
ekonomicznym w rozwoju życia gospodarczego Polski 9. 

Pomimo tragicznych warunków, na zgliszczach szybko rozpoczął się trud-
ny powrót do normalności. Ludzie, mocno związani ze swoją ziemią, wracali na 
zniszczone obszary wraz z dobytkiem, który udało im się uratować 10. Gdy miesz-
kańcy przybywali do swoich domostw, często nie mogli rozpoznać miejsc, które 
opuścili. Czesław Majewski, z Grabowa nad Wisłą, po latach tak opisywał „krajo-
braz po bitwie”: „[…] Niemcy podczas frontu, wybrali wszystko: inwentarz żywy 
i martwy i wszelkie sprzęty, tak, że nie było nic prócz zgliszcz i ruin, oraz dołów 
okopów, bunkrów i dział, pocisków i samochodów potłuczonych” 11. Podobny los 

 6 B. Kasprzyk, Akcja bunkrowa, „Karta” 2010, nr 65, s. 86; Przyczółek pod Magnuszewem zo-
stał zdobyty wcześniej, bo już w sierpniu 1944 r., przez 8 armię gwardii i 69 armię I Frontu 
Białoruskiego. A. Jasiński, Udział związków taktycznych I armii WP w obronie przyczółka 
warecko-magnuszewskiego, Warszawa 1953.

 7 W niektórych opracowaniach pow. sandomierski jest wymieniany jako najbardziej znisz-
czony. Zob. E. Osikowski, Zniszczenia wojenne w zabudowie miast i wsi w Polsce według 
stanu w dniu 1 maja 1945, „Polska Ludowa. Materiały i Studia”, t. 7, 1968, s. 183-209.

 8 G. Miernik, O niektórych patologiach, s. 196.
 9 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Urząd Wojewódzki II (dalej: UWK II), sygn. 

407, k. 1, Sprawozdanie opisowe dotyczące stanu gospodarczego pow. kozienickiego.
10 Z rozmowy z Heleną Wawrzeńczak, 18 VIII 2010, Gałkowice w pow. sandomierskim. Na-

granie w posiadaniu autorki.
11 Z listu nadesłanego na konkurs rozpisany przez Instytut Prasy „Czytelnik” w marcu 1948 r. 

List znajduje się w zbiorze przechowywanym w Polskiej Akademii Nauk.
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spotkał wieś Bobrowniki. Jeden z mieszkańców zapamiętał reakcje ludzi i pierw-
sze trudności po powrocie w rodzinne strony: „Każdemu serce się rozrywało, gdy 
zobaczył tylko kupę gruzu na miejscu swego gospodarstwa. Była zima, ciężka, 
sucha, nie było gdzie zamieszkać, toteż ludzie gnieździli się po bunkrach zajmo-
wanych dawniej przez wojsko” 12.

Niewiele lepiej było w powiecie opatowskim. Na plenarnym posiedzeniu  
Powiatowej Rady Narodowej w Opatowie, w dniu 22 grudnia 1945 roku, sporządzo-
no wykaz strat, który usystematyzował rozmiar tragedii i stał się podstawą wniosku 
o przyznanie pomocy od Krajowej Rady Narodowej. Napisano w nim, że:

12 Wieś polska 1939–1948. Materiały konkursowe, oprac. K. Kersten, T. Szarota, t. 2, Warszawa 
1967, s. 99.

Tabela 1. Zniszczenia wojenne zagród wiejskich wg podziału administracyjnego z lipca 1945 
(stan w dniu 1 V 1945)

Lp. Województwa
Zagrody zniszczone lub uszkodzone

Udział zniszczeń 
w odsetkachw liczbach 

bezwzględnych
w odsetkach

Ogółem 466 942 100 22,1

Ziemie Dawne 343 149 73,5 20,6

Ziemie Odzyskane 123 793 26,5 27,5

1. Białostockie 46 995 10,1 36,8
2. Gdańskie 12 414 2,6 39,2
3. Kieleckie 52 276 11,2 28,7
4. Krakowskie 21 690 4,6 10,5
5. Lubelskie 20 038 4,3 7,9
6. Łódzkie 23 671 5,1 11,8
7. Olsztyńskie 17 296 3,7 28,3
8. Pomorskie 14 787 3,2 18,7
9. Poznańskie 46 955 10,1 26,1

10. Rzeszowskie 50 104 10,7 22,1
11. Szczecińskie 21 435 4,6 22,4
12. Śląskie 40 144 8,6 31,5
13. Warszawskie 56 485 12,1 26,6
14. Wrocławskie 42 654 9,1 32,4

Źródło: E. Osikowski, Zniszczenia wojenne w zabudowie miast i wsi w Polsce według  
stanu w dniu 1 maja 1945, w: Polska Ludowa – Materiały i Studia, t. 7, Warszawa 1968, s. 194.
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70% naszego powiatu, wskutek działań wojennych w okresie od 25 lipca 1944 
roku do stycznia 1945 roku zostało zupełnie zniszczone […] Całkowicie zosta-
ły zniszczone domy mieszkalne, zabudowania gospodarskie, inwentarz martwy 
i plony, które przed zarządzeniem ewakuacji ludności nie mogły być sprzątnię-
te z pól. Zbiory zebrane z pól i inwentarz żywy uległy bezwzględnej rekwizy-
cji. Strefa przednich pozycji wrogich sobie armii przechodziła z małymi tylko 
odchyleniami pasmem o szerokości 20 kilometrów wzdłuż powiatu opatowskie-
go. Na powyższym terenie toczyły się zażarte walki o trakt kielecki, przy użyciu 
ciężkiej broni pancernej, artylerii, a także licznych eskadr samolotów bombar-
dujących. Czego nie zniszczyły bomby i pociski artyleryjskie, zostało rozebrane 
przez walczące oddziały i użyte do budowy bunkrów, okopów i schronów. Szereg 
miejscowości z powodu kilkukrotnego przechodzenia ich z rąk do rąk obecnie 
przedstawia obraz pustyni. Ludność tych terenów mieszka w bunkrach, schro-
nach i szałasach 13. 

Podobna sytuacja była w powiecie sandomierskim, iłżeckim i stopnickim 14, 
w mniejszym procencie kieleckim i radomskim. Relacje urzędników, wysłanych 
w teren w celu ustalenia wysokości strat, miały charakter nie tylko systematyzu-
jący, ale alarmowały również o problemach ludności. Warto podkreślić, że we 
wszystkich dokumentach, wytworzonych przez poszczególne instytucje, istotne 
miejsce zawierały opisy dotyczące warunków mieszkaniowych na terenach przy-
czółkowych. W sprawozdaniu dla Dyrektora Biura Kontroli Państwa, datowanym 
na 10 września 1945 roku, zanotowano: 

Katastrofalna sytuacja gospodarcza omawianych powiatów nie uległa żadnej po-
prawie po tegorocznych zbiorach. Nikłe wyniki tych zbiorów, spowodowane nie-
spotykaną od lat plagą myszy oraz przepędem bydła, nie zażegnały widma głodu. 
Ludność w dalszym ciągu żyje sposobem jaskiniowym, uwłaczającym godności 
człowieka. Chodzące szkielety okryte łachmanami, zawszone i brudne, niedosta-
tecznie odżywione, zupełnie stępiałe na wszelkie przejawy społeczno-polityczne, 
łatwo ulegające podszeptom reakcji – to podatny materiał do burzliwych wystą-
pień i demonstracji, do desperackich odruchów, na jakie głodny tłum zdobyć się 
może w chwilach ostatecznej rozpaczy. 

Donoszono również z niepokojem, że wśród ludności zaobserwowano 
zanik wiary w pomoc rządową w odbudowie gospodarstw 15. Nowa władza do-

13 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Urząd Rady Ministrów (dalej: URM), sygn. 5/785, 
k. 27, Pomoc dla zniszczonych terenów przyczółkowych.

14 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 lutego 1948 r. zmieniono nazwę pow. 
stopnickiego, a na jego obszarze utworzono pow. buski, z siedzibą władz w Busku-Zdroju. 
Za: G. Miernik, O niektórych patologiach, s. 201.

15 M. Zaremba, Wielka Trwoga. Polska 1944–1947, Kraków 2012, s. 516-517. AAN, URM, 
sygn. 5/785, k. 33.
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skonale zdawała sobie sprawę, że musi szybko działać, gdyż takie okoliczności 
utrzymujące się przez dłuższy czas, mogą doprowadzić do poważnych wybuchów 
niezadowolenia 16. Doraźnej pomocy mieszkańcom udzielały: agendy Centralne-
go Komitetu Opieki Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża, referaty opieki 
społecznej starostw oraz Caritas. Wsparcie płynęło również z zagranicy – naj-
większym darczyńcą była Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw po-
mocy i odbudowy, czyli słynna UNRRA 17. Na początek zorganizowano dostawy 
żywności oraz budowano baraki mieszkalne 18. Z czasem bardziej przedsiębiorczy 
mieszkańcy starali się również samodzielnie zacierać ślady wojny, korzystając 
z subwencji rządowej na odbudowę i zakup inwentarza 19. Jednak kwoty te były 
niewystarczające. Najwięcej trudności nastręczała odbudowa zabudowań miesz-
kalnych – o ile pomoc w zakresie wyżywienia czy uzupełnienia braków w in-
wentarzu była prostsza do zorganizowania, o tyle budowa nowych domów była 
zadaniem zdecydowanie trudniejszym, zwłaszcza biorąc pod uwagę ogromne 
problemy z dostępnością drewna budowlanego 20, środków transportu czy fa-
chowców 21. Takie okoliczności rodziły patologie, trwające nawet przez kilka lat. 
Longina Przyłucka ze wsi Gałkowice, wówczas nastolatka, wspomina, że przez 
4 lata mieszkała wraz z rodziną w bunkrze: 

Nic nie zostało, wszystko spalone. Trzeba było remontować jakieś budy z drzewa. 
Jak Niemcy uciekli to pozostały bunkry, więc weszliśmy do tych bunkrów i tam 
mieszkaliśmy. Ciężko było. […] Było mieszkanko zrobione, podłoga była, i w tym 
mieszkanku zrobione takie łóżka piętrowe, tak że można było nawet w dwie rodzi-
ny zamieszkiwać. Jedni na górze spali, drudzy na dole. Mieliśmy tam także kuch-
nię – bo Niemcy umieli sobie wszystko dokładnie zrobić – gotowaliśmy groch, 
który nadmarznięty zbierało się na polach. Ciężko było. Mieszkaliśmy w bunkrze 
4 lata […]. W bunkrze mieszkaliśmy w 2 rodziny, w dziewięć osób. 

16 W sprawozdaniu dla Dyrektora Biura Kontroli Państwa z 10 września 1945 stwierdzono: 
„Ludność zniszczonych terenów jest na ogół pozytywnie ustosunkowana do obecnego 
Rządu. Rozumie ogólne trudności, jakie przechodzi państwo w okresie powojennym, sa-
morzutnie rozminowuje pola. W miarę swoich możliwości zaciera ślady wojny – niemniej 
jednak oczekuje od reszty kraju pomocy i to natychmiastowej. Zostawienie tej ludności 
własnemu losowi byłoby kardynalnym błędem polityki wewnętrznej i dałoby świetne 
kontrargumenty dla reakcji”. AAN, URM, sygn. 5/785, k. 37.

17 Zob. np. APK, UWK II, sygn. 148, Sprawy związane z działalnością UNRRA na terenie 
woj. kieleckiego 1946.

18 AAN, URM, sygn. 5/785, k. 30.
19 W 1945 r. suma ta kształtowała się na poziomie 1838 zł na jedno gospodarstwo (na przykła-

dzie pow. sandomierskiego). AAN, URM, sygn. 5/785, k. 38. Dla porównania cena pługa 
w 1945 r. wynosiła 1704 zł. Rocznik statystyczny 1947, Warszawa 1947, dział XII, tab. 4, s. 131.

20 G. Miernik, O niektórych patologiach, s. 201. Zob. również Wieś polska, s. 126.
21 F. Piaścik, Odbudowa i przebudowa wsi, „Architektura” 1947, nr 1, s. 14.
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Tuż po zakończeniu działań wojennych takich przypadków było tysiące. Również 
Władysław Dominik wraz z ojcem i bratem zajęli poniemiecki bunkier. Po latach 
wspomina:

Ten bunkier to był po Niemcach, dół wykopany, okienko było tyćkie tylko po 
to, żeby ten Niemiec widział, że ktoś się zbliża. To była jedna izba, wykopana 
w dole. Na wierzch nakładziono kołków, kijów różnych i całość przysypano zie-
mią. W środku było jakieś łóżko zbite z desek. Nie było ani stołu, ani krzesła. Póź-
niej zmurowaliśmy sobie kuchnię w tym bunkrze, z gliny z cegły […] W bunkrze 
mieszkaliśmy od stycznia do jesieni. Na jesieni, przed zbliżającą się zimą zrobi-
liśmy sobie budkę na wierzchu z desek, wmurowaliśmy kuchnię, piec i później 
stopniowo, pomału postawiliśmy domek z drzewa 22. 

Jednak nie wszyscy byli tak przedsiębiorczy i – pomimo upływu 3 lat od 
zakończenia działań frontowych – sytuacja nadal nie dawała powodów do zado-
wolenia 23. Nic więc dziwnego, że władze wojewódzkie i centralne, zgodnie z pla-
nem inwestycyjnym na lata 1947–1949, uznały, że pomoc dla rodzin mieszkają-
cych w bunkrach i szałasach jest jednym z najbardziej palących problemów do 
rozwiązania. I tak, tematem majowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej stała się sprawa „bunkrowiczów”: 

W dniu 19 maja 1948 roku Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach uznała spra-
wę likwidacji bunkrów za jedno z czołowych zagadnień gospodarczych na terenie 
województwa. Rada Wojewódzka uczyniła i czyni nadal wszystko, by problem ten 
znikł z naszego horyzontu działania, by problem ten całkowicie zlikwidować 24. 

Powszechnie projekt ten został nazwany „Akcją Odbudowy Wsi” 25. Z po-
szczególnych wypowiedzi członków Rady wyłania się problem, z którym należało 
się zmierzyć: 

22 Z rozmowy z Władysławem Dominikiem, 18 VIII 2010, Gałkowice w pow. sandomier-
skim. Nagranie w posiadaniu autorki.

23 Choć w ciągu trzech lat władza niejednokrotnie inicjowała akcje pomocowe dla tych terenów, 
zawsze okazywały się one niewystarczające. W 1945 r. powołano Komitet Opieki Społecznej dla 
Terenów Przyczółkowych, a w styczniu 1946 zainicjowano Akcję Specjalnej Odbudowy Wsi 
(Ministerstwo Odbudowy), w ramach której planowano wznieść 26 000 budynków drewnia-
nych i 17 000 budynków ogniotrwałych (w ośmiu województwach). Już w listopadzie 1946 r. 
okazało się, że założony program nie zostanie zrealizowany. Od 1947 r. prowadzono ewidencje 
rodzin potrzebujących pomocy, które mieszkały w bunkrach i szałasach. Te zestawienia sta-
ły się potem podstawą do działań realizowanych w ramach „Akcji bunkrowej”. AAN, URM, 
sygn. 5/437, k. 3-24, Odbudowa wsi; APK, Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach (dalej: 
WRN), sygn. 745, k. 10-20, Akcja likwidacji bunkrów w województwie kieleckim.

24 APK, WRN, sygn. 744, k. 8, Bunkry. Kredyty na likwidację bunkrów w woj. kieleckim 1948 r.
25 S. Iwaniak, Przemiany gospodarcze i społeczne wsi kieleckiej w latach 1947–1949, w: Z dzie-

jów Ziemi Kieleckiej. Kielecczyzna w latach Trzyletniego Planu Odbudowy 1947–1949, red. 
W. Góra, Kielce 1981, s. 54.
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W wyniku działań wojennych teren naszego województwa bardzo ucierpiał. 
Zniszczony został powiat stopnicki, kozienicki, opatowski, sandomierski i czę-
ściowo kielecki. Około 40 000 gospodarstw zostało zniszczonych. Musimy sobie 
tu uprzytomnić, że cały ten teren, gdzie te 40 000 gospodarstw się znajdowało, to 
jedno wielkie pogorzelisko poorane pociskami, spalone, zniszczone, na którym 
po ukończeniu działań wojennych nie tylko zabrakło domów i zapanował głód, 
ale zapanowała choroba i wielka nędza. Z tych 40 000 gospodarstw zniszczonych 
działaniami wojennymi pozostało jeszcze do dnia dzisiejszego około 1400 gospo-
darstw wymagających dalszej opieki i odbudowy. Te 1400 gospodarstw […] można 
by podzielić na dwie zasadnicze kategorie, mianowicie: na około 350–400 rodzin 
z powiatów kozienickiego, opatowskiego, sandomierskiego, częściowo kieleckie-
go, które do dnia dzisiejszego zamieszkują bunkry. Są to rodziny, które do dnia 
dzisiejszego mieszkają 1–3 metry pod ziemią, zamiast dachu lepianki te przykryte 
są zlepkiem słomy, z której sterczą małe kominy od kuchni. Rodziny te zamiesz-
kują bunkry wybudowane przez armię hitlerowską bądź też zamieszkują piwnice. 
Mamy na terenie naszego województwa jeszcze ok. 400 rodzin, które żyją dosłow-
nie w jaskiniach. Drugą kategorię stanowią gospodarstwa, rodziny, które w dużym 
stopniu własnym wysiłkiem, z pomocą kredytów państwowych, zbudowały sobie, 
że tak powiem, bunkry na powierzchni ziemi. Tzn. zbudowali sobie mały szałas, 
mający w jednym wypadku 3 m2, w innym 2 m2 powierzchni, zbudowany częścio-
wo z drewna, z desek, z gliny lub jakiegoś innego materiału. Trudno to nazwać 
nawet najprymitywniejszym mieszkaniem 26. 

26 APK, WRN, sygn. 747, k. 35, Akcja bunkrowa 1948–1950.

Tabela 2. Rodziny w powiatach przyczółkowych województwa kieleckiego  
niemające własnego mieszkania (1948/1949)

Lp. Powiat Liczba rodzin 
mieszkających 

w bunkrach i szałasach

Liczba rodzin 
mieszkających 
na komornym

1. Kozienice 738 148
2. Opatów 256 69
3. Iłża 225 28
4. Sandomierz 19 2
5. Kielce 57 21
6. Busko-Zdrój 226 102
7. Radom 170 27

Razem 1691 397

Źródło: G. Miernik, O niektórych patologiach życia codziennego mieszkańców 
obszarów przyczółkowych w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku (na przykładzie 
województwa kieleckiego), w: Bieda w Polsce, red. G. Miernik, Kielce 2012, s. 201.
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Jednak szybko okazało się, że liczba potrzebujących jest wyższa. Gdy do 
statystyk dołączono rodziny zamieszkujące „na komornym”, liczba oczekujących 
na pomoc wyniosła ponad dwa tysiące. Właśnie z myślą o nich zainicjowano 
„Akcję bunkrową”, która miała ostatecznie rozwiązać problem mieszkaniowy te-
renów przyczółkowych.

Aby zwiększyć szansę na powodzenie planu pomocowego, problematycz-
ne zagadnienie znalazło się również w sferze zainteresowania władz centralnych. 
Kazimierz Mijal, ówczesny szef Kancelarii Rady Państwa, w telefonogramie skie-
rowanym do Wojewódzkiej Rady Narodowej, prosił o niezwłoczne nadesłanie 
planu likwidacji bunkrów w województwie kieleckim 27. Być może jedną z przy-
czyn tak intensywnych poczynań były również plany związane z rozpoczęciem 
kolektywizacji 28. Gdy pod koniec czerwca 1948 roku na spotkaniu Kominformu 
podjęto decyzję o konieczności likwidacji w krajach „demokracji ludowej” pozo-
stałości kapitalizmu w postaci indywidualnej gospodarki chłopskiej, przedstawi-
ciele-delegaci PPR – Jakub Berman i Aleksander Zawadzki, zdając sobie sprawę 
z realiów panujących na polskiej wsi, starali się oponować, jak się okazało bez-
skutecznie. Również Władysław Gomułka, wówczas I sekretarz PPR, miał świa-
domość trudności związanych z wdrożeniem rezolucji Kominformu na polskiej 
wsi, gdzie od pokoleń chłopi dążyli do posiadania ziemi i samodzielnego gospo-
darowania 29. Akcja pomocowa dla kieleckich chłopów miała szansę uspokoić na-
stroje przed wprowadzeniem kontrowersyjnych zmian.

W tym samym czasie na poziomie lokalnym rozpoczęto działania, które 
miały przynieść rozwiązanie trudności mieszkaniowych na terenach przyczół-
kowych. Na mocy artykułu 18 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Naro-
dowego z dnia 23 XI 1944 roku o organizacjach i zakresie działania samorządu 
terytorialnego uznano, że w trybie natychmiastowym należy przekazać kwotę 
w wysokości 11 500 000 zł 30 na likwidację „pomieszczeń w bunkrach i szałasach 
w miejscowościach przyczółkowych na terenie województwa kieleckiego” 31. Po-
wyższa kwota miała zostać wygospodarowana z Funduszu Specjalnego Kieleckie-

27 APK, WRN, sygn. 747, k. 5.
28 We wrześniu 1948 r. KC PPR, na podstawie rezolucji Kominformu z czerwca 1948 o rozpo-

częciu kolektywizacji we wszystkich państwach komunistycznych, podjął decyzję o rozpo-
częciu kolektywizacji rolnictwa w Polsce.

29 G. Miernik, Opór chłopów wobec kolektywizacji w województwie kieleckim 1948–1956, Kiel-
ce 1999, s. 14-15.

30 Suma ta stanowiła tylko część środków przeznaczonych na rozwiązanie problemu w 1948 r., 
wraz z upływem czasu przekazywano kolejne kwoty. Dla porównania warto dodać, że cena 
pługa w 1947 r. wynosiła ok. 2900 zł. Rocznik statystyczny 1948, Warszawa 1949, dział XI, 
tab. 5, s. 155.

31 APK, WRN, sygn. 744, k. 1, Bunkry. Kredyty na likwidację bunkrów w woj. kieleckim 1948 r.
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go Wojewódzkiego Związku Samorządowego. Wstępnie rozdzielono sumę po-
między siedem powiatów: kozienicki, opatowski, iłżecki, sandomierski, kielecki, 
radomski i buski (wcześniej stopnicki).

Tabela 3. Podział całej kwoty pomiędzy poszczególne powiaty

Lp. Powiat Kwota Procent

1. Kozienice 5 100 000 44,3
2. Opatów 1 400 000 12,2
3. Iłża 500 000 4,3
4. Sandomierz 1 300 000 11,3
5. Kielce 2 200 000 19,2
6. Busko-Zdrój 900 000 7,8
7. Radom 100 000 0,8

Źródło: APK, WRN, sygn. 744, Bunkry. Kredyty na likwidację  
bunkrów w woj. kieleckim 1948, obliczenia własne.

Za najważniejszą wytyczną przy rozdziale funduszy przyjęto oczywiście 
wysokość strat. I tak, najwyższą kwotę otrzymał powiat kozienicki, a najniższą 
powiat radomski. Również wówczas zarysowano najważniejsze punkty koordy-
nujące działania – ustalono powołanie specjalnych komisji opiniujących oraz 
określono, jakie warunki należy spełnić, aby pomoc otrzymać, i jak ma ona wy-
glądać. Osoby, które były zainteresowane zapomogą na budowę, ale nie poczyniły 
dotychczas żadnych wysiłków w kierunku poprawy warunków mieszkaniowych, 
mogły liczyć na pieniądze, jednak nie otrzymywały ich do rąk własnych. Fundu-
sze przekazywano bezpośrednio do instytucji, w której można było zamówić nie-
zbędne materiały. Dla osób, które dysponowały budulcem, przewidziano pomoc 
w zakresie robocizny, przy czym pieniądze były wypłacane ratami. Rzecz jasna, 
wszyscy petenci mieli zostać dokładnie sprawdzeni pod kątem zasadności przy-
znania zapomogi. Wystosowano też ostrzeżenie:

Prezydium WRN podkreśla, że przed rozprowadzeniem sum pomiędzy osoby 
zainteresowane, delegowani członkowie stwierdzą na miejscu, w porozumieniu 
z miejscowymi władzami, czy pomiędzy osobami zakwalifikowanymi do udzie-
lenia pomocy nie znajdują się takie osoby, które świadomie i celowo nie przed-
siębrały żadnych wysiłków w kierunku uzyskania pomocy, kierując się wrogim 
nastawieniem do obecnej rzeczywistości 32.

32 APK, WRN, sygn. 744, k. 5.
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W czerwcu na tereny przyczółkowe przybyli także przedstawiciele Mini-
sterstwa Odbudowy, którzy stwierdzili, że „[…] wszystkie naglące potrzeby zo-
staną zaspokojone, ani jeden robotnik nie będzie musiał zimować w bunkrach” 33. 
Naczelny Komisarz Odbudowy Wsi uzależnił powodzenie całej akcji od sprawnej 
organizacji pracy w poszczególnych powiatach 34 i przyznał na osiągnięcie założo-
nego celu bezzwrotne dotacje 35, które – oprócz pieniędzy z Funduszu Specjalnego 
WRN i kredytów AOW (Akcji Odbudowy Wsi) – miały stanowić jeden z fila-
rów Akcji. Z uwagi na to, że część zainteresowanych mogła otrzymać pożyczkę, 
a część zapomogę bezzwrotną, obawiano się wybuchów niezadowolenia wśród 
„bunkrowiczów”. Zasadne wydają się więc wytyczne mówiące o konieczności łą-
czenia różnych rodzajów pomocy dla poszczególnych osób 36.

Gdy w teren wyruszyły Komisje Likwidowania Bunkrów, których nadrzęd-
nym zadaniem było opiniowanie wniosków składanych przez zainteresowanych, 
okazało się, że oprócz poświadczenia stanu faktycznego, Komisje decydowały 
również o dalszych losach potrzebujących. Z zachowanych protokołów wynika, 
że petentów dzielono na cztery grupy: 1) rodziny, które miały otrzymać pomoc 
w postaci pożyczki lub zapomogi; 2) osoby, które należało umieścić w odpowied-
nim zakładzie opiekuńczym, gdyż nie były zdolne do samodzielnego życia (naj-
częściej do tej kategorii kwalifikowano małoletnich, ludzi starszych bądź niepeł-
nosprawnych); 3) Ludzi, którzy „nie rokowali”, i dlatego należało ich przesiedlić 
na Ziemie Odzyskane (byli to głównie małorolni bądź bezrolni chłopi; pełno-
sprawne osoby samotne) oraz 4) rodziny, które na pomoc nie zasługiwały 37.

Wydaje się, że sprawą niezwykle istotną w pomocy zorganizowanej w ra-
mach „Akcji bunkrowej” była też kwestia zaludnienia Ziem Odzyskanych 38. Już 
w 1945 roku przesiedleńcy z centralnych terenów Polski stanowili – obok repa-
triantów z terenów Związku Radzieckiego, reemigrantów powracających z za-

33 Tamże, k. 16.
34 Tamże.
35 Kielecka Trybuna Robotnicza we wrześniu 1948 r. informowała: „Na przeprowadzenie 

akcji obunkrowania Ministerstwo Odbudowy przyznało dla Województwa Kieleckiego 
dalsze kredyty w wysokości 20 mln złotych w formie bezzwrotnych zapomóg. Ponadto 
uruchomione zostały kredyty bankowe. (WW)”, Akcja obunkrowania województwa kielec-
kiego, „Kielecka Trybuna Robotnicza” 1948, nr 231, s. 5.

36 Tamże, s. 18.
37 APK, WRN, sygn. 744, k. 40-56. Wyjaśnienia lakonicznego określenia „osoby niezasługu-

jące na pomoc” można się jedynie domyślać. Prawdopodobnie byli to ludzie, którzy nie 
akceptowali władzy komunistów bądź miały niejasną wojenną przeszłość.

38 APK, WRN, sygn. 747, k. 81. W jednym ze sprawozdań zanotowano: Należy podkreślić, 
że błąd dotyczący niewłaściwego kwalifikowania (przyznawania pomocy gospodarstwom 
karłowatym) przyczynił się również do zahamowania akcji przesiedleńczej na Ziemie Od-
zyskane.
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granicy i autochtonów – jedną z najważniejszych składowych ludności polskiej 
na tym obszarze 39, a nawet ostatecznie okazało się, że tworzyli oni grupę naj-
liczniejszą 40. Napływ z terenów województwa kieleckiego rozpoczął się tuż po 
zakończeniu działań wojennych. Osadnicy rekrutowali się głównie z obszarów 
najbardziej zniszczonych, czyli m.in. z terenów przyczółkowych 41. Według opinii 
władz, działania w ramach akcji przesiedleńczej były jednym z najważniejszych 
środków zaradczych dla zniszczonych powiatów 42.

Tabela 4. Akcja przesiedleńcza prowadzona w zniszczonych powiatach województwa 
kieleckiego. Stan na 10 IX 1945

Lp. Powiat Zakwalifikowano 
do przesiedlenia

Przesiedlono Pozostaje 
do przesiedlenia

1. Kozienice 40 000 13 500 26 500
2. Opatów 60 000 15 500 5 000
3. Stopnica 60 000 20 000 40 000
4. Sandomierz 50 000 5 000 45 000
5. Iłża 20 000 8 000 12 000

Źródło: AAN, URM, sygn. 5/785, k. 34, Pomoc dla zniszczonych terenów przyczółkowych.

W 1946 roku ruchy przesiedleńcze z Kielecczyzny nie były zbyt nasilone, 
przebiegały na średnim poziomie. Największa liczba przesiedleńców wywodziła 
się wówczas z województwa warszawskiego i krakowskiego 43. Do 1947 roku z wo-
jewództwa kieleckiego na Ziemie Odzyskane wyjechało 241,3 tys. osób 44. Jako 
że zasadniczy etap procesu zasiedlania Ziem Odzyskanych dokonał się w latach 
1945–1947, to fakt promowania wyjazdu przez władze w latach późniejszych, 
w tym przypadku w ramach „Akcji bunkrowej”, nie budzi zdziwienia 45.

39 L. Kosiński, Procesy ludnościowe na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945–1960, s. 42.
40 Tamże, s. 51.
41 Tamże, s. 52.
42 AAN, URM, sygn. 5/785, k. 34. Ze sprawozdań wynika, że o ile pierwsze miesiące akcji 

przesiedleńczej dały pozytywne rezultaty, o tyle w raz z upływem czasu ludność wrogo od-
nosiła się do tego pomysłu, gdyż dotarły do niej wieści o gwałtach i rabunkach dokonywa-
nych na Ziemiach Odzyskanych przez radzieckich żołnierzy, a także o braku jakiejkolwiek 
opieki ze strony polskich władz.

43 Tamże.
44 Tamże, tab. 9. W 1948 r. w gminach wiejskich na terenie woj. kieleckiego mieszkało 

1 362 200 osób zameldowanych na stałe i 14 398 na pobyt czasowy. Rocznik statystyczny 
1948, Warszawa 1949, dział II, tab. 5, s. 21.

45 Temat zasiedlania Ziem Odzyskanych był również poruszany w lokalnej prasie: „Woje-
wództwo kieleckie posiada 80 000 karłowatych gospodarstw i największe bodaj zagęsz-
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Tabela 5. Wykaz ludności przesiedlonej z terenów województwa kieleckiego na Ziemie 
Odzyskane (1 I – 31 V 1948)

Lp. Powiaty Projekt.  
Rodzin 
na 1948

Przesiedlono  
do 31 V 1948

Powiaty przyjmujące

1. kozienicki 250 208 koszaliński, białogardzki
2. opatowski 200 417 sławnowski, elbląski
3. buski 300 157 sławnowski, słupski, złotnowski
4. sandomierski 500 59 sławnowski, elbląski
5. iłżecki 550 308 miastkowski, słupski, złotowski
6. kielecki 600 965 koszaliński, białogardzki
7. radomski 100 675 człuchowski, szczeciński

Źródło: APK, WRN, sygn. 745, k. 44, Akcja likwidacji 
bunkrów w woj. kieleckim 1949 r.. Obliczenia własne.

Tworząc wytyczne dla Akcji, organizatorzy nie wzięli jednak pod uwagę 
kwestii newralgicznej, a mianowicie czynnika ludzkiego. O ile już fakt przydzie-
lania pożyczek i zapomóg mógł wywoływać kontrowersje, o tyle decyzje o roz-
dzielaniu rodzin, wysyłaniu na Ziemie Odzyskane ludzi, którzy za wszelką cenę 
postanowili zostać w rodzinnych stronach, czy umieszczaniu osób starszych 
i niepełnosprawnych w ośrodkach pomocowych, musiało spotkać się z ogrom-
nym niezadowoleniem. Należy stwierdzić, że większość wnioskodawców otrzy-
mywała pomoc w postaci pożyczek i zapomóg, jednak rzecz oczywista pieniędzy 
nie wystarczyło dla wszystkich.

Lakoniczne protokoły, wytworzone przez Komisje, zupełnie nie oddają 
tragedii, z jaką przyszło zmierzyć się niektórym mieszkańcom. We wsi Między-
górz, w powiecie opatowskim, Komisja, rozpatrując wniosek jednego z rolników, 
zanotowała 46: 

Ob. Antoni A., 41 lat, 3,4 ha z nadziału. Zamieszkuje w bunkrze w ziemi 4 m × 3,5 m, 
ściany nie wyłożone. Nie posiada nic do budowy – jakiegokolwiek domu, pragnie 

czenie wsi. Zgodnie z przydziałem Ministerstwa Ziem Odzyskanych dla województwa 
kieleckiego przeznaczone są tereny położone w województwie szczecińskim. W ogólnym 
planie przesiedleńczym uwzględnione będą na pierwszym miejscu powiaty: kozienicki, 
włoszczowski oraz niektóre wsie powiatu kieleckiego i opatowskiego. W dyskusji [nad 
planem przesiedlenia nadmiaru ludności z terenów przeludnionych – przyp. B.K.] pod-
kreślono ważność współpracy w akcji, zwłaszcza uświadamiającej czynnika społecznego 
partii i organizacji młodzieżowych”. Z działalności Woj. Rady Społecznej Osadnictwa, „Kie-
lecka Trybuna Robotnicza” 1948, nr 234, s. 6.

46 Należy podkreślić, że przytoczone fragmenty z dwóch protokołów stanowią jedynie nie-
wielki procent podobnych spraw.
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pozostać na miejscu i prosi o pomoc w uzyskaniu baraku i gotówki na pozostanie: 
100 000 / sto tysięcy. Która to suma wystarczy na wybudowanie budynku – inwen-
tarza z częścią mieszkalną. Jednak komisja prośbę petenta załatwiła negatywnie 
i postanowiła zakwalifikować go do wysiedlenia na ziemie zachodnie do pracy na 
roli, zaś siostrę jego (lat 44 ułomna) przenieść do zakładu opiekuńczego 47. 

Jeszcze bardziej drastyczne środki zastosowano wobec mieszkańca wsi Garbów 
Stary w powiecie sandomierskim: 

Józef N., lat 40, 2 ha, rolnik: Zamieszkuje wraz z rodziną bunkier-szałas o wymia-
rach 4 m × 2,5 wykładany drewnem (deski). Odbudowa gospodarstwa wyżej wy-
mienionego nie będzie pozytywna, ponieważ żona petenta jest chora, dzieci ma-
łoletnie i matka petenta licząca lat 70. Dlatego należy tychże członków umieścić 
w domu starców a dzieci w domu dziecka. Sam będzie służył tamtejszej ludności 
jako siła robocza na roli 48.

Ludność na takie „wyroki” reagowała najczęściej sprzeciwem. W jednym ze 
sprawozdań Komisji WRN, dotyczącym likwidacji bunkrów, donoszono: „Wśród 
zamieszkałych jest dziwny upór opuszczania stanowisk dla zmiany warunków bytu. 
Nikt z gromady [gromada Rogorsk] nie wyjechał na Ziemie Zachodnie, nie ma 
chętnych na wyjazd do pracy w przemyśle i górnictwie, mimo prowadzonej ostatnio 
akcji werbunkowej” 49. Aby przekonać opornych mieszkańców, specjalne Komisje 
prowadziły z nimi rozmowy, których celem było wyjaśnienie ich wątpliwości:

Bezpośrednie rozmowy Komisji Planowania z rodzinami zamieszkującymi bun-
kry i szałasy na temat przesiedlania na Ziemie Odzyskane przyniosły w rezulta-
cie opinię, iż u ludzi, którzy nie poddali się zniechęceniu i mają jeszcze wiarę 
we własne siły, przeważa chęć pozostania na miejscu. Charakterystycznym jest 
u nich optymizm w ocenie własnych możliwości. Drugą grupę stanowią ludzie, 
którzy stracili wiarę we własne siły i jakąkolwiek pomoc z zewnątrz. Naturalnie, iż 
rozmowa z ludźmi w tym stanie nie daje pozytywnych rezultatów. Ogólnie biorąc 
niechętna postawa bunkrowiczów i szałasowników wobec propozycji przesiedle-
nia na Ziemie Odzyskane znajduje swe źródła w: momentach natury uczuciowej; 
w jeszcze znajdującej posłuch na terenach wsi zniszczonych szeptanej propagan-
dzie o tymczasowości bytowania na Ziemiach Odzyskanych; w niezaradności 
i braku ufności we własne siły 50.

Zgodnie z planem, „Akcja bunkrowa” miała trwać do końca jesieni. 
W okresie zimowym wszyscy potrzebujący mieli już zamieszkać w przyzwoitych 

47 APK, WRN, sygn. 744, k. 115.
48 Tamże, sygn. 744, k. 127.
49 Tamże, WRN, sygn. 747, k. 48.
50 Tamże, WRN, sygn. 747, k. 10.
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domach 51. Okoliczności szybko jednak zweryfikowały te ambitne zamiary. Oka-
zało się, że przyznane kwoty są niewystarczające; pomoc w ramach Akcji była 
więc udzielana również w roku następnym, oczywiście po uzyskaniu kolejnej  
dotacji:

Komisariat Odbudowy Wsi preliminował na rok 1949 dla województwa Kieleckie-
go z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonych działaniami wojennymi zagród 
wiejskich oraz zabudowę poparcelacyjną 198 000 000 zł […] Kwotę tę Wojewódzki 
Wydział Odbudowy, opierając się na instrukcji Naczelnego Komisariatu Odbudo-
wy Wsi, proponuje podzielić przede wszystkim między 7-m powiatów przyczół-
kowych: to jest kozienicki, opatowski, buski, iłżecki, radomski, sandomierski, kie-
lecki. W ten sposób umożliwi się otrzymanie pożyczek przez ludność zamieszkałą 
w bunkrach, szałasach, piwnicach itp. prowizorycznych pomieszczeniach 52. 

W związku z kolejnym etapem „Akcji bunkrowej” wojewoda kielecki wy-
stosował list do poszczególnych Starostw Powiatowych, w którym zdawały się 
pobrzmiewać nuty zniecierpliwienia i niezadowolenia:

Według posiadanych informacji – na terenie podległym Ob. Staroście znajduje się 
szereg rodzin, zamieszkujących jeszcze w bunkrach względnie w szałasach. Gdyby 
ten stan rzeczy trwał dłużej, pozwalałoby to mniemać, że miarodajne czynniki nie 
tylko nie interesują się losem ludności, dotkniętej działaniami wojennymi, lecz nie 
wnikają, czy i co było powodem przedłużenia się nienormalnego jej bytowania 53.

Co ciekawe, zaczęto zwracać także uwagę na liczne nieprawidłowości. 
Z czasem okazało się np., że pomimo pomocy udzielonej w 1948 roku, w na-
stępnym roku liczba „bunkrowiczów” i „szałasowników” była wyższa. Ponadto 
w niektórych powiatach, niemających dotychczas takich problemów, pojawiły się 
nagle rodziny potrzebujące pomocy 54. Odnotowano również przypadki nieuczci-
wego zachowania ze strony rolników 55. Dlatego też jedna z głównych wytycznych 
w 1949 roku nakazywała uważną kontrolę składanych wniosków:

51 Tamże, WRN, sygn. 745, k. 72.
52 Z listu do rad powiatowych i miejskich miast województwa kieleckiego.
53 APK, WRN, sygn. 747, k. 133.
54 Tamże, sygn. 747, k. 52.
55 W jednym z pism skierowanym do Ministerstwa Odbudowy, alarmowano, że „[…] jak 

dało się zauważyć, wielu gospodarzy, którzy mogliby o własnych siłach budowę tę już daw-
no rozpocząć, widząc wydatną pomoc Państwową bunkrowiczom, do budowy dotychczas 
nie przystąpiło i liczy na subwencje Państwowe w roku bieżącym względnie w przyszłym. 
Gospodarze, którzy dotychczas własnym wysiłkiem jaki taki budynek mieszkalny sobie 
wznieśli, żałują włożonego w budowę trudu, gdyż, jak mówią, gdyby mieszkali w bun-
krach Państwo by im dziś pomogło w budowie mieszkania. Zdarzają się znowu wypadki, 
że gospodarze rozpoczęli rozbiórkę szałasów, a budują ziemianki licząc z tego tytułu na 
pomoc Państwa w roku przyszłym”. APK, WRN, sygn. 745, k. 30.
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W roku 1949 pomocą winni być objęci szałasownicy i reszta bunkrowiczów. Po-
moc jednak udzielana być winna tylko tym rodzinom, którzy naprawdę o wła-
snych siłach opuścić bunkra czy szałasu nie mogli. Zawodowych bunkrowiczów 
[podkr. – B.K.], którzy mogliby już swoje warunki mieszkaniowe o własnych si-
łach dawno zmienić, należałoby tej pomocy odmówić. A są na pewno i tacy 56.

Mimo zdwojonych wysiłków, wyniki z 1949 roku również nie były satys-
fakcjonujące dla organizatorów Akcji. Na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji ds. 
Likwidacji Bunkrów, które odbyło się 10 listopada tego roku, padły słowa, które 
śmiało można uznać za podsumowanie ostatniego etapu zmagań ze skutkami 
wojny na kieleckiej wsi: 

Akcja Rządu w kierunku likwidacji bunkrów była dobrze pomyślana. W akcji tej 
winni wziąć udział przede wszystkim rady narodowe, partie polityczne i organi-
zacje społeczne. Dużo w tej sprawie jest już zrobione, ale pod względem celowości 
akcja jest mało posunięta. Zapoczątkowanie tej akcji było źle rozpracowane. Przy-
dzielano pieniądze tym, którzy winni wyjechać na Ziemie Odzyskane. Instrukcja 
nie była przez wszystkich dobrze zrozumiana. Polityka klasowa była stosowna, 
zdarzały się, choć nieliczne, wypadki kumoterstwa […]. W akcji likwidacyjnej 
główną przeszkodą był brak kontroli 57. 

Jednak należy też zwrócić uwagę na inne kwestie, może nawet nawet bardziej 
dotkliwie niż brak kontroli, a mianowicie ciągłe problemy z dostępnością mate-
riałów budowlanych, siły roboczej, a także fachowców i środków transportu 58.

Z takimi refleksjami rozpoczęto planowanie akcji pomocowej w 1950 roku. 
Z dokumentów wynika, że w trzecim roku „Akcji bunkrowej” Ministerstwo Bu-
downictwa przeznaczyło na ten cel dla województwa kieleckiego 74 000 000 zł 59, 
a minimalna liczba gospodarstw zakwalifikowana do odbudowy miała wyno-
sić 216 60. Jednak w maju 1950 roku okazało się, że Państwowa Komisja Plano-
wania Gospodarczego, pomimo przyznanych kwot, nie wydała odpowiednich 
rozporządzeń, które umożliwiłyby podjęcie dalszych działań 61.

Warto wspomnieć jeszcze o jednym aspekcie „Akcji bunkrowej”. Zgodnie 
z założeniami władz, odbudowa wsi miała być także przyczynkiem do jej prze-
budowy. W tym duchu zainicjowano budowę wsi doświadczalnej, którą miało 
być Piaseczno k. Warki. Zastosowane wówczas rozwiązania architektoniczne 
i urbanistyczne miały posłużyć za modelowy przykład odbudowy terenów wiej-

56 APK, WRN, sygn. 745, k. 33.
57 Tamże, sygn. 745, k. 69, Akcja likwidacji bunkrów w województwie kieleckim.
58 Tamże, sygn. 747, k. 80-81.
59 Tamże, sygn. 745, k. 45.
60 Tamże, k. 141.
61 Tamże, sygn. 747, k. 153. 
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skich 62. Opracowano wiele projektów typowych zagród, budynków gospodarczych 
i wreszcie obiektów mieszkalnych. Specjaliści zwracali też uwagę na szkody, jakie 
może przynieść samorzutna i niedbała odbudowa, która z uwagi na panujące wa-
runki musiała odznaczać się tymczasowością powstających obiektów 63. Wydatna 
pomoc państwa miała nie tylko zapewnić odpowiednie schronienie dla ludności 
wiejskiej, ale przyczynić się również do podniesienia standardów mieszkaniowych 
na wsi. Dlatego też w ramach „Akcji bunkrowej” podjęto współpracę z architekta-
mi, którzy po wizytacji poszczególnych gospodarstw opiniowali najlepszy projekt 
odbudowy 64. Starano się także przekonywać chłopów do przestawienia się z bu-
downictwa drewnianego na ogniotrwałe (oczywiście wynikało to również z kata-
strofalnego stanu lasów 65). Krótko mówiąc, uważano, że nastanie nowej rzeczywi-
stości jest doskonałą okazją do uregulowania sprawy budownictwa wiejskiego 66.

Podsumowując, należy stwierdzić, że „Akcja bunkrowa” zainicjowana 
w województwie kieleckim stanowiła jedną z wielu form pomocowych, jakimi 
objęto wówczas tereny wiejskie. Jak większość organizowanych w tamtych latach 
akcji, również „Akcja bunkrowa” nie doczekała się pełnego i oficjalnego rozlicze-
nia. Nie zachowały się finalne liczby, być może nigdy takich nie zestawiono. Bio-
rąc jednak pod uwagę skalę przedsięwzięcia, obejmującego swym zasięgiem ob-
szar całego województwa, domniemywać można, że pomoc okazała się znaczna. 
Jednak z dużą dozą ostrożności należy podchodzić do sum podawanych w często 
sprzecznych zestawieniach. Już w 1945 roku Minister Skarbu w liście do Ministra 
Odbudowy sygnalizował zasadniczy problem: 

Wydatki na odbudowę, zmieszczone w preliminarzu Ministerstwa Odbudowy 
stanowią jeden z poważniejszych składników budżetu państwowego. Wydatki te 
stanowiły w prowizorium na III kwartał r.b. około 20% całości wydatków pań-
stwowych. Toteż sposób wydatkowania tych kredytów, planowość i efektywne wy-
niki akcji odbudowy, wpływ, jaki akcja odbudowy wywiera na życie gospodarcze 
kraju, następstwa wprowadzenia do obrotu tak poważnych ilości środków płatni-
czych muszą być poddawane stałej analizie i kontroli. Środki potrzebne na pełną 
i szybką odbudowę kraju i stolicy przewyższają możliwości wytwórcze i finansowe 
naszego gospodarstwa narodowego 67.

62 S. Płoski, Konkurs wstępny na projekt zagrody wiejskiej, „Architektura” 1947, nr 2, s. 42.
63 F. Piaścik, Odbudowa i przebudowa, s. 12.
64 APK, WRN w Kielcach, sygn. 747.
65 Stan lasów często stawał się tematem wielu dyskusji, przede wszystkim alarmowano o nie-

legalnym wyrębie, który w niektórych okolicach miał wręcz charakter masowy. Również 
zniszczenia wojenne wpłynęły ujemnie na drzewostan. APK, WRN w Kielcach, sygn. 744, 
745, 747. Zob. również: Wieś polska 1939–1948.

66 F. Piaścik, Odbudowa i przebudowa, s. 14.
67 AAN, URM, sygn. 5/436, k. 1, Kredyty na akcję odbudowy.
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Należy też przede wszystkim podkreślić propagandowy wymiar działań 
nowej władzy, która – udzielając wydatnej pomocy – liczyła na rozwiązanie za-
istniałych problemów związanych głównie z przeludnieniem wsi kieleckiej oraz 
przełamaniem nieufności obywateli do osiedlania się na Ziemiach Odzyskanych, 
a może także na złagodzenie nastrojów przed planowaną kolektywizacją 68. Ze sta-
tystyk wynika, że w 1950 roku, tzw. Ziemie Odzyskane zamieszkiwało 288,1 tys. 
osób 69 pochodzących z województwa kieleckiego. Biorąc pod uwagę fakt, że w 1947 
roku liczba ta wynosiła 241,3 tys., różnica, która zaszła w ciągu 3 lat w tej kwestii, 
nie wydaje się spektakularna. Ponadto „Akcja bunkrowa” ukazała w mikroskali 
specyfikę poczynań powojennych władz – chaos, arbitralne decyzje, szumną pro-
pagandę, czyli zjawiska, które przez dziesiątki lat były nieodłącznym elementem 
codzienności Polski Ludowej, w każdym aspekcie życia jej mieszkańców.

Summary

On 13 January, 1945, Germans’ first defence line around the Baranów-Sando-
mierz bridgehead was broken. In less than a week, the German forces were pushed out of 
the Kielce region. The gruelling return to normal began, the military operations having 
devastat ed the area. The most dramatic situation was near the bridgehead, whose vicinity 
– following the passing of the front – resembled a limitless desert, gashed by shells, with 
an occasional deserted bunker. Temporary shelters soon had new inhabitants: homeless 
peasant families. This continued, in places, for a couple of years, and became one of the 
greatest problems for the new authorities of the Kielce Voivodeship. Even though the 
housing problems of the poor were addressed as soon as the war was over, it was not until 
1948 that the assumptions of the Bunker Campaign were outlined in order to ultimately 
eliminate the last traces of the war. The present article focuses on the political, social and 
propaganda-related aspects of the events which were not only aimed to improve the liv-
ing standards in the Kielce region villages but also to persuade the undecided inhabitants 
to embrace the Communist government. The Bunker Campaign showcased, in a micro-
scale, typical operations of the post-war authorities: chaos, arbitrary decisions and pomp-
ous propaganda. These were the phenomena which were to characterise the People’s Re-
public of Poland’s everyday reality for decades to come.

68 Już od sierpnia w lokalnej prasie pojawiały się artykuły tłumaczące nową politykę władz 
na wsi i wykazujące korzyści płynące z kolektywizacji, np. A. Brzoza, Nie będziemy zmu-
szać – chcemy przekonać, „Kielecka Trybuna Robotnicza” 1948, nr 203, s. 5; K. Dankowski, 
Walka klasowa na wsi trwa, „Kielecka Trybuna Robotnicza” 1948, nr 240, s. 3.

69 L. Kosiński, Procesy ludnościowe, tab. 13.
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Spółdzielczość mieszkaniowa w województwie kieleckim 
w latach siedemdziesiątych XX wieku

Istotnym elementem szeroko rozumianego położenia materialnego ludno-
ści w Polsce po II wojnie światowej stały się warunki mieszkaniowe. Wśród ogól-
nych warunków bytowych człowieka posiadanie dobrego, wygodnego mieszka-
nia stanowiło jedną z potrzeb podstawowych, a stopień jej zaspokojenia w skali 
makrospołecznej był ważnym miernikiem ogólnego poziomu życia społeczeń-
stwa i osiągniętego dobrobytu 1. Nie powinien zatem dziwić fakt, że budownic-
two mieszkaniowe (w całej historii PRL) należało do podstawowych zagadnień 
zarówno w polityce władz państwowych, jak i partyjnych.

Po II wojnie światowej całkowitą kontrolę nad mieszkalnictwem przejęło 
państwo. Celem nowych władz było jednak zaspokojenie potrzeb mieszkanio-
wych ludności na minimalnym poziomie 2. Sytuacja ta spowodowała wiele ne-
gatywnych następstw, a warunki mieszkaniowe pogarszały się z roku na rok. 
Nierzadko dochodziło do sytuacji, w której w jednym mieszkaniu zakwaterowa-
ni byli obcy sobie ludzie 3. Ponadto deficyt zasobów mieszkaniowych był potę-
gowany przez napływ ludności wiejskiej do miast. Fatalną sytuację potwierdza 
również fakt, że liczba nowo zawartych małżeństw znacznie przewyższała liczbę 
oddawanych mieszkań w poszczególnych dekadach Polski Ludowej 4.

1 A. Wojciechowska, Położenie materialne klasy robotniczej na tle innych grup społeczno-za-
wodowych, w: Współczesna klasa robotnicza, red. Z. Bokszański, Warszawa 1975, s. 334.

2 W głównej mierze wynikało to z przyjętych planów inwestycyjnych, w których władze 
przyznawały priorytet rozwojowi przemysłu przy ograniczonych nakładach na gospodar-
kę mieszkaniową. Zob. J. Regulski, Rozwój miast w Polsce. Aktualne problemy, Warszawa 
1980, s. 146-148.

3 K. Madej, Spółdzielczość mieszkaniowa. Władze PRL wobec niezależnej inicjatywy społecz-
nej (1961–1965), Warszawa 2003, s. 15-16. 

4 Przykładowo w 1971 r. liczba małżeństw zawartych w Polsce wynosiła 291,8 tys. i przewyż-
szała przyrost liczby mieszkań ogółem o 130,6 tys. Zob. Archiwum Akt Nowych (dalej: 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2013, s. 171-183
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Władze partyjne, chcąc zaradzić pogarszającej się sytuacji, postanowiły 
w 1954 roku nieco rozluźnić rygory dotychczasowej koncepcji. Pierwszym po-
sunięciem było ponowne umożliwienie prowadzenia działalności spółdzielniom 
mieszkaniowym 5. Zapewnienie spółdzielczości mieszkaniowej dogodnych wa-
runków funkcjonowania mieściło się w tzw. „nowej polityce mieszkaniowej”, 
opracowanej przez władze partyjne w latach 1957–1958. Za jej symboliczny począ-
tek można uznać przemówienie Władysława Gomułki na X Plenum KC PZPR:: 
„gdyby tylko trzecią część tej sumy, jaką wydatkuje ludność na wódkę, przezna-
czyć stale, rokrocznie na budowę własnych mieszkań – sprawa rozwiązania trud-
ności mieszkaniowych szybko ruszyłaby naprzód” 6. Zwieńczeniem przemian 
w ruchu spółdzielczym na fali odwilży październikowej było powołanie 17 lute-
go 1961 roku Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego 
(CZSBM) 7. Od tego momentu niemal we wszystkich miastach w Polsce zaczęły 
ponownie powstawać spółdzielnie mieszkaniowe.

Niestety, brak konsekwencji w polityce mieszkaniowej ze strony władz 
państwowych i partyjnych doprowadził do sytuacji, w której liczba oddawanych 
mieszkań była nadal niewystarczająca. Deficyt mieszkaniowy na przełomie lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku został dodatkowo spotęgowany 
w wyniku wejścia w dorosłość roczników powojennego wyżu demograficznego. 
Dlatego też po kryzysie grudniowym zapowiedź przyspieszonego budownictwa 
mieszkaniowego była jedną z pierwszych obietnic nowych władz partyjnych (re-
gulowała to uchwała VI Zjazdu Partii oraz V Plenum KC PZPR w sprawie per-
spektywicznego programu mieszkaniowego).

W planie na lata 1971–1975 program budownictwa został ustalony na 
1,08 mln mieszkań (w porównaniu do efektów lat 1966–1970 liczba nowo wy-
budowanych mieszkań miała wzrosnąć o ok. 21%) 8. Wysokie tempo budownic-
twa mieszkaniowego w dekadzie gierkowskiej planowano osiągnąć m.in. dzięki 
nowej technologii wielkopłytowej 9. 

AAN), Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego (dalej: CZSBM), 
sygn. 3/17, k. 24, Wstępny szacunek rozmiarów budownictwa spółdzielczego oraz zmian 
w stanie zasobów spółdzielczych do 1990 r.

5 K. Madej, Spółdzielczość mieszkaniowa, s. 16.
6 W. Gomułka, Sytuacja w partii i kraju. Referat wygłoszony na X Plenum KC PZPR 24 paź-

dziernika 1957, Warszawa 1957, s. 49-50. 
7 K. Madej, Spółdzielczość mieszkaniowa, s. 35. 
8 AAN, Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej: KC PZPR), 

sygn. LXIII/26, k. 188, Charakterystyka polityki mieszkaniowej w latach 1971–1975.
9 Budownictwo metodą wielkopłytową W-70 zaczęto stosować w latach 70. XX w. Gotowe 

elementy budynków miały być dostarczane przez tzw. Fabryki Domów. Mimo wielu kon-
trowersji, technika ta została w Polsce wprowadzona na wielką skalę. W 1975 r. już 57% 
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Do 1980 roku udział wspomnianej techniki miał wzrosnąć do 80% we 
wszystkich inwestycjach mieszkaniowych 10.

W ostatnich latach szeroko rozumiane problemy mieszkaniowe w PRL 
stały się tematem coraz liczniejszych badań historyków 11. Dzięki nowym publi-
kacjom w sposób bardziej dokładny możemy poznać drogi Polaków do wyma-
rzonego „M” oraz liczne trudności, które tym staraniom towarzyszyły. Należy 
jednak zaznaczyć, że wiele zagadnień związanych z warunkami życia (w tym 
sytuacją bytową) polskiego społeczeństwa w okresie minionego systemu nadal 
nie zostało należycie zbadanych. Właściwe wydaje się zatem podjęcie dalszych 
studiów (zarówno w makro-, jak i w mikroskali) w celu lepszego zrozumienia 
sytuacji mieszkaniowej w Polsce w okresie powojennym.

Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia efektów spółdzielczego bu-
downictwa mieszkaniowego w dekadzie gierkowskiej. Wybór wydaje się oczy-
wisty, biorąc pod uwagę powszechnie funkcjonujący pogląd o postępie społecz-
no-gospodarczym, jaki dokonał się w omawianym okresie (również w zakresie 
budownictwa mieszkaniowego). Ze względu na ograniczoną objętość tekstu, wy-
brane zagadnienia zostały przedstawione na przykładzie województwa kieleckie-
go 12. Wydaje się jednak, że zabieg ten nie powinien w sposób istotny wpłynąć na 
faktyczny obraz zastanej wówczas rzeczywistości. Powyższą tezę można tłuma-
czyć tym, że w realiach PRL budownictwo mieszkaniowe wynikało z odgórnych 
planów, a ponadto w inwestycjach stosowano podobne technologie i projekty. 

bloków było budowanych właśnie w ten sposób. Zob. A. Jezierski, B. Petz, Historia gospo-
darcza Polski Ludowej 1944–1985, Warszawa 1988, s. 370. 

10 D. Jarosz, Peerelowskie drogi do mieszkania w latach siedemdziesiątych XX wieku (zarys 
problemu), w: Życie codzienne w PRL (1956–1989), red. G. Miernik, S. Piątkowski, Radom–
Starachowice 2006, s. 171-173. 

11 Przede wszystkim należy tu wymienić: M. Frąckowiak, Ekonomiczne i społeczne problemy 
polskiego mieszkalnictwa, Poznań 2008; D. Jarosz, Mieszkanie się należy… Studium z pe-
erelowskich praktyk społecznych, Warszawa 2010; K. Madej, Spółdzielczość mieszkaniowa; 
D. Jarosz, Peerelowskie drogi do mieszkania

12 Dodatkowo za podjęciem badań regionalnych nad problemami mieszkaniowymi przema-
wia fakt, iż dla Kielecczyzny nie powstało do tej pory żadne opracowanie, które w nauko-
wy sposób traktowałoby owe zagadnienie. Zob. H. Wilk, Zasób Archiwum Państwowego 
w Kielcach jako źródło do badań nad dziejami regionu świętokrzyskiego w dobie PRL, „Świę-
tokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 1, 2012, s. 263; Istnieją co prawda mono-
grafie niektórych spółdzielni mieszkaniowych z terenu woj. kieleckiego, jak np. Staracho-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, oprac. A. Pawelec, Starachowice 1988; 50 lat Kieleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 1958–2008, oprac. Z. Chyra-Rolicz, Kielce 2008; B. Górniak, 
Kozienice wczoraj i dziś w świetle jubileuszu 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej, Kozienice 
2011, ale w publikacjach tych autorzy koncentrują się głównie na zagadnieniach związa-
nych z poszczególnymi spółdzielniami, nie ma natomiast opracowania, które obejmowa-
łoby problem spółdzielczości mieszkaniowej w woj. kieleckim w sposób całościowy.
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W związku z tym w całym kraju niemal identyczne były również problemy zwią-
zane z budownictwem mieszkaniowym.

W artykule oparto się w głównej mierze na materiałach źródłowych, prze-
chowywanych obecnie w Archiwum Państwowym w Kielcach oraz w Archiwum 
Akt Nowych w Warszawie. Wśród nich można wymienić akta: Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Centralnego Związku Bu-
downictwa Mieszkaniowego, Urzędu Rady Ministrów, Wojewódzkiego Związku 
Spółdzielni Mieszkaniowych w Kielcach, Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji 
Miejskich w Kielcach, a także miejskich komitetów partyjnych i inne. Bazę źró-
dłową uzupełnia literatura przedmiotu oraz artykuły z lokalnej prasy, ukazujące 
się w omawianym okresie.

* * *

Podobnie jak w całym kraju, rozwiązanie problemu mieszkaniowego 
w omawianym okresie stało się również priorytetem dla władz województwa kie-
leckiego. W latach 1971–1980 na omawianym terenie planowano oddać do użytku 
74,4 tys. mieszkań o 4,6 mln m2 powierzchni użytkowej (stanowiło to 30% ogółu 
istniejących tu zasobów mieszkaniowych w 1970 r.). Tylko w pierwszej połowie 
lat siedemdziesiątych wybudowano 34,6 tys. mieszkań (dla porównania w latach 
1960–1970 oddano do użytku „tylko” 25,6 tys. nowych lokali). W latach 1976–
1980 planowano przekazać dla mieszkańców województwa kolejne 42,0 tys. loka-
le mieszkalne (w tym 27,6 tys. w miastach) 13, dzięki czemu ogłoszony w 1971 roku 
plan budownictwa miał zostać przekroczony o 2,2 tys. mieszkań 14.

rodzaje spółdzielni mieszkaniowych

Wśród najważniejszych instytucji (zarówno w kraju, jak i w woj. kielec-
kim), które były odpowiedzialne za inwestycje z zakresu budownictwa miesz-
kaniowego w dekadzie gierkowskiej, należy wymienić spółdzielnie mieszka - 

13 Problemy materiałowe, organizacyjne czy wreszcie transportowe, związane z rodzącym się 
kryzysem w polskiej gospodarce, spowodowały, że tempo budownictwa mieszkaniowego 
w woj. kieleckim w latach 1976–1980 znacznie spadło. W związku z powyższym w drugiej 
połowie dekady gierkowskiej w miastach województwa nie zrealizowano wyznaczonych 
zadań, oddając do użytku jedynie 25,0 tys. nowych mieszkań. Zob. Archiwum Państwowe 
w Kielcach (dalej: APK), Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Kielcach 
(dalej: WZSM), sygn. 278, k. 6, Sprawozdanie z działalności spółdzielczości budownictwa 
mieszkaniowego województwa kieleckiego w latach 1976–1980.

14 APK, Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach, sygn. 18, k. 35-36, Program rozwoju bu-
downictwa mieszkaniowego w województwie kieleckim do roku 1990. 
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niowe 15. W Polsce Ludowej w omawianym okresie działalność prowadziły trzy 
typy spółdzielni budownictwa mieszkaniowego:

1. Spółdzielnie Mieszkaniowe (lokatorskie). Były najbardziej rozpowszech-
nioną formą rozwiązywania problemów mieszkaniowych w miastach. 
Budowały one z reguły osiedla spółdzielcze, tzw. samodzielne jednostki 
gospodarcze i społeczne dla kilku tysięcy mieszkańców. Osiedla takie obej-
mowały domy mieszkalne, urządzone tereny wspólnego użytkowania (pla-
ce zabaw, zieleń wewnątrzosiedlową, tereny sportowe), odpowiednią liczbę 
sklepów, szkół, żłobków, ośrodków zdrowia, aptek. W spółdzielniach tego 
typu cały majątek stanowił własność jej członków.

2. Spółdzielnie Budowlano-Mieszkaniowe (własnościowe). Budowały po-
jedyncze domy lub zespoły domów wielorodzinnych. Mieszkania w tych 
domach, po spełnieniu odpowiednich warunków, stawały się własnością 
członków spółdzielni. Właściciele mieszkań mogli nimi dowolnie dyspo-
nować, włącznie ze sprzedażą lokalu.

3. Spółdzielcze Zrzeszenia Budowy Domów Jednorodzinnych (SZBDJ). 
Były pewną formą kooperacji. Grupa osób zrzeszała się na czas budowy 
domów jednorodzinnych w celu jej łatwiejszego przeprowadzenia. Po za-
kończeniu i rozliczeniu kosztów inwestycji spółdzielnie były rozwiązywa-
ne, a domy wraz z działkami stawały się własnością osób prywatnych 16.
W 1974 roku w na terenie województwa kieleckiego istniało 38 spółdzielni 

budownictwa mieszkaniowego, w tym: 31 Spółdzielni Lokatorsko-Budowlanych; 
1 Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa, 6 Spółdzielczych Zrzeszeń Budowy 
Domów Jednorodzinnych. Z wymienionych trzy spółdzielnie nie przejawiały 
żadnej działalności i były w stanie likwidacji, tj. SZBDJ „Osiedle Ściegiennego” 
w Kielcach, SZBDJ „Rokitek” w Sandomierzu oraz SZBDJ w Końskich. W tym 
samym roku spółdzielnie zrzeszały łącznie 69 869 członków (w tym 30 836 ocze-
kujących na mieszkanie) i 18 247 kandydatów (w tym 5934 osoby małoletnie). 
Najwięcej osób oczekiwało na mieszkanie w Kielcach (33,3% ogółu oczekujących 

15 Dla przykładu można podać, że w 1979 r. w Polsce było 1,6 mln mieszkań spółdzielczych 
(na 6,1 mln wszystkich). Pozostałą część zasobów mieszkaniowych stanowiły: lokale tere-
nowych organów administracji państwowej – 2 mln mieszkań; zakładów pracy – 700 tys.; 
mieszkania w czynszowych budynkach prywatnych – 660 tys.; mieszkania w domach jed-
norodzinnych – 1,14 mln. Zob. AAN, Urząd Rady Ministrów (dalej: URM), sygn. 2.9/47, 
k. 167, Informacja o wynikach kontroli gospodarki zasobami mieszkaniowymi; W woj. 
kieleckim udział lokali spółdzielczych w ogólnej liczbie mieszkań był znanie większy niż 
w kraju. W połowie omawianego okresu (w latach 1975–1976) w województwie ok. 86% 
budownictwa mieszkaniowego pochodziło z inwestycji poszczególnych spółdzielni. Zob. 
Jak sprostać zadaniom, „Słowo Ludu” 1977, nr 156, s. 2.

16 AAN, CZSBM, sygn. 9/51, k. 9-10, Sytuacja mieszkaniowa w Polsce – opracowanie.
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w województwie), Radomiu (23,7%), Ostrowcu Świętokrzyskim (7,6%), Stara-
chowicach (4,6%) i Skarżysku-Kamiennej (4,0%) 17.

W 1975 roku w Polsce wprowadzono nowy podział administracyjny. Or-
ganizacja spółdzielczości budownictwa mieszkaniowego również została dopa-
sowana do nowego podziału terytorialnego kraju. W każdym z nowo powsta-
łych województw powołano do życia Wojewódzkie Spółdzielnie Mieszkaniowe 
(WSM) jako samodzielne jednostki gospodarcze, posiadające osobowość praw-
ną. Z kolei w ich skład wchodziły pozostałe spółdzielnie, prowadzące działalność 
inwestycyjną w poszczególnych miastach i gminach 18. W wyniku wspomnianych 
zmian administracyjnych liczba spółdzielni mieszkaniowych w województwie 
kieleckim została ograniczona do 19, w tym: 14 Spółdzielni Lokatorsko-Budow-
lanych, 1 Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa oraz 4 Spółdzielcze Zrzeszenia 
Budowy Domów Jednorodzinnych 19.

Do końca omawianego okresu nie zaszły pod tym względem większe 
zmiany. I tak według stanu na dzień 31 grudnia 1980 roku w województwie kie-
leckim w dalszym ciągu istniało 19 spółdzielni budownictwa mieszkaniowego 
(16 Spółdzielni Lokatorsko-Budowlanych oraz 3 Spółdzielcze Zrzeszenia Budo-
wy Domów Jednorodzinnych, w tym 1 w likwidacji). Nie zmieniła się również 
w sposób widoczny liczba członków spółdzielni mieszkaniowych. W 1980 roku 
wszystkie spółdzielnie zrzeszały 68 687 członków, w tym 22 651 oczekujących na 
mieszkanie 20. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że liczba spółdzielni w drugiej po-
łowie omawianego okresu zmniejszyła się o połowę, liczbę ich członków należy 
uznać za znaczącą i jak się wydaje znacznie przekraczającą możliwości inwesty-
cyjne poszczególnych SM.

Przydział mieszkania spółdzielczego

Zasady przydziału mieszkań spółdzielczych w województwie były regulo-
wane przepisami uchwały CZSBM oraz decyzjami wojewody kieleckiego w tym 
zakresie. Zgodnie z wytycznymi wojewody, poszczególne spółdzielnie były zo-

17 APK, WZSM, sygn. 278, k. 4-5, Sprawozdanie z działalności spółdzielczości budownictwa 
mieszkaniowego województwa kieleckiego za rok 1974. 

18 Tamże, sygn. 6, k. 35, Sprawozdanie z działalności spółdzielczości mieszkaniowej na tere-
nie województwa za okres 1975–1976.

19 Tamże, sygn. 278, k. 4, Sprawozdanie z działalności spółdzielczości budownictwa miesz-
kaniowego województwa kieleckiego za rok 1975.

20 Tamże, sygn. 270, k. 10-11, Sprawozdanie z działalności spółdzielczości budownictwa 
mieszkaniowego województwa kieleckiego w latach 1976–1980. 
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bowiązane do przekazywania części swoich zasobów do dyspozycji terenowych 
organów administracji państwowej, zakładów pracy 21 oraz BHZ „Locum” 22. Po-
zostałą część mieszkań, których przydział odbywał się na podstawie imiennych 
list, spółdzielnie przeznaczały na potrzeby swych członków 23.

W celu sprawniejszego wykonywania zadań związanych z rozdziałem 
mieszkań rady spółdzielni powoływały Społeczne Komisje Mieszkaniowe (w po-
łowie omawianego okresu w woj. kieleckim funkcjonowało 14 komisji). W zakres 
ich obowiązków wchodziło: opiniowanie wniosków o przydział mieszkań; opi-
niowanie odwołań członków spółdzielni od projektów list przydziału mieszkań; 
opiniowanie wniosków o przyspieszenie przydziału mieszkań, kwalifikowanie 
warunków mieszkaniowych członków do odpowiednich grup. Komisje praco-

21 Przykładowo w Kozienicach pierwszeństwo przy otrzymywaniu nowych lokali mieszka-
niowych posiadali pracownicy elektrowni, Beton-Stalu, Zakładu Prefabrykatów Betono-
wych Energetyki, Zakładu Betonów Komórkowych „Prefabet” i innych przedsiębiorstw 
z terenu miasta. Preferencyjność przydziału mieszkań nie sprzyjała niestety zaspokaja-
niu potrzeb lokalowych członków Spółdzielni Mieszkaniowej. W związku z powyższym 
okres oczekiwania na przydział mieszkania ulegał znacznemu wydłużeniu, a „poślizgi” 
sięgały nawet kilku lat. Niewywiązywanie się w terminie przez SM z zadań w stosunku do 
własnych członków było jednak niezawinione przez spółdzielnię, która w świetle obowią-
zujących przepisów przestała być faktycznym dysponentem swych zasobów lokalowych, 
a została zobligowana do realizacji rozdzielników narzuconych przez wojewodę kielec-
kiego. Zob. B. Górniak, Kozienice wczoraj i dziś, s. 13. Warto również przytoczyć słowa 
Tadeusza Żarskiego, który twierdzi, że „polityka faworyzowania przy rozdziale mieszkań 
zakładów pracy, a przede wszystkim wielkich zakładów pracy, mająca na celu de facto 
w zamyśle przekupienie wiekoprzemysłowej klasy robotniczej – przyczyniła się do po-
głębienia nastrojów frustracji i niezadowolenia wśród członków tej klasy”. Zob. T. Żarski, 
Sytuacja mieszkaniowa klasy robotniczej na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych. Jej historyczne przemiany i uwarunkowania, w: Położenie klasy robotniczej w Polsce, 
t. 2: Kwestia mieszkaniowa, red. P. Wójcik, Warszawa 1989, s. 199-200. 

22 Wzrastający fiskalizm polityki mieszkaniowej w latach 70. XX. w znalazł m.in. wyraz 
w rozszerzeniu możliwości zakupu nowo budowanych mieszkań za waluty wymienialne 
lub złotówki. Sprzedażą mieszkań zajmowało się, powołane 1 stycznia 1974 r. Biuro Han-
dlu Zagranicznego „Locum” (wcześniej Bank PKO). Działalność BHZ „Locum” budziła 
wiele kontrowersji w środowisku spółdzielców, przede wszystkim ze względu na arbitralne 
przydzielanie mu mieszkań przez spółdzielcze władze wojewódzkie (bez konsultacji ze 
spółdzielniami „Locum” otrzymywało 2–6% wszystkich rozdzielanych mieszkań, co w sy-
tuacji zmniejszenia ich puli nie było bez znaczenia). Zob. D. Jarosz, Mieszkanie się należy, 
s. 297-298.

23 W latach 1976–1980 w woj. kieleckim przydzielono ogółem 19 930 mieszkań (z nowego 
budownictwa i uzyskanych z ruchu ludności), z tego członkowie spółdzielni otrzymali 
jedynie 6203 mieszkania (tj. 41,2% ogółu rozdysponowanych). Ten stosunkowo słaby wy-
nik był właśnie efektem nakazowego systemu rozdziału nowych lokali, który preferował 
w przydziale innych dysponentów (m.in. zakłady pracy czy też BHZ „Locum”). Zob. APK, 
WZSM, sygn. 278, k. 23, Sprawozdanie z działalności spółdzielczości budownictwa miesz-
kaniowego województwa kieleckiego w latach 1976–1980.



JAROSŁAW DULEWICZ178

wały najczęściej w zespołach od 3–10-osobowych, w zależności od wielkości 
spółdzielni. W ich skład, poza członkami spółdzielni, wchodzili przedstawiciele 
związków zawodowych, terenowych organów administracji państwowej, kluczo-
wych zakładów pracy i organizacji młodzieżowych 24. Propozycję projektu listy 
przedkładał przewodniczący zarządu spółdzielni mieszkaniowej, następnie była 
one uzgadniana z urzędami miast, miast-gmin lub gmin. Ponadto prawidłowość 
przydziału mieszkań kontrolował Urząd Wojewódzki i WSM w Kielcach 25.

Jak już wspomniano, od projektu listy przydziału mieszkań można się było 
odwołać do Społecznych Komisji Mieszkaniowych, które rozpatrywały słuszność 
takich wniosków. Przykładowo w 1974 roku w Końskich z tej możliwości skorzy-
stało 38 osób. Niestety, spośród złożonych zażaleń tylko jedno zostało rozpatrzo-
ne pozytywnie, co może świadczyć o fasadowości samej instytucji odwołania 26.

W celu zapewnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie rejestracji kandy-
datów w miastach, w których działała więcej niż jedna spółdzielnia, WSM w 1976 
roku powołała do życia Biuro Mieszkaniowe, w którym rejestrowano kandydatów 
z terenu Kielc (w II połowie lat siedemdziesiątych XX w. było to jedyne miasto 
w woj. kieleckim w którym funkcjonowało kilka spółdzielni, a dokładnie dwie, 
tj. RSM „Armatury” i KSM). Natomiast pozostałe spółdzielnie mieszkaniowe 
w województwie zostały upoważnione do rejestrowania kandydatów bezpośred-
nio w swych siedzibach 27.

Ponadto, aby jeszcze usprawnić i zobiektywizować procedury przydziału 
mieszkań, Zarząd CZSBM – w uzgodnieniu z Ministerstwem Administracji, Go-
spodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Głównym Urzędem Statystycznym 
– podjął w połowie 1977 roku decyzję o wprowadzeniu elektronicznego systemu 
ewidencji członków i kandydatów na podstawie zaktualizowanego wniosku o przy-
dział mieszkania 28. Do połowy 1978 roku aktualizacją objęto wnioski około 400 tys. 
członków spółdzielni mieszkaniowych w całym kraju. Wdrożenie nowego systemu 
miało doprowadzić do poszerzenia i usystematyzowania informacji o członkach 
i kandydatach oczekujących na mieszkanie oraz uzyskanie na żądanie – w prze-
kroju spółdzielni, województw oraz w dalszym etapie całego kraju – imiennych 
wykazów lub zestawień liczbowych członków oczekujących według kryterium: lat 
oczekiwania, warunków mieszkaniowych, miejsca zatrudnienia, kategorii miesz-

24 Tamże, sygn. 13, k. 137, Ocena pracy partyjnej, samorządowej i innych wybranych proble-
mów z działalności spółdzielni mieszkaniowych województwa kieleckiego.

25 Tamże, k. 142.
26 APK, KMG PZPR w Końskich, sygn. 34, k. 79-81.
27 APK, WZSM, sygn. 13, k. 141, Ocena pracy partyjnej, samorządowej i innych wybranych 

problemów z działalności spółdzielni mieszkaniowych województwa kieleckiego.
28 W woj. kieleckim elektroniczny system ewidencji członków i kandydatów został spraw-

dzony w 1978 r. Zob. tamże, sygn. 278, k. 23, Sprawozdanie z działalności spółdzielczości 
budownictwa mieszkaniowego województwa kieleckiego w latach 1976–1980.



SPóŁDZIELCZOŚć MIESZKANIOWA W WOJEWóDZTWIE KIELECKIM 179

kania (o jakie się ubiegają i jakie im przysługuje), płci, stanu cywilnego itp. System 
miał również pomóc w wykrywaniu przypadków podwójnego członkostwa i rów-
noczesnej przynależności do spółdzielni członków tej samej rodziny 29.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku przy przydziale mieszkań 
szczególnie preferowano młode małżeństwa, co wynikało najczęściej z ich trud-
nych warunków bytowych. W takiej sytuacji znajdowały się zwłaszcza młode 
pary, które zamieszkiwały z rodzicami lub wynajmowały pokoje sublokatorskie. 
W drugiej połowie omawianego okresu około 20% młodych rodzin w Polsce 
mieszkało w pomieszczeniach nienadających się do użytku lub nadmiernie za-
gęszczonych. Pod koniec 1976 roku liczba młodych małżeństw, będących człon-
kami spółdzielni i oczekujących na mieszkanie, wynosiła w kraju 372 tys. (tj. 
43% ogółu oczekujących członków spółdzielni). Ponadto około 140 tys. nowych 
rodzin wyczekiwało na mieszkanie z przydziałów przeznaczonych dla zakładów 
pracy i prawie 35 tys. w urzędach miejskich i gminnych. Przyjmując, że o miesz-
kanie starało się również kilkadziesiąt tysięcy młodych osób stanu wolnego, które 
miały dzieci, można określić łączną liczbę młodych rodzin oczekujących w tym 
czasie na mieszkanie na około 600 tys. 30 W województwie kieleckim sytuacja pod 
tym względem również nie była dobra. Na dzień 31 grudnia 1978 roku liczba mło-
dych małżeństw czekających na mieszkanie spółdzielcze wynosiła 16 529 osób (co 
stanowiło 59,6% ogółu oczekujących) 31.

W sytuacji dotkliwego deficytu mieszkań wśród polskiego społeczeństwa 
powszechne stało się poszukiwanie możliwie najszybszej drogi do zdobycia swego 
upragnionego „M”. Problemy mieszkaniowe były najczęściej poruszanymi spra-
wami w listach do instancji partyjnych i innych instytucji państwowych w Polsce 
Ludowej w całym omawianym okresie 32. Zdesperowani ludzie nadsyłali do instan-
cji partyjnych wszelkiego szczebla prośby (a niekiedy nawet żądania) o pozytywne 
załatwienie mieszkania. Przykładowo, młody pracownik Huty im. M. Nowotki 
w Ostrowcu Św., starający się o mieszkanie od 1975 roku, pisał: „bezskutecznie sta-
ram się o przydział mieszkania. Dyrekcja Huty i Rada Zakładowa nie są w stanie 
określić, kiedy je otrzymam […]. Wynajmuję mieszkanie o pow. 25 m² za które 

29 AAN, KC PZPR, sygn. 1807 (mikr. 2976), k. 242, Informacja o doskonaleniu systemu reje-
stracji członków i kandydatów spółdzielni mieszkaniowych.

30 AAN, KC PZPR, sygn. 1804 (mikr. 2912), k. 220-221, Informacja w sprawie dalszego polep-
szania warunków życia młodych małżeństw i rodzin.

31 APK, Komitet Wojewódzki PZPR w Kielcach, sygn. 4541, k. 118, Informacja o listach wpły-
wających do KW PZPR w Kielcach w 1978 r.; Zob. też AAN, URM, sygn. 34/88, k. 459, 
Komitet Społeczno-Polityczny Rady Ministrów.

32 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. 
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płacę właścicielce miesięcznie 1.000 zł, nie licząc światła i opłat […], w mieszkaniu 
panuje wilgoć i grzyb […]. Żona od 1977 r. nie pracuje, zajmuje się wychowaniem 
dziecka, ponieważ mieszkamy sami. Obecnie żona spodziewa się drugiego dziec-
ka, moja sytuacja mieszkaniowa i materialna jest rozpaczliwa” 33.

Przy tak powszechnym deficycie mieszkań w miastach województwa kie-
leckiego nie powinien budzić zdziwienia fakt, że część osób starała się uzyskać 
przydział mieszkania w sposób nielegalny. Wykorzystywano m.in. znajomości 
wśród ludzi na wyższych stanowiskach. Niestety, często okazywało się, że pienią-
dze, które wędrowały do kieszeni osoby mającej przyspieszyć przydział mieszka-
nia, znikały, a własnego „M” w dalszym ciągu nie udawało się uzyskać 34.

jakość spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego

Utworzenie przemysłu mieszkaniowego w omawianym okresie oraz wie-
lokierunkowe decyzje w zakresie budownictwa mieszkaniowego miały doprowa-
dzić do poprawy jakości i funkcjonalności oddawanych lokali. W latach siedem-
dziesiątych XX wieku dwukrotnie zmieniano normatyw mieszkaniowy. W 1972 
roku wprowadzono normatyw tymczasowy (zarządzenie nr 10 Ministra Gospo-
darki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 30 marca 1972 r.) dla mieszkań 
z technologii uprzemysłowionej. W stosunku do norm przyjętych w 1959 roku 
były to mieszkania o powierzchni większej o około 10%. W 1974 roku wprowa-
dzono kolejny normatyw mieszkaniowy. W świetle nowych przepisów wielkość 
mieszkań poszczególnych kategorii była od 22% do 35% większa od powierzch-
ni obowiązujących w normatywie z 1959 roku. Ponadto wytyczne wprowadza-
ły podział na sześć kategorii mieszkań od M-1 do M-6, w zależności od liczby 
użytkowników. Podstawowy program przestrzenno-funkcjonalny pozostawał 
jednak w zasadzie bez zmian (poza wydzieleniem WC z miejscem na umywal-
kę w mieszkaniach M-4 i większych). Zachowano jedno miejsce sypialne w po-
koju dziennym, wprowadzając jedynie zwiększone normy powierzchniowe dla 
poszczególnych pomieszczeń (nominalna wielkość pokoju dziennego – 18 m2, 
sypialni jednoosobowej – 8 m2, sypialni dwuosobowej – 11 m2) oraz rezerwę po-
wierzchni na szafy wbudowane o wielkości – 0,7 m2 na jednego użytkownika bez 
wliczenia do powierzchni mieszkania 35.

33 APK, Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Kielcach, sygn. 353, k. 254-255, Skargi 
i zażalenia za 1979 r.

34 Do rączki, „Walczymy o Stal”, 1972, nr 42, s. 4.
35 J. Dominowski, Nowy standard mieszkaniowy a funkcjonowanie gospodarstw domowych, 

w: Mieszkanie. Analiza socjologiczna, red. E. Kaltenberg-Kwiatkowska, Warszawa 1982. s. 188.
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Dzięki tym decyzjom średnia wielkość mieszkania w omawianym okresie 
wzrosła w budownictwie uspołecznionym z 42,6 m2 w 1970 do 47,7 m2 w 1976 
roku. Zwiększyła się również podaż mieszkań średnich i dużych. Na początku 
lat siedemdziesiątych mieszkania 1- i 2-izbowe stanowiły nieco ponad 20% bu-
dowanych. Z kolei do 1975 roku ich udział zmniejszył się do 14,1%. Wzrósł na-
tomiast udział mieszkań 4-izbowych i większych (stanowiły ok. 50% ogółu bu-
dowanych). Poprawie uległy także rozwiązania przestrzenno-funkcjonale osiedli 
projektowanych od 1974 roku. Gęstość zaludnienia na terenach mieszkaniowych 
od tego momentu miała wynosić 270 mieszkańców na 1 ha i była niższa o 16% od 
wytycznych z projektów zatwierdzonych w 1973 roku. Z kolei wielkość terenów 
niezabudowanych na 1 mieszkańca wzrosła o około 20%, co miało umożliwić 
lepsze wyposażenie osiedli w urządzenia handlowo-usługowe, zieleń rekreacyj-
no-sportową i miejsca postojowe dla samochodów 36.

Mimo pewnego postępu, w wielorodzinnym budownictwie mieszkanio-
wym w dalszym ciągu występowało dużo wad i „niedoróbek”. Wiele bloków 
mieszkalnych było zgłaszanych do odbioru w stanie nienadającym się do zasie-
dlenia. Dane z 45 województw wykazały, że do planu na 1977 rok zaliczono 10,8 
tys. mieszkań w 165 budynkach, które nie spełniały warunków, by w nich zamiesz-
kać. Najczęstszymi nieprawidłowościami po przekazaniu obiektów mieszkalnych 
były: niepełne wykonanie robót wykończeniowych, brak podłączeń umożliwia-
jących dopływ gazu, wody, energii elektrycznej i ciepła oraz odprowadzenia ście-
ków 37. O jakości zasobów mieszkaniowych na osiedlu „Ogrody” w Ostrowcu Św. 
wypowiadał się jeden z jego mieszkańców: „nikt wtedy nie czekał na wykończe-
nie. Wydawało się, że najważniejsze to wprowadzić się do własnego »gniazdka«, 
a potem jakoś to będzie. Nie przewidzieliśmy, że przez to »jakoś« ucierpi jakość 
i skutki tego będziemy płacić właśnie my”. Najbardziej typowych usterek, które 
powtarzały się we wszystkich mieszkaniach, było kilkadziesiąt. Wspólne były na-
tomiast problemy z windą, ociepleniem bloku, ciepłą wodą i oświetleniem. Osie-
dle nie było ponadto zagospodarowane zielenią, brakowało placów zabaw dla 
dzieci i parkingów dla kierowców 38. Można również przytoczyć kilka przykładów 
z innych miast województwa kieleckiego. W skargach i wnioskach skierowanych 
do Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Miejskich w Kielcach można doszukać się 
wielu przykładów nieodpowiedzialności ekip budowlanych i braku kompetencji 

36 AAN, KC PZPR, sygn. 1798 (mikr. 2910), k. 7 i 12, Sytuacja w budownictwie mieszkanio-
wym w latach 1971–1975.

37 AAN, URM, sygn. 2.9/47, k. 96-100, Informacja wstępna o wynikach kontroli w sprawach 
rzetelności i terminowości przekazywania obiektów oraz jakości budownictwa mieszka-
niowego.

38 Awaryjne osiedle, „Walczymy o Stal” 1981, nr 26, s. 3; Zob. też: Jeszcze raz o Ogrodach, „Wal-
czymy o Stal” 1981, nr 28, s. 4. 
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z ich strony. Na przykład w analizach dotyczących budownictwa mieszkaniowe-
go w Starachowicach można przeczytać: „we wrześniu 1970 r. przedsiębiorstwo 
budowlane »RE-Mot« oddało do użytku budynek mieszkalny dla pracowników 
FSC w Starachowicach (osiedle Skarpa II, blok nr 9). Do 1971 r. w mieszkaniach 
zdążył poodpadać tynk, w piwnicach zbierała się woda, futryny okien groziły 
wypadnięciem, odpadły progi od drzwi. Na drugim piętrze krzywe były sufity, 
na trzecim piętrze krzywe były ściany”. Ponadto w kuchniach zamiast kranów 
mieszkańcy odnaleźli drewniane kołki do zatykania rur 39. Nie był to przypadek 
odosobniony: „budowa dla kilkudziesięciu tys. mieszkańców osiedla »Bocianek« 
w Kielcach była przykładem nieodpowiedzialności i partactwa ekip budowlanych 
oraz przedsiębiorstw. […] Niezliczone były usterki wewnątrz przekazywanych 
domów: gniazdka elektryczne umiejscowione były we wnękach na szafy, futryny 
okien i drzwi osadzone byle jak, ze ścian odpada tynk” 40. Problemy te z całą pew-
nością znacznie obniżały komfort zamieszkiwanych osiedli, a także wpływały na 
stan zadowolenia lokalnej społeczności.

Sprawiedliwie należy jednak ocenić, że sami mieszkańcy osiedli spółdziel-
czych również nie należeli do najlepszych gospodarzy terenów przyblokowych. 
Przykładowo, w Kozienicach w ramach prac porządkowych na terenie osiedla 
„Pokoju” zasadzono 120 drzewek i 700 sztuk krzewów, jednak niedługo po za-
kończeniu akcji porządkowej władze spółdzielni informowały, że to co zostało 
zrobione, „nie spotkało się z należytym poszanowaniem”. Dużo krzewów i drzew 
zostało zniszczonych przez dzieci. Podobna sytuacja była w odnawianych co jakiś 
czas klatkach schodowych, „pomalowano ściany klatek schodowych farbą olejną, 
a za miesiąc czasu dzieci porysowały je nożami zdzierając farbę” 41.

Podsumowanie

W założeniach władz państwowych „wskrzeszenie” spółdzielczości miesz-
kaniowej w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku miało doprowadzić do częścio-
wego rozładowania deficytu mieszkaniowego, który coraz silniej dawał o sobie 
znać w tym okresie. Niestety, brak konsekwentnej polityki w stosunku do insty-
tucji budownictwa spółdzielczego spowodował, że jej potencjał nie został w pełni 
wykorzystany. Do najważniejszych niedociągnięć w funkcjonowaniu spółdzielni 

39 APK, Wojewódzki Zarząd Inwestycji Miejskich w Kielcach, sygn. 133, k. 17, Analiza skarg 
i wniosków za 1971 r.

40 Tamże, sygn. 136, k. 89, Analiza skarg i wniosków za 1975 r. 
41 APK, WZSM, sygn. 44, k. 155, Walne Zgromadzenia Przedstawicieli Członków Spółdziel-

ni Mieszkaniowej w Kozienicach w latach 1963–1974. 
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budownictwa mieszkaniowego w omawianym okresie (jak i w całej historii PRL) 
można zaliczyć: niewywiązywanie się w pełni z zobowiązań podjętych wobec 
własnych członków spółdzielni; uchybienia w przydziałach mieszkań spółdziel-
czych, przekazanych do dyspozycji zakładów pracy oraz mieszkań funkcyjnych; 
wzrost cen i kosztów budownictwa mieszkaniowego nie zawsze uzasadniony 
obiektywnymi przyczynami; niska jakość materiałów stosowanych w budownic-
twie mieszkaniowym.

Obiektywnie należy jednak stwierdzić, że część wymienionych zarzutów 
nie wynikała tylko i wyłącznie z niewłaściwego funkcjonowania spółdzielni 
mieszkaniowych. Zjawiska te należy wpisać w szerszy układ czynników, które 
były związane z niewydolnością gospodarki socjalistycznej. Jak już wspomniano 
na początku artykułu, w Polsce po II wojnie światowej nowe władze skupiły się na 
intensywnej rozbudowie przemysłu ciężkiego (polityka ta z niewielkim zmianami 
była kontynuowana w całej historii PRL), przy jednoczesnym zminimalizowaniu 
kosztów na inwestycje towarzyszące (do których należy zaliczyć budownictwo 
mieszkaniowe). W tak zarysowanej polityce industrializacja kraju odbywała się 
kosztem urbanizacji, a deficyt mieszkaniowy był tylko jednym z objawów tych 
sprzeczności. Dodając do tego: ciągłe braki materiałów budowlanych, prefero-
wanie w budownictwie mieszkaniowym miast większych kosztem mniejszych 
ośrodków, niskie kwalifikacje dużej części robotników budowlanych, uzyskamy 
bardziej kompletny obraz sytuacji mieszkaniowej w Polsce Ludowej.

W artykule problem spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego nie zo-
stał opisany w pełni, m.in. nie została w nim przedstawiona działalność społecz-
no-wychowawcza spółdzielni w nowych osiedlach mieszkaniowych. Dlatego też 
stanowczo należy podkreślić potrzebę podjęcia dalszych studiów w celu lepsze-
go poznania sytuacji mieszkaniowej społeczeństwa w województwie kieleckim 
w okresie minionego systemu. Niewątpliwie przyniosą one wymierne rezultaty 
i uzupełnią wyniki badań w skali ogólnopolskiej.

Summary

After WW2, housing came to be totally controlled by the state. The objective of the 
new authorities was to satisfy the bare minimum of the citizens’ housing demand. This 
policy had several negative consequences, and housing conditions kept deteriorating on 
a yearly basis. In 1954, the Party authorities, wishing to relax the hitherto binding regula-
tions to a certain extent, enabled housing co-operatives to function. Following the Polish 
October (1956), the high point of the co-operative movement transformation was the 
appointment of the Central Association of Housing Co-Operatives on 17 February 1961. 
Since then, housing co-operatives kept springing up and in a relatively short time became 
the country’s most important institutions responsible for the construction of housing. 
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zdziSłAw jedynAk
Archiwum Państwowe w Katowicach

dokumenty pergaminowe bożogrobców miechowskich 
w Archiwum diecezjalnym w kielcach

W Archiwum Diecezjalnym w Kielcach znajduje się dotychczas nieznany 
bardzo ciekawy zbiór dokumentów pergaminowych, wśród których zachowało 
się sześć z dawnego archiwum klasztoru bożogrobców miechowskich 1. Treść pię-
ciu z tych dokumentów przepisał i wydał drukiem Samuel Nakielski, kronikarz 
klasztoru w pierwszej połowie XVII wieku.

Samuel (właściwie Andrzej) Nakielski (1584–1652) był prepozytem kościoła 
św. Jadwigi w Krakowie (na Stradomiu), należącego do bożogrobców miechow-
skich. Pełnił jednocześnie funkcję kustosza (zarządcy gospodarczego) klasztoru 
w Miechowie, troszcząc się o archiwum i bibliotekę w klasztorze. Zdobył tytuł 
doktora na uniwersytecie rzymskim (Sapienza). Jego kronika klasztoru (Miecho-
via sive promptuarium antiquitatum monasteri Miechoviensis, Cracoviae 1634) 
jest dziełem niezwykłym, opartym na źródłach i dokumentach z bardzo bogatego 
archiwum klasztornego. Kronikarz przytacza także w całości wiele dokumentów, 
które potem zaginęły 2. Na szczęście udało się odnaleźć pięć opublikowanych przez 
Nakielskiego i jeden nieopublikowany, które pochodziły z tego archiwum.

Nie wiadomo, kiedy dokumenty te zostały przekazane do Archiwum Die-
cezjalnego. Były one jeszcze w Miechowie w 1917 roku, o dwóch z nich wspomniał 
bowiem ks. Jan Wiśniewski 3.

1 Klasztor bożogrobców (Kanoników Regularnych Stróżów N. Grobu Jerozolimskiego – 
Ordo Canonicorum Regularium Custodum SS. Sepulchri Hierosolimitani) został założony 
w Miechowie z fundacji Jaksy herbu Gryf w 1162 r. Istniał do kasaty w 1819 r.

2 S. Nakielski, Miechovia sive promptuarium antiquitatum monasterii Miechoviensis, Craco-
viae 1634. W książce tej nie ma tylko dokumentu z 17 IX 1439 r. (oznaczonego tutaj nr 4); 
Z. Pęckowski, Miechów – Studia z dziejów miasta i ziemi miechowskiej do roku 1914, Kra-
ków 1967, s. 329 i 456; H. E. Wyczawski, Nakielski Andrzej, w: Polski słownik biograficzny, 
t. 22, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, s. 468-469.

3 J. Wiśniewski, Dekanat miechowski, Radom 1917, s. 134-135.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2013, s. 187-195
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Jako pierwszy spośród współczesnych historyków zbiór ten odkrył Wik-
tor Szymborski 4, który przeanalizował treść niewątpliwie najciekawszego z tych 
dokumentów – bullę papieża Innocentego IV z 11 kwietnia 1251 roku 5 Bulla ta zo-
stała napisana piękną majuskułą romańską z ozdobnym inicjałem. Dokument ten 
zatwierdzał obchodzenie uroczystości odpustowej w dniu poświęcenia kościoła.

Nie wiadomo jednak, czy chodzi o rocznicę wcześniejszego poświęcenia 
kamienia węgielnego pod budowę kościoła, znacznie większego niż pierwotny, 
przez biskupa krakowskiego Wisława w 1233 roku, jak zinterpretował to Samuel 
Nakielski 6, czy też o przewidywane poświęcenie już gotowej budowli, do czego 
jednak wtedy nie doszło. Kościół ten budowano z ciosów kamiennych w stylu 
romańskim. Po zakończeniu prac budowlanych poświęcił go dopiero biskup kra-
kowski Prokop w 1293 roku (6 maja) 7. Taka zwłoka była wywołana klęskami, jakie 
dotknęły klasztor. Mianowicie doszło tu kilkakrotnie do najazdu Tatarów (1259, 
1279 i 1287), trzęsienia ziemi w 1259 i pożaru w 1292 roku 8.

W tekście dokumentu nie podano, o jaką datę chodzi, ale na odwrocie za-
pisano później (w XV w.), że chodzi o odpust na święto Rozesłania Apostołów 
– 15 lipca 9. Wynika stąd, że już co najmniej w XV wieku obchodzono odpust dla 
upamiętnienia konsekracji w tym terminie 10.

O tym, że w połowie XIII wieku bożogrobcy miechowscy starali się o za-
bezpieczenie dochodów dla swego klasztoru, świadczy szczególnie kilka bulli pa-
pieża Urbana IV, specjalnie dla nich wydanych. Papież rozumiał potrzeby tego 
zakonu, ponieważ w latach 1248–1249 był legatem papieskim w Polsce, a potem 
patriarchą jerozolimskim. Kiedy został papieżem w 1261 roku, wydał (do 1263 r.) 
szereg korzystnych przywilejów zwalniających klasztor od władzy biskupiej. Za-
kon miał podlegać tylko patriarsze i papieżowi. Klasztor mógł pobierać dziesięci-
ny tylko dla siebie i nie musiał oddawać żadnych opłat dla panującego 11.

 4 W. Szymborski, Odpusty w Polsce średniowiecznej, Kraków 2011, s. 282, nr 61.
 5 Nr 108. Pomyłka u Nakielskiego, który podaje datę 1250. O tym, że zachował się orygi-

nał tej bulli nie wiedziano ani w wydawnictwie: Kodeks dyplomatyczny małopolski, t. 1, 
oprac. F. Piekosiński, s. 85, nr CCCCXXXV, ani przy wydawaniu Bullarium Poloniae, t. 1 
(1000–1342), red. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Romae 1982, s. 100, nr 503.

 6 S. Nakielski, Miechovia, s. 158 i 219.
 7 Tamże, s. 219.
 8 Rocznik Miechowski, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 2, wyd. A. Bielowski, Lwów 1872, 

s. 882-883.
 9 Nostre indulgentiarum per Innocentium concesse pro divisione apostolorum.
10 W tym samym dniu (15 lipca) odbyła się konsekracja kościoła przez ostatniego proboszcza 

generalnego bożogrobców miechowskich Tomasza Nowińskiego w 1802 r. po odbudowie po 
wielkim pożarze z 1745 r. – świadczy o tym napis na tablicy umieszczonej przy wejściu do 
kaplicy pod wieżą – tekst przytoczono w: J. Wiśniewski, Dekanat miechowski, s. 123-124.

11 Z. Pęckowski, Miechów, s. 307-308.
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Można przypuszczać, że kościół w stanie surowym stał już w połowie XIII 
wieku 12 i dlatego dla zapewnienia mu odpowiedniego statusu majątkowego wy-
starano się o tak dużą liczbę dokumentów papieskich. Z pierwszej połowy XIII 
wieku zachowała się dolna część ściany zachodniej kościoła wraz z okazałym 
okrągłym oknem (okulusem w kształcie czwórdzielnej rozety) i fragmenty ścian 
w nawach północnej i południowej oraz wtórnie użyte w XV wieku ciosy ka-
mienne w górnej i dolnej części gotyckiej wieży 13.

Dokument z 1251 roku jest drugim 14 co do daty wystawienia spośród 
wszystkich zachowanych z dawnego archiwum bożogrobców miechowskich.

W niniejszym artykule przyjąłem zasadę, że będę podawać krótkie stresz-
czenia (regesty), a tylko trzy z nich uznałem za zasługujące na wydanie w całości 
(w języku oryginału – po łacinie) – nr 1 (z 1251 r.), 2 (1374) i nr 6 (1489). Doku-
ment z 1489 roku jest najlepiej zachowany spośród wszystkich – posiada orygi-
nalną pieczęć zawieszoną na paskach pergaminowych.

dokumenty źródłowe

1
1251, 11 IV (III idibus aprilis), Lyon (Lugdunum)

Innocenty IV nadaje prawo do czterdziestodniowego odpustu kościołowi w Mie-
chowie z okazji uroczystości poświęcenia kościoła 15

Oryginał: Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Pergamin, Nr 108
Brak pieczęci – nacięcia po sznurze
Wymiary: 32 cm × 24 cm + 3 cm
Publikacja: S. Nakielski, Miechovia, s. 170; Kodeks dyplomatyczny małopolski, t. 1, 
oprac. F. Piekosiński, s. 85, nr CCCCXXXV.

12 Taki czas budowy kościoła podaje Z. Świechowski, Budownictwo romańskie w Polsce – ka-
talog zabytków, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963, s. 166-167.

13 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 1, red. J. Szablowski, Warszawa 1953, s. 230-232; Z. Świe-
chowski, Budownictwo romańskie, s. 167.

14 Najstarszy jest dokument wystawiony przez patriarchę jerozolimskiego Monachusa 
w 1198 r., który zachował się w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie; Z. Pęckowski, Mie-
chów, s. 299-302.

15 Nakielski podaje, że bulla ta została wydana za staraniem prepozyta Henryka (procurante 
Henrico praeposito Miechoviensi); S. Nakielski, Miechovia, s. 170.
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Regest: Bullarium Poloniae, t. 1 (1000–1342), redigerunt et cuaraverunt I. Sułkow-
ska-Kuraś et S. Kuraś, Romae 1982, s. 100, nr 503.
Wzmianka: J. Wiśniewski, Dekanat miechowski, Radom 1917, s. 135.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, universis Christi fidelibus prae-
sentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem. Licet id de cuius 
munere venit, ut sibi a fidelibus suis digne et laudibiliter serviatur de abundantia 
pietatis suae, quae merita supplicum excedit et vota, bene servientibus, multo 
maiora retribuat, quam valeant promereri: ut tamen reddatur Domino populus 
acceptabilis, Christi fideles ad complacendum ei, quasi quibusdam illectivis 
muneribus, indulgentiis, scilicet et remissionibus innituntur, ut reddantur exinde 
divinae gratiae aptiores.

Cupientes igitur ut ecclesia dilectorum filiorum prioris et conventus Domus 
Dominici Sepulchri Miechoviensis Cracovien[sis] dioecesis congruis temporibus 
frequentetur, omnibus vere paenitentibus et confessis, qui ecclesiam ipsam in die 
dedicationis eiusdem, annis singulis venerabiliter visitaverint de Omnipotentis 
Dei misericordia, et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius authoritate confissi, 
quadraginta dies de iniunctis sibi paenitentiis misericorditer relaxamus.

Datum Lugduni, III Id[ib]us Aprilis. Pontificatus nostri anno octavo, 
[Nakielski dodał tekst, którego nie było: qui fuit a Christo nato 1250].

2

1374, 13 III (13 mensis die martii), Awinion
Potwierdzenie przywilejów bożogrobców w Miechowie przez papieża Grzego-
rza XI, które wcześniej – 1325, 22 VI wydał papież Jan XXII. Sporządził notariusz 
Jan Aubrien de Mendosa

Oryginał: Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Pergamin, Nr 109
Brak pieczęci; zachował się tylko fragment czerwonego sznura
Wymiary: 39 cm × 52 cm + 3 cm
Publikacja: S. Nakielski, Miechovia, s. 308-309.

Joannes servus servorum Dei dilectis filiis, priori et capitulo Domus 
Sepulchri Dominici Hierosolimitani ad Romanam ecclesiam nullo medio 
pertinentis Ordinis sancti Augustini salutem et apostolicam benedictionem.

Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum etc. Ea propter dilecti 
in Domino filii vestris iustis postulationibus grato concurrentes affectu omnes 
libertates et immunitates a praedecessoribus nostris Romanis pontificibus sive 
per privilegia sive alias indulgentias vobis et domui vestrae concessas nec non 
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libertates et exemptiones saecularium exactionum a regibus et principibus vel 
aliis Christi fidelibus vobis et domui vestrae indultas sicut ea iuste et pacifice 
obtinetis vobis et per nos eidem domui authoritate apostolica confirmamus. Nulli 
ergo etc. Si quis autem etc.

Datum Avinioni idus aprili pontificatus nostri anno II.
Has igitur indulgentias et confirmationes et alia dictis fratribus a Romanis 

pontificibus et cardinalibus, legatis, nunciis, archiepiscopis et episcopis plurimis, 
videlicet 10 annos totidem Karenas. Item a Romanis pontificibus sex ut supra 
partem septimam penitentiae. Item fraternitatem in duobus millibus et octuaginta 
octo claustris. Item summam missarum duorum millium pro fratribus vivis et 
totidem pro defunctis de Omnipotentis Dei misericordia et apostolorum eius 
Petri et Pauli patronorum nostrorum confisi suffragiis aprobantes in nomine 
Domini confirmamus.

Insuper adiicimus 40 dies indulgentiarum et unam Karenam omnibus 
audientibus has indulgentias cum devotione. Praeterea authoritate apostolica et 
nostra vobis universis et singulis in virtute S. Obedientae et sub paena suspensionis 
ab ingressu ecclesiae districte praecipiendo mandamus.

Quatenus cum fratres ipsi aut nuncii eorum ad vos venerint pro eleemosinis 
huiusmodi colligendis et exequendo ministeriorum terrae sanctae in ecclesiis et 
hospitiis vestris benigne recipiatis eosdem caritative in omnibus pertractando. 
Volumus insuper et mandamus ob reverentiam Sepulchri Dominici, ut si loca 
praedicta, ad quae fratres praedictos venire aut nuncios eorum contigerit 
fuerint a divinis officiis authorithate nostra et etiam executoris seu officialium 
aut archidiaconorum nostrorum suspensa seu interdicta in adventu eorum 
iucundo, divina officia solenniter celebrentur. Eosque qui fraternitatem ipsorum 
assumpserit, si mori contigerit, nisi excommunicati fuerint nominatim aut publici 
usurarii praecipi mus cum solennitate debita tumulari. Mandamus insuper, ut 
fratres prae dictos seu nuncios eorum cum a vobis recesserint ad patriarchas seu 
loca, ad quae ire decreverint securitate qua poteritis conducatis.

Datum anno Domini MCCCXXV post octavam B. Viti Martyris.
Subscriptio notarii talis est:
Et ego Rupertusde Schoret clericus Constant. diaecesis, publicus Sacri 

Imperii almae urbis Romanae authoritate notarius, praemissa bullata ac sigillata 
vidi, scripsi et exemplavi meoque signo signavi rogatus.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum praesentibus duximus appen-
dendum.

Datum Avinioni Anno Domini MCCCLXXIV, 13 die mensis martii pontifi-
catus sanctissimi in Christo patris domini Gregorii divina providentia papae 
undecimi anno quarto.



ZDZISŁAW JEDyNAK192

Praesentibus discretis viris dominis Jorando licentiato in legibus et Petro de 
Rosayrol canonico ecclesiae Montisregalis presbyteris et Francisco Boure clerico 
Caturcensi, Carcasonen. et Morinen. diaecesis, familiaribus nostris continuis, 
testibus ad praemissa vocatis specialiter et rogatis.

Et me Joanne Aubrien de Mandosa, Lingonen[sis] 16 diaecesis publico 
apostolica et imperiali authoritatibus notario, qui praemissa per manum alterius 
scripta de mandato et voluntate dicti domini patriarchae et administratoris in 
notam recepi, publicavi et manu mea propria scripsi me hic et in hanc formam 
publicam redegi ac signo meo consueto una cum appensione sigilli ipsius domini 
patriarchae et administratoris signavi requisitus in testimoniumpraemissorum.

3

1434, 10 XII (4 id[ib]us decembris), Bazylea
Sobór w Bazylei w okresie sede vacante pontyfikatu 17 zatwierdza dziesięciny i od-
pusty, które wcześniej IV w 1262 roku (9 VI, Viterbo) zatwierdził Urban IV 18, 
a miał nadać papież Aleksander IV 19 dla klasztoru bożogrobców w Miechowie

Oryginał: Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Pergamin Nr 110
Brak pieczęci
Ozdobny incipit
Wymiary: 49 cm × 28 + 8 cm
Publikacja: S. Nakielski, Miechovia, s. 451-452.

4

1439, 17 IX (15 kal[endis] octobris), Bazylea
Bulla synodu w Bazylei, wydana w okresie sede vacante pontyfikatu, ustanawiająca 
odpust w Miechowie (cum indulgentiis pro festo Immaculatae Conceptis V[irginis] 
Mariae) na dzień 8 grudnia (VI id[ib]us decembris) – na święto Niepokalanego 
Poczęcia Matki Boskiej

16 Lingones – Langres, miasto we Francji, siedziba biskupstwa od III wieku, w arcybiskup-
stwie Lyon, ok. 50 km na północny wschód od Dijon.

17 W latach 1431–1449 trwał spór o prymat soboru powszechnego nad papieżem. Sobór 
w Bazylei otwarty w 1431 r. nie był uznany przez ówczesnego papieża Eugeniusza IV. Do-
piero w 1449 r. doszło do porozumienia i sobór w Bazylei uznał jako papieża Feliksa V, 
rezydującego w Rzymie po rezygnacji tzw. antypapieża Mikołaja V wybranego przez sobór 
– http://historia.pgi.pl/schizma-bazylejska.php [dostęp: 25.04.2013].

18 Jest to tzw. widimus, czyli tekst wcześniejszego dokumentu został przytoczony w później-
szym.

19 Nie podano daty. S. Nakielski takiego dokumentu nie znalazł.
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Oryginał: Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Pergamin, Nr 111
Pergamin
Brak pieczęci – zachował się tylko fragment plecionego sznura
Wymiary: 38 cm × 31 cm + 6 cm
Dokument niepublikowany.

5

1456, 2 IX (die secunda septembris), Spira 20 (datum in civitate Spirensi)
Pismo Mikołaja Bittera, przeora klasztoru bożogrobców w Spirze 21, do prepozyta 
miechowskiego Tomasza z Sadowia 22, wyjaśniające sprawę autentycznych bulli pa-
pieskich co do odpustów – w Wielki Piątek (f. 6 maiori hebdomade) i 15 lipca

Oryginał: Archiwum Diecezjalne w Kielcach, sygn. II PM-IV/2 (Dokumenty 
dawne dotyczące kościoła w Miechowie i bożogrobców); poza tym jednym do-
kumentem są to akta z lat 1743–1871; poszyt liczy 13 kart), karta 5
Pergamin
Brak pieczęci; zachowany fragment paska pergaminowego
Wymiary: 23 cm × 18 cm + 4 cm
Publikacja: S. Nakielski, Miechovia, s. 500-501.

6

1489, 28 IV, Kraków (datum Cracovie die martis vigesima octava mensis aprilis) 
Fryderyk Jagiellończyk, biskup krakowski, nadaje 40 dni odpustu dla wszystkich, 
którzy dają jałmużnę i ofiary dla kościoła i szpitala św. Krzyża w Żarnowcu

Oryginał: Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Pergamin, Nr 128
Pieczęć woskowa zawieszona na paskach pergaminowych
Ozdobny inicjał
Wymiary: 31 cm × 13 cm + 2 cm
Publikacja: S. Nakielski, Miechovia, s. 554-555.
Wzmianka: J. Wiśniewski, Dekanat miechowski, Radom 1917, s. 134.

20 Spira (Speyer) miasto nad Renem, gdzie znajduje się słynna romańska katedra.
21 Klasztor bożogrobców w Spirze został zlikwidowany w okresie reformacji – w połowie 

XVI w. Tamtejszy kościół św. Grobu został zbudowany w połowie XII w. Była to rotunda. 
Ruiny tego kościoła zostały rozebrane w latach 30. XIX w.; F. Maier, Spuren des Jakobuskul-
tes im Speyerer Raum, w: Jakobuskult im Rheinland, hrsg. R. Plötz, P. Rückert, Tübingen 
2004, s. 109.

22 Tomasz z Sadowia herbu Nałęcz był prepozytem miechowskim w latach 1453–1458. Wcze-
śniej był proboszczem w kościele należącym do bożogrobców w Chełmie k. Bochni (1451–
1452), a potem w Chodowie (1452–1453); Z. Pęckowski, Miechów, s. 464.
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Fredericus Dei gratia electus et confirmatus ecclesiae Cracoviensis 
universis Christi fidelibus praesentibus requirendis 23, quoniam nos ea decet 
in terris seminare, per quae uberosum fructum in caelis recipere valeamus 
omnipotentisque Dei clementiam et sanctorum merita, piis operibus praevenire. 
Cum itaque ecclesia hospitalis nostrae dioecesis in oppido Zarnowiec ad honorem 
omnipotenti Dei et Sancti Spiritus et Sanctae Crucis fundata et 24 erecta in eius 
structuris necessario faciendis et reformandis, magnam indigentiam habuerit et 
pauperes ibi degentes magnum defectum in victualibus sustinuerint censusque 
et 25 facultates proprii ad succurendum talibus non subsint nec suberint nisi 
Christi fidelium elemosinis 26 adiuventur.

Ideoque vestram universitatem requirimus et obnixius adhortamur pro 
remissione omnium peccaminum, quatenus pro aedificatione et reformatione 
huius 27 ecclesiae hospitalis domusque et subsidio pauperum habendo vestras 
elemosinas 28 et grata pietatis opera impendatis, dum circa eandem ecclesiam 
hospitalis fueritis petiti, ut per ea et alia pietatis opera, quae miserante Domino 
feceritis ad aeternae beatitudinis consortia valeatis pervenire.

Nos enim omnibus 29 et singulis, qui pro reformatione eiusdem ecclesiae et 
domus hospitalis victuque pauperum et aliis necessariis comparandis suas manus 
adiutrices totiens quotiens porrexerint ut 30 aliquid opus pietatis eidem ecclesiae 
et domui hospitalis aut pauperibus in 31 ibidem degentibus fecerint, vere tamen 
paenitentibus et confessis ac contritis omnipotentis Dei clementia et Beatissimi 
Petri et Pauli apostolorum cumque 32 confisi quadraginta dies indulgentiarum 
impartimur et de iniunctis eis paenitentiis misericorditer in Domino relaxamus.

Datum Cracoviae, die martis vigesima octava mensis aprilis Anno Domini 
millesimo quadringentesimo octuagesimo nono nostro sub sigillo in fidem et 
testimonium praemissorum subappenso.

Z powyższej prezentacji wynika, że dokumenty pergaminowe klaszto-
ru bożogrobców w Miechowie, przechowywane w Archiwum Diecezjalnym 
w Kielcach, stanowią cenne uzupełnienie stanu wiedzy o dziejach tego zakonu.  

23 U Nakielskiego po słowie „requirendis” jest jeszcze „salutem”.
24 U Nakielskiego: „ac”.
25 U Nakielskiego: „ad”.
26 U Nakielskiego: „eleemosynis”.
27 U Nakielskiego: „huiusmodi”.
28 U Nakielskiego: „eleemosynas”.
29 U Nakielskiego: „his”.
30 U Nakielskiego: „vel”.
31 U Nakielskiego brak „in”.
32 U Nakielskiego brak: „cumque”.
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Wprawdzie dzięki Miechovii Samuela Nakielskiego treść tych dokumentów 
(z wyjątkiem jednego) była wcześniej znana, ale nie wiadomo było, że zachowa-
ły się oryginały.

Summary

The Diocesan (Cathedral) Archives in Kielce hold six hitherto unknown parch-
ment documents, originating from the monastery archive of the Order of the Holy Sepul-
chre in Miechów. The content of these documents was copied and printed by Samuel Na-
kielski, the chronicler of the monastery in the first half of the seventeenth century (under 
the title: Miechovia sive promptuarium antiquitatum monasterii Miechoviensis, Cracoviae 
1634). The date of the transfer of these documents to the Diocesan Archives in Kielce is 
not known. They were still in Miechów as late as 1917. 

The oldest document is the papal bull by Pope Innocent IV of 11 April, 1251. The 
document approves the church dedication ceremonies. It is not clear, however, if this 
concerns an anniversary of the previous dedication by Krakow Bishop Wisław in 1233, or 
the forthcoming dedication following church reconstruction. The construction of a new 
church building, much larger than the former, made of stone quaders in the Romanesque 
style, was then begun, and the church was rededicated in 1293.

The fact that in the mid-thirteenth century the Miechów Order of the Holy Sepul-
chre aimed to secure an income for their monastery is testified to by a remarkable number 
of privileges from Pope Urban IV to the benefit of the monastery. Urban became Pope in 
1261 and issued – until 1263 – a number of favourable privileges releasing the monastery 
from the bishop’s authority. The monastery was to be subordinated only to the Patriarch 
of Jerusalem and the Pope in Rome. The monastery became the sole beneficiary of the 
charged fees, without having to share the proceeds with princes or kings.

It can be assumed that the church in Miechów had already been built in the mid-
thirteenth century, which explains why so many papal documents were secured in order 
to ensure adequate material status. From the first half of the thirteenth century, the lower 
part of the church’s western wall has survived, together with a splendid round window 
and stone quaders in the upper and lower part of the Gothic tower.

The present article contains short summaries of the said documents, with only three 
of them quoted in full (in the original language, i.e. Latin): No. 1 (1251), No. 2 (1374) and 
No. 6 (1489). The 1489 document is the best preserved and complete with an original seal. 

The parchment documents from the monastery of the Order of the Holy Sepul-
chre in Miechów, kept at the Diocesan Archives in Kielce, are a valuable contribution to 
the state of knowledge about the Order’s history. 





HUbeRT MAzUR 
Archiwum Państwowe w Kielcach

opis pałacu w tarnoskale z 1850 roku

„Na skalistem wzgórzu stoi dwór, dawna rezydencya dziedziców przyle-
głych dóbr, złożony z czterech oddzielnych domów piętrowych”. Tymi słowami 
opisane zostało hasło Tarnoskała w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego 1. 
Owo skaliste wzgórze to wapienne wzniesienie (wys. 293 m n.p.m.), zwane Tar-
noskałą, a położone we wschodniej części wsi Piotrkowice 2, w gminie Chmielnik 
w województwie świętokrzyskim.

Zespół pałacowy w Tarnoskale powstał u schyłku XVIII wieku 3. Jeśli wie-
rzyć poetyckiemu przekazowi Konstantyna F. Prawdzica-Kalicińskiego, wznie-
siono go w 1788 roku 4. Dariusz Kalina jako datę budowy rezydencji podaje lata 
1778–1781 5. Pałac w Tarnoskale zbudował hrabia na Czoborze Joachim Amor 
Tarnowski h. Leliwa, dziedzic dóbr Maleszowa. Jako syn Józefa Mateusza Amora 
i Róży ze Skrzynna Dunin Karwickiej reprezentował linię dzikowską rodu Tar-

1 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (dalej: SGKP), red. 
F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880–1902, t. 12, s. 196.

2 E. ćwiertak, Zespół pałacowy w Tarnoskale, w: Dwór polski. Zjawisko historyczne i kultu-
rowe. Materiały V Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach oraz Kielecki 
Dom Środowisk Twórczych, Kielce 7–9 października 1999, red. T. Jaroszewski, Warszawa 
2000, s. 377.

3 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 3: Województwo kieleckie, z. 1: Powiat buski, red. 
J. Z. Łoziński, B. Wolff, oprac. K. Kutrzebianka, Warszawa 1957, s. 82.

4 K. F. Prawdzic-Kaliciński, Okolice Tarnoskały, Warszawa 1894, s. I. Datę tę przyjmują: 
E. ćwiertak, Zespół pałacowy, s. 378 oraz A. Grzybowski, Tarnoskała, „Biuletyn Historii 
Sztuki” 1973, nr 1, s. 53.

5 D. Kalina, Zabytki nieruchome na terenie dawnego zespołu dóbr ziemskich zwanych male-
szowskimi sandomierskiej gałęzi rodziny Krasińskich, w: Franciszka z Krasińskich Wettyn. 
Księżna Kurlandii i Semigalii, prababka dynastii królów włoskich. Dziedzictwo rodziny Kra-
sińskich w regionie świętokrzyskim, red. D. Kalina, R. Kubicki, M. Wardzyński, Kielce–Li-
sów 2012, s. 125.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2013, s. 197-203
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nowskich. Joachim Amor Tarnowski był m.in. asesorem sądów asesorskich, pod-
komorzym i pokojowym królewskim, rotmistrzem wiślickim i starostą sulejow-
skim. W posiadanie dóbr Maleszowa wszedł przez małżeństwo z ich dziedziczką 
Marianną Krasińską, córką Stanisława Krasińskiego i Anieli Humieckiej, siostrą 
królewiczowej Franciszki Wettyn 6. Powodem wzniesienia rezydencji w Tarnoska-
le była choroba jedynego syna Joachima i Marianny Tarnowskich – Stanisława. 
Ponieważ dotychczasowa siedziba, którą był wilgotny zamek w Maleszowej, nie 
służyła rekonwalescencji chłopca, lekarze zalecali przeprowadzkę w bardziej su-
che miejsce. Wybór padł wówczas na położoną niedaleko Tarnoskałę 7. Po śmierci 
Joachima w 1806 roku obiekt wraz z całymi dobrami przeszedł w ręce Stanisława 
Tarnowskiego, który w 1819 roku poślubił Laurę Potocką. Jej rozrzutny tryb życia 
po zgonie męża (1833 r.) doprowadził do utraty majątku w latach pięćdziesiątych 
XIX wieku 8.

Rezydencja w Tarnoskale składała się z czterech identycznych pawilonów, 
pozbawionych dominanty. Pomiędzy nimi znajdował się owalny dziedziniec, po-
środku którego wykuto głęboką, obmurowaną i zadaszoną studnię. Od zachodu 
i północy zamykały go dwa wolno stojące pawilony. Z drugiej strony pomiędzy 
pawilonami wschodnim i południowym ulokowano założone na odcinku koła 
budynki wozowni. Każdy z czterech jednakowych budynków pałacowych wznie-
siono z miejscowego kamienia na planie kwadratu i otynkowano. Elewacje wej-
ściowe, ubogie w detale, były pięcioosiowe, boczne i tylne – trójosiowe. Układ 
wnętrza był dwutraktowy z trójdzielnym traktem wejściowym, z sienią na osi, 
w której znajdowały się jednobiegowe schody wiodące na piętro. Budynki praw-
dopodobnie były podpiwniczone. Każdy z nich posiadał namiotowy dach, kryty 
gontem z kominami. Wyposażenie wnętrza pałacu było klasycystyczne z silnymi 
wpływami barokowymi. Pawilon północny pełnił funkcje rezydencji, wschodni 
przeznaczono na siedzibę rządcy, południowy służył jako dom gościnny, a w nie-
istniejącym obecnie pawilonie zachodnim umieszczono mieszkanie służby  
i spiżarnię 9.

Na przełomie XIX i XX wieku właścicielami Tarnoskały byli Ludwik Ja-
gniątkowski, doktor medycyny, i jego żona Julia z Ringów. Wówczas przebudo-
wano pałac na zakład wodoleczniczy, wprowadzając liczne zmiany, ingerujące 
w wygląd, wystrój i układ budowli. Założenie pałacowe ucierpiało także w okre-
sie I wojny światowej. W latach 1917–1921 Tarnoskała znajdowała się w rękach 
Witolda Skrzyńskiego – wtedy zburzono pawilon zachodni. Po II wojnie świato-

6 Tamże. 
7 E. ćwiertak, Zespół pałacowy, 378; A. Grzybowski, Tarnoskała, s. 54, 55.
8 E. ćwiertak, Zespół pałacowy, 382.
9 Tamże, s. 378-382; Katalog zabytków, s. 82, 83.
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wej, na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku dawną rezydencję 
Tarnowskich adaptowano na potrzeby szkoły podstawowej. Wnętrza pałacowe 
zostały mocno zdewastowane z powodu prac i przeróbek prowadzonych w latach 
sześćdziesiątych. W 1994 roku odbudowano dawne zrujnowane stajnie, przezna-
czając je na salę gimnastyczną 10.

Zespół pałacowy w Tarnoskale otoczony jest obszernym parkiem, który 
kształtowany był od końca XVIII poprzez wiek XIX. Położony wśród wzniesień 
Pogórza Szydłowskiego na silnie pofałdowanym obszarze ma on charakter kra-
jobrazowy. Jedynie wokół dziedzińca pałacowego zaplanowana była kompozycja 
klasycystyczna. Wskutek pozostawania przez wiele lat w zapomnieniu, a nawet 
zaniedbaniu, park został bardzo zapuszczony. Nastąpił niekontrolowany roz-
rost roślinności, ich choroby, spowodowane niedostatkiem światła i atakami  
szkodników 11.

Przedmiotem niniejszej analizy jest opis rezydencji Tarnoskała. Doku-
ment ten jest częścią protokołu zajęcia dóbr Maleszowa należących do Laury 
Tarnowskiej, sporządzony 24 listopada/6 grudnia 1850 roku. Wyrok Trybuna-
łu Cywilnego I Instancji Województwa Krakowskiego z dnia 8/20 II 1837 roku 
zobowiązywał Laurę Tarnowską do zapłacenia sumy 40 000 złp. z procentami, 
co wynikało z pożyczki zaciągniętej przez jej męża w 1823 roku od hr. Ludwika 
Platera. Suma ta – wskutek konfiskaty majątku hr. Ludwika Platera w 1831 roku 
– przypadła skarbowi państwa. Niemożność wyegzekwowania zaległej sumy od 
dłużniczki doprowadziła do zajęcia dóbr 12. W zespole archiwalnym Komornicy 
przy Trybunale Cywilnym I Instancji w Kielcach, który wchodzi w skład zasobu 
Archiwum Państwowego w Kielcach, zachowały się akta egzekucyjne na rzecz 
skarbu przeciwko Laurze hr. Tarnowskiej. W dokumentacji tej zachowały się pro-
tokoły zajęcia ruchomości należących do Laury hr. Tarnowskiej z lat 1846–1850, 
obejmujące meble, obrazy, przedmioty kuchenne, konie i powozy, a także książki, 
które znajdowały się we dworze w Tarnoskale 13.

Największą wartość źródłową posiada sporządzony 24 listopada/6 grudnia 
1850 roku protokół zajęcia dóbr Maleszowa, należących do Laury Tarnowskiej: 
„celem wystawienia ich na publiczną sprzedaż”, będący przedmiotem niniejszej 
edycji. Zawiera on szczegółowy opis tychże dóbr – poszczególnych zabudowań 
dworskich, folwarcznych i włościańskich, gruntów ornych, łąk i lasów, należą-

10 E. ćwiertak, Zespół pałacowy, s. 382-385. 
11 K. Krzewicka, A. Michalska, Założenie parkowe przy pałacu w Tarnoskale, w: Dwór polski, 

s. 387-395.
12 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), sygn. 1, Komornicy przy Trybunale Cy-

wilnym I Instancji w Kielcach.
13 Tamże, sygn. 1, 2, 3, 4.
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cych do dworów, folwarków i włościan 14. Omawiany opis stanowi odrębną jed-
nostkę archiwalną, będącą integralną częścią zespołu Komornicy przy Trybunale 
Cywilnym I Instancji w Kielcach 15.

Tekst źródłowy został opracowany zgodnie z obowiązującą instrukcją wy-
dawniczą 16. Modernizacji poddano pisownię i interpunkcję, starając się zachować 
jedynie dawne brzmienie i charakterystyczne cechy XIX-wiecznego języka pol-
skiego. W tekście zachowano też oryginalne wyróżnienia – podkreślenia.

tekst źródłowy

Archiwum Państwowe w Kielcach, Komornicy przy Trybunale Cywilnym I In-
stancji w Kielcach, sygn. 5, s. 160-168.

[s. 160] Opisanie zabudowań Rezydencji Tarnoskała zwanej

Na znacznej skalistej górze obok szosy kielecko-buskiej egzystuje rezydencja Tar-
noskała zwana, którą składają:

1. Dom jednopiętrowy po prawej ręce wjeżdżając od lasu pierwszy będący. 
Jest to budynek z kamienia na wapno wymurowany, gontami pobity z jed-
nym kominem także murowanym nad dach wyprowadzonym. Ma dwoje 
drzwi, z frontu i od tyłu dla wyjścia na świat, a trzecie do piwnicy. Okien 
sztuk 21, [s. 161] które w części piętrowej są o połowę niższe od dalszych. 
Budynek ten jest kwadratowy, około 20 łokci w każdej ścianie rozległy, co 
do murów w stanie dobrym zostający, tylko tynk poopadał lub go może 
wcale nie było, dach również stary reparacji wymaga. Naokoło domu ba-
riera drzewiana, niska, nadgniła. Przy ścianie wschodniej powyższego bu-
dynku znajdują się przymurowane foremnem półkolem wozownie, gdzie 
od samego domu są i stancyjki. Wszystko to jest z kamienia na wapno 
z facjatą pod gontem i z dwoma kominami murowanemi nad dach wypro-
wadzonemi, ma dwa okrągłe okienka, dwa małe kwadratowe i dwa wielkie, 

14 Szerzej zob. H. Mazur, Materiały źródłowe dotyczące majątku Krasińskich z Maleszo-
wej przechowywane w Archiwum Państwowym w Kielcach, w: Franciszka z Krasińskich, 
s. 75, 76.

15 APK, Komornicy przy Trybunale Cywilnym I Instancji w Kielcach, sygn. 5.
16 Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do XIX wieku, oprac. K. Lepszy, 

Wrocław 1953.
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gdzie stancyjki, wszystkie z kratą żelazną, wrót troje szalowanych i jedne 
drzwi, lecz z korytarza. Wozownie te będą około 40 łokci długie, a 16 sze-
rokie, co do murów dobre, tylko dach nadniszczony. Znowu na południo-
wej stronie domu wyżej opisanego, wprost drzwi tylnych jest przystawiony 
z tarcic w słupy długi korytarz łącznie w końcu z znajdującym się prewe-
tem, także z tarcic w słupy będącym, wszystko gontem jest pokryte i jed-
nemi [s. 162] drzwiami opatrzone, około 40 łokci długie, a 2½ szerokie, 
od początku trochę szersze, to jest zasłaniające jeszcze drzwi od piwnicy. 
W stanie dość dobrym, tylko dach nad prewetem trochę wydarty. Wprost 
powyższego budynku przy parkanie na prawo od wjazdu stoją:

2. Szopa i stajnia jest to jedna budowla na węgieł wystawiona, a gontem po-
kryta, ma dwoje w sobie wrót i dwoje drzwi pojedynczych, około 40 łok-
ci długości, a 20 szerokości, jest zdezelowana mimo niezłego w ścianach 
drzewa.

3. Dom drugi za pierwszym ku zachodowi stojący. Podobnym planem jak 
i pierwszy z kamienia na wapno wybudowany, otynkowany, gontami na-
kryty, z jednym kominem murowanym na wierzch wyprowadzonym. 
Obejmuje w sobie 25 okien, także o połowę mniejszych na części piętro-
wej (albowiem również dom w mowie będący jest piętrowy), ma dwoje na 
dziedziniec drzwi i barierę drzewianą na około, znajduje się co do murów 
w stanie dobrym, dach jedynie jako stary nadniszczał. Przed frontowe-
mi [s. 163] drzwiami jest przybudowany przysionek z tarcic pod gontami 
z jednemi drzwiami i jednym oknem zasłoniętym przewianymi żaluzja-
mi, będzie około 5 łokci długi, a 4 szeroki, dobry. Co się zaś dotycze sa-
mego domu, ten zupełnie tak obszerny jak pod N[umerem] 1 tego działu  
opisany.

4. Dom 3ci, gdzie dawniej była kuchnia, dziś tylko z niego mury egzystują, al-
bowiem w miesiącu grudniu r[oku] 1850 takowy zupełnie zgorzał. Mury te 
są z kamienia na wapno postawione, w gzymsach obniszczone, bez drzwi 
i okien, dość dobre ściany, tak obszerne jak dom 1szy lub 2i. W tyle w rogu 
ogrodu znajduje się prewet z kamienia na wapno wymurowany, pod gon-
tem, ma troje drzwi, około 8 łokci długości, a 5 szerokości, jest w stanie 
dość dobrym.

5. Dom 4ty po lewej stronie wjeżdżając egzystujący. Z kamienia na wapno 
wymurowany, podobną zupełnie formą jak i poprzedzające, z jednym ko-
minem wielkim, murowanym, na wierzch wyprowadzonym, ma 16 okien, 
2 drzwi, a trzecie w piętrze, cały gontami jest pokryty, około 20 łokci 
w każdej ścianie obszerny, co do murów dobry, a w reszcie, mianowicie, 
[s. 164] co do dachu nadniszczony. W tyle przy stajni jest prewet wysoki 
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z kamienia murowany, a gontami pokryty, z drzwiami do niego od otworu 
z mieszkania piętrowego idzie ganek z tarcic na 4ch murowanych z kamie-
nia filarach zły. Prewet powyższy będzie około 3 łokcie w każdej ścianie 
obszerny, co do murów dość dobry, lecz reszta zła.

 6. Przy domu powyższym stoją stajnie, do wschodniej ściany domu pomie-
nionego przybudowane, półokrągłe, z kamienia na wapno wystawione, 
gontami pokryte, mające dla wejścia 1 drzwi, w kształcie wrót, troje drzwi, 
około 40 łokci długie, a 16 szerokie, mają okien 9, z kratą żelazną, znajduje 
się co do murów w stanie dobrym, tylko dach zły.

 7. Obok znajdują się stajnie z drzewa w węgły zbudowane, pod gontami, 
z jednemi wrotami i trojgiem drzwi, około 36 łokci długie, a 18 szerokie, 
stare, zdezelowane. Z boku stoją chlewiki drzewiane, także pod gontami, 
mające troje małych drzwiczek i około 5 łokci w każdej ścianie [s. 165] ob-
szerności, w stanie zupełnie zdezelowanym.

 8. Psiarnia drzewiana w słupy bez pokrycia, z dwojgiem drzwi, około 9 łokci 
długa, a 3 szeroka, zupełnie zła.

 9. W środku domów wyżej opisanych na samym szczycie góry znajduje się 
studnia w skale kuta, blisko 90 łokci głęboka, z wierzchu drzewem cem-
browana, zupełnie dobra, w obworze dość obszerna. Ma nad sobą na 
8u drzewianych słupkach dach z gontów zrobiony, zupełnie zdezelowany. 
Do studni rzeczonej znajduje się wał z kołem trybowem i korbą żelaznemi, 
co wspiera się na 4ch słupkach drzewianych, dobrych. Ma oprócz tego do 
wyciągania wody dwa wielkie okute wiadra i łańcuch żelazny. Cały pokład 
około otworu studni z bali drewnianych, lecz zgniły.

 10. Między drzewami od północnej strony oficja jest lodownia w ziemi wybra-
na, drzewem cembrowana, pod słomą, z jednemi drzwiami, około 10 łokci 
długa, a 8 szeroka, w stanie dość dobrym. Poniżej lodowni jest [s. 166]

 11. Piec wapienny wielki, okrągły, u góry obręczą żelazną ściągnięty, z kamie-
nia wymurowany, wysoki. Ma kilka czeluści i dwa większe otwory do wy-
garniania wapna, przy wszystkich czeluściach są drzwiczki żelazne. Będzie 
miał na około obszerności łokci 50, wysokości około łokci 16. Do pieca po-
wyższego, który stoi pod skałą, idzie na górę, czyli wierzch onego, pomost 
drzewiany na dwóch murowanych filarach wsparty, do wożenia na piec 
kamieni służący. Cały powyższy piec jest znacznie zdezelowany, popękany, 
a nawet od strony zachodniej trochę ściany się wywaliło. Naprzeciw przy 
samym murze opasującym Tarnoskała stoi

 12. Skład na wapno. Jest to budynek w części z kamienia wymurowany, a czę-
ścią drzewiany, również częścią pod słomą, a w reszcie pod gontem, ma 
dwoje drzwi, około 50 łokci długości, a 6 szerokości, bardzo zdezelowany, 
a nawet trochę poszycia brakuje. [s. 167]
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 13. Na stronie południowej znajduje się ogród owocowy, na pochyłości góry 
będący, w nim są drzewa owocowe rozmaite rodzaje, jabłka, gruszki, śliw-
ki, morele, brzoskwinie, winne latorośle itd. Jest on cały obmurowany 
z kamienia na wapno, dotyka od wschodu przez mur drogi do Tarnoskały, 
na południu szosy, a z innych stron gruntów i dziedzińca. Ma dwoje wrót 
i jedną furtkę małą oraz dwa inne otwory w kształcie bram siecią żela-
zną i kratą opatrzone, będzie około 4 morgi rozległy, w glebie kamienistej 
ziemią czarniawą pokrytej. Wewnątrz ogrodu powyższego jest figarnia 
z kamienia na wapno murowana bez pokrycia, ma 4 okna bez szkła tylko 
z okiennicami drzewianemi, jedne drzwi. W takowej rosną drzewa figowe 
rodzajne, na zimę robi się nakrycie z tarcic i mat słomianych. Poniżej fi-
garni stoi skład na tarcice od przykrywania będące. Jest z drzewa w słupy 
wybudowany, bez nakrycia i bez jednej ściany, od strony ogrodu około 
30 łokci długi, a 6 szeroki, zdezelowany.

 14. Na stronie północnej góry rosną tylko [s. 168] drzewa leśne dęby i sosny 
znacznej objętości na placu około 4 morgi rozległym, murem kamiennym 
obwiedzionym. Zgoła cała Rezydencja, Tarnoskała zwana, opasana jest 
murem kamiennym na wapno, daszkiem z gontów miejscami zniszczo-
nym, nakrytym, opatrzonym, około 6 łokci obszernym, dobrym, tylko przy 
wjeździe, gdzie jest brama i furtka, znajduje się kawałek parkanu z drzewa. 
Od strony zachodniej góry jest drugi mur, w części stary, do niczego nie 
posługujący.





mAciej ALekSiejuk, mArtA rzePeckA-ALekSiejuk  
Archiwum Państwowe w Warszawie

Protokół ze zjazdu rabinów guberni kieleckiej z 1908 roku

Źródło, będące przedmiotem edycji, to protokół ze zjazdu rabinów Okrę-
gów Bóżniczych guberni kieleckiej w 1908 roku. Protokół ów stanowi załącznik 
do pisma, które skierował 3 listopada 1908 roku ówczesny rabin Staszowa, Lewin 
Graubart, do warszawskiego Oberpolicmajstra. Tekst ten przechowywany jest 
w Archiwum Państwowym w Warszawie, w zespole Zarząd Warszawskiego Obe-
rpolicmajstra.

Jak pisał Marian Fuks, 

koniec XIX i początek XX wieku miały znaczenie przełomowe w życiu Żydów. 
Rozwijające się wszelkiego rodzaju formy żydowskiego życia społecznego, po-
wstawanie nowych nurtów ideologicznych, a tym samym wyodrębniających się 
ugrupowań oraz partii politycznych postawiła przed najbardziej aktywnymi in-
telektualnie środowiskami i jednostkami problem uzyskania wpływu wśród mas 1. 

Sama rewolucja 1905 roku stała się jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu 
Żydów, spowodowała m.in. zmianę atmosfery w dzielnicach żydowskich, głębo-
kie przemiany w obyczajowości. Wywołało to reakcję rabinów, którzy wzywa-
li do powstrzymywania się od udziału w zachodzących wydarzeniach 2. Troska 
żydowskich przywódców duchowych, szczególnie o młode pokolenie, ale także 
o wpływ, jaki mogły wywierać osoby niewypełniające nakazów religii Mojżeszo-
wej na społeczności żydowskie 3, zapoczątkowała w 1908 roku zjazdy rabinów 
poszczególnych guberni Królestwa Polskiego, gdzie debatowano nad istniejącą 
sytuacją oraz wyrażano swoje postulaty 4.

1 M. Fuks, Żydzi w Warszawie. Życie codzienne. Wydarzenia. Ludzie, Poznań–Daszewice 
1992, s. 258.

2 Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku), red. J. Tomaszewski, Warszawa 
1993, s. 43-45.

3 Archiwum Państwowe m.st. Warszawy (dalej: APW), Zarząd Warszawskiego Oberpolic-
majstra (dalej: ZWO), sygn. 1948, k. 2.

4 J. Kirszrot, Prawa Żydów w Królestwie. Zarys historyczny, Warszawa 1917, s. 32, 36.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2013, s. 205-216
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Gubernia kielecka, powstała w 1867 roku z części dawnej guberni radom-
skiej, była najdalej wysuniętą na południe gubernią Królestwa Polskiego. Składała 
się z siedmiu powiatów, jej obszar wynosił 170,4 mil2, ogólna liczba ludności gu-
berni wynosiła w 1875 roku 573 287 mieszkańców, z czego 59 405 osób stanowili 
Żydzi; w 1882 roku na ogólną liczbę 622 842 mieszkańców guberni, Żydzi stano-
wili około 10% (czyli 65 885 osób) 5. Spośród guberni Królestwa Polskiego był to, 
obok guberni kaliskiej, najmniejszy odsetek ludności wyznania mojżeszowego 
(9–10%) 6. W 1908 roku w guberni kieleckiej funkcjonowało 35 Okręgów Bóżni-
czych (kielecki, jędrzejowski, wodzisławski, sobkowski, małogoski, włoszczowski, 
lelowski, szczekociński, bodzentyński, łopuszański, chęciński, nowosłupski, da-
leszycki, ksiąski, miechowski, proszowski, słomnicki, nowobrzeski, wolbromski, 
żarnowiecki, olkuski, pilicki, sławkowski, skalski, działoszycki, wiślicki, pińczow-
ski, koszycki, buski, kurozwęcki, nowokorczyński, pacanowski, chmielnicki, szy-
dłowski i stopnicki) 7.

Zjazd rabinów guberni kieleckiej odbył się 12–14 maja 1908 roku w Kiel-
cach. W jego obradach wzięło udział dwudziestu pięciu 8 rabinów guberni kielec-
kiej oraz dwóch rabinów z sąsiednich guberni: piotrkowskiej – Chaim Mendel 
Landau, rabin Kromołowa, oraz wspomniany wyżej rabin Staszowa w guberni 
radomskiej – Lewin Beniaminowicz Graubart 9. W trakcie zgromadzenia żydow-
scy duchowni debatowali nad różnymi kwestiami dotyczącymi reformy gminy 
żydowskiej. Postulaty, jakie wówczas wysuwano, dotyczyły takich aspektów życia 
religijnego, jak:

5 Pamjatnaja knižka keleckoj guberni na 1877 god, Kielce 1877, s. 115-116; Słownik geogra-
ficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (dalej: SGKP), red. F. Sulimierski, 
B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880–1902, t. 4, s. 27-33.

6 SGKP, t. 8, s. 44.
7 Pamjatnaja knižka keleckoj guberni na 1908 god, Kielce 1908.
8 Byli to następujący rabini wymienieni w kolejności występowania w protokole z 1908 r.: 

Mojzesz Nachum Jerozolimski – naczelny rabin Kielc; Szaja Szajnfrucht – rabin Miecho-
wa; Szapsia Rapoport – rabin Pińczowa; Moszek Wajnberg – rabin Wolbromia; Jukiel Na-
chman Elbing (Elwing, Elwig, Elwit) – rabin Daleszyc; Berek Ginsberg – rabin Szczekocin; 
Szmul-Moszek Różany – rabin Małogoszcza; Szulim Zając – rabin Sławkowa; Nusym Ma-
jer Fisz – rabin Chęcin; Moszek-Nuta Spiro – rabin Książa Wielkiego; Mordka-Hersz Spi-
ro – rabin Nowego Brzeska; Szymon Hertz (Gerc, Gertz, Herc) – rabin Włoszczowy; Alter 
Lewi – rabin Pacanowa; Icek-Nusym Sztark – rabin Skały; Icek-Judka Gagerman (Haher-
man) – rabin Żarnowca; Gabriel Kopel – rabin Łopuszna; Szmul-Jakow Blumenfeld – ra-
bin Szydłowa; Nusym-Dawid Bajmangrym (Bojmajlgrin) – rabin Kurozwęk; Abram-Icek 
Sylman – rabin Chmielnika; Salomon Sapiro – rabin Sobkowa; Samuel-Hersz Zilbersztajn 
(Zilberstain, Zilberstein) – rabin Bodzentyna; Aron Wajnberg – rabin Jędrzejowa; Mord-
ka-Icek Staszewski – rabin Działoszyc; Szlama-Lejzor Zilberberg – rabin Nowej Słupi; Jo-
chel (Johene, Jochanan) Sylman – rabin Nowego Korczyna.

9 yehuda Lejb Graubart [Jehuda Lejb Grojbart] (1862–1937) – rabin Staszowa.
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•	 Nadzór	rabinów	nad	tradycyjną	oświatą	religijną;
•	 Nadzór	rabinów	nad	handlem	książkami	oraz	arendą	mykw	i	łaźni	żydow-

skich;
•	 Nadzór	rabinów	nad	handlem	przedmiotami	religijnymi;
•	 Kwestie	ślubów	i	rozwodów	osób	wyznania	mojżeszowego;
•	 Prowadzenie	przez	rabinów	akt	stanu	cywilnego;
•	 Większy	 nadzór	 rabinów	 nad	 wydawaniem	 pozwoleń	 dla	 rzezaków	 na	

ubój koszerny;
•	 Sprzedaż	mięsa	oraz	produktów	koszernych	pod	nadzorem	rabinów;
•	 Oddzielne	kuchnie	koszerne	prowadzone	pod	nadzorem	rabina	dla	osa-

dzonych w więzieniach Żydów oraz zakaz pracy w soboty oraz w święta 
żydowskie dla osadzonych;

•	 Oddzielne	kuchnie	koszerne	dla	żołnierzy	wyznania	mojżeszowego	oraz	
zakaz pracy w soboty i święta żydowskie;

•	 Wydawanie	pozwoleń	na	wznoszenie	słupków,	zwanych	„ejruw”,	w	czasie	
Szabatu;

•	 Zwolnienie	Żydów	ze	świadczenia	w	charakterze	świadków	przed	sądami	
w soboty i święta żydowskie;

•	 Wydawanie	 pozwoleń	 na	 pochówek	 zmarłych	 w	 dniu	 śmierci	 zgodnie	
z tradycją żydowską, po uprzednim badaniu lekarskim;

•	 Wydawanie	pozwoleń	przez	władze	administracyjne	na	handel	koszernym	
winem dla Żydów w ich miejscu zamieszkania, co roku pozwolenie takie 
miał również wydawać miejscowy żydowski duchowny;

•	 Zobowiązanie	 władz	 administracyjnych,	 aby	 zatwierdzały	 na	 członków	
dozorów bóżniczych osoby godne do sprawowania funkcji, po uprzednim 
zaświadczeniu miejscowego rabina;

•	 Pozwolenie	rabinom	na	zawiadywanie	w	synagogach	i	domach	modlitwy	
swojego Okręgu Bóżniczego rozdziałem czytania wierszy Tory wśród osób 
zasługujących na to;

•	 Zobowiązanie	 władz	 administracyjnych	 do	 niezatwierdzania	 budżetów	
Okręgów Bóżniczych w przypadku zmniejszenia przez nich pensji rabinom;

•	 Zobowiązanie	władz	administracyjnych	do	przestrzegania,	by	w	planowa-
nych budżetach Okręgów Bóżniczych 5% od sumy wpływów było prze-
znaczane na utrzymanie w miastach gubernialnych społecznych „Talmud 
Tory” (żydowskie chedery, jesziboty), gdzie biedne dzieci mogły pobierać 
naukę religii oraz innych przedmiotów pod nadzorem rabina;

•	 Wydawanie	pozwoleń	przez	władze	administracyjne	na	odbywanie	guber-
nialnych zjazdów rabinów, w celu przeprowadzania wyborów do Komite-
tu Rabinów (składającego się z siedmiu członków i siedmiu kandydatów). 
Komitet ów miał zarządzać sprawami religijnymi.
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W trakcie tego zgromadzenia wybrano również pięciu przedstawicieli na 
zjazd warszawski. Byli to: Mojżesz Nachum Jerozolimski 10, Aron Wajnberg, Szap-
sia Rapoport, Lewin Graubart oraz Chaim Mendel Landau 11. Na koniec rabini 
wystosowali prośbę, aby władze nie dopuszczały osób świeckich do zasiadania 
w komitecie rabinów oraz o dopuszczenie przedstawicieli rabinów Królestwa 
Polskiego do Komisji Rabinicznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Na 
tym protokół zakończono.

Ogólny zjazd rabinów Królestwa Polskiego, na którego zgodę wyraził 
warszawski generał-gubernator w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz-
nych, odbył się w dniach 30–31 grudnia 1908 – 1 stycznia 1909 roku w Warsza-
wie, w Sali Londyńskiej przy ul. Gnojnej nr 7 12. Celem zjazdu było opracowanie 
projektu reformy gmin żydowskich i omówienie problemów religijnych Żydów 
polskich 13. Jednak – jak donosiła jedna z ówczesnych gazet – zjazd ów wywołał 
rozłam wśród samych rabinów. Część z nich, która – jak pisano – nie należa-
ła do chasydów, czyniła starania, aby zjazd nie doszedł do skutku. Warszawski 

10 Mojżesz Nuchum Jerozolimski (1855 Berszad na Podolu – 1916 Chowel) – rabin, uczo-
ny talmudysta; uczeń lwow. Rabina Josefa Saula Natansona oraz Chaima Halberstamma. 
W 1880 r. został rabinem w Kamionce k. Czernihowa, a w 1898 – w Ostrołęce. W 1902 r. 
objął rabinat w Kielcach. Pozycję znanego uczonego zapewniła mu praca Leszad ha-sze-
men (hebr. Tłustość oliwy, 1881), będąca zbiorem glos do kodeksu Majmonidesa. Opubli-
kował także m.in. Minchat Mosze (hebr. Modlitwa wieczorna [Ofiara dziękczynna, Poda-
rek] Mojżesza, 1882), i Be(e)r Mosze (hebr. Studnia Mojżesza, 1901), kolekcja responsów, 
decyzji i wypowiedzi autorytetów halach., dotyczących uboju rytualnego. W 1915 r. z na-
kazu władz rosyjskich opuścił Kielce, zob. Polski słownik judaistyczny. Dzieje. Kultura. 
Religia. Ludzie, oprac. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Warszawa 2003, t. 1, s. 676.

11 Chaim Mendel (Menachem Mendel Chaim) Landau (8 listopada 1862 – 12 marca 1935 
Otwock), syn Jaakowa (Jankiela), zwanego Rebem Jekełe Jeżowerem, rabina Jeżowa, Cie-
chanowa i Nasielska, wnuk Abrahama Ciechanowera (z Ciechanowa), zwanego Płockim 
Ilujem (Młodym geniuszem z Płocka), przewodniczącego sądu rabinackiego, cadyka 
oraz rabina w Ciechanowie i Płocku, założyciela ciechanowieckiej dynastii cadyków. Po 
śmierci ojca, w 1893 r., został cadykiem w Zawierciu. W latach 1886–1890 rabin Widawy. 
Zdał egzamin na rabina w Warszawie w 1889, następnie był rabinem w Piątku, Przyrowie 
(1895–1898) oraz w Nowym Dworze Mazowieckim (1898–1903). W 1904 r. został rabi-
nem Kromołowa (obecnie dzielnica Zawiercia). Swojemu dziadkowi poświęcił książkę 
pt. Ahawat chesed me-et zkeni ha-admor raw mi-Ciechanow (hebr. Miłość wiary poprzez 
mego dziadka, admora, rabina Ciechanowa). Wraz z ojcem jest pochowany na cmentarzu 
żydowskim w Warszawie, przy ulicy Okopowej, więcej zob. „Miasto bez rabina nie może 
istnieć”. Rabini, podrabini i kandydaci na rabinów guberni warszawskiej w latach 1988–1912, 
red. Z. Borzymińska, M. Rzepecka-Aleksiejuk, R. Żebrowski, Warszawa 2012, s. 61.

12 APW, ZWO, sygn. 1948, k. 20.
13 R. Kuwałek, Urzędowi rabini lubelskiego Okręgu Bóżniczego 1821–1939 (Przyczynek do dzie-

jów Gminy Żydowskiej w Lublinie), w: Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności 
żydowskiej Lublina, red. T. Radzik, Lublin 1995, s. 53.
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zjazd miał bowiem bardzo konserwatywny charakter, próbował jeszcze mocniej 
utwierdzić tradycyjne sposoby zarządzania dozorami bóżniczymi, umocnić wła-
dzę rabina w gminach, jak również przyznać im nadzór nad tradycyjną oświatą  
religijną 14.

Zjazd odbywał się przy drzwiach zamkniętych, co spowodowało niezbyt 
pochlebne komentarze w ówczesnej prasie. Żydowskie pismo „Frajnd” napisało 
wówczas: „rabini czują, że gdy zaczynają mówić o żydowskich sprawach społecz-
nych, wyglądają komicznie w oczach społeczeństwa, przeto się ukrywają instynk-
townie” 15, natomiast w „Vossische Zeitung” pisano, że postanowienia rabinów 
spowodują „silną przeszkodę dla oświecenia ciemnych żydowskich mas”. „Głos 
Warszawski 25 stycznia 1909 roku 16 przytoczył fragmenty artykułu Kleimana, 
opublikowanego w rosyjskiej gazecie „Речь”, w którym autor udowadniał, że 
zjazd rabinów nie był wcale zjazdem duchowieństwa żydowskiego, a jedynie 
„zjechali się tylko najfantastyczniejsi i najciemniejsi krzewiciele ciemnoty, rabini 
chasydów, z któremi teraz kokietują nawet władze policyjne”. Jak pisał dalej „usi-
łowania zjazdu rabinów są o wiele mniej niebezpieczne dla żydowskiego postępu 
i wolnej myśli, niż analogiczne usiłowania prawosławnego, katolickiego lub inne-
go duchowieństwa” 17.

Również satyryczne czasopismo „Mucha” w 1909 roku kilkukrotnie poru-
szało temat posiedzenia rabinów w Warszawie, np. 15 stycznia pojawił się nastę-
pujący tekst:

ZJAZD RABINóW W WARSZAWIE
Jest tam bardzo dużo krzyku, hałasu i wrzasku,
Rezultatem zaś się miasto nasze pewnie wstydzi:
Co postępem bowiem tchnęło, osiadło na piasku,
A o parę szczebli wyżej pchnęli się chasydzi 18.

Dnia 22 stycznia 1909 roku w rubryce „Nowiny” tematykę zjazdu poruszo-
no po raz drugi. Stołypin, przeczytawszy rezultaty zjazdu rabinów w Warszawie, 
zastanawiał się nad zamianowaniem ministrów-cadyków, celem ostatecznego 
uśpienia Rosji 19. W sprawie zaś planowanego założenia pisma, które miało zostać 
uznane za „oficjalny organ interesów judaizmu” 20, tak pisano w „Musze” 26 lute-
go 1909 roku:

14 Tamże, k. 55-56; J. Kirszrot, Prawa Żydów, s. 40.
15 APW, ZWO, sygn.1948, k. 48.
16 APW, ZWO, sygn. 1948, k. 15.
17 „Głos Warszawski”, R. 2, 1909, nr 25, s. 2.
18 „Mucha”, R. XLI, 1909, nr 3, s. 3.
19 „Mucha”, R. XLI, 1909, nr 4, s. 2.
20 APW, ZWO, sygn. 1948, k. 17.
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PISMO RABINóW
Chcą wydawać pismo w Warszawie rabini,
Już się nad tytułem wielki rumor czyni.
Aż w końcu znaleźli tytuł – pełni dumy,
Brzmi on: Czemne Zajtung for di czemne tłumy! 21.

Postulaty uchwalone na Warszawskim Zjeździe Przedstawicieli Gmin Ży-
dowskich w Królestwie Polskim, które – jak pisał Jakub Kirszrot – były „nacecho-
wane pleśnią średniowieczną” 22, nie zostały administracyjnie zatwierdzone.

Publikowany protokół dotyczy wydarzeń bardzo rzadko poruszanych 
przez polską historiografię. W okresie, w którym powstał, coraz częściej docho-
dziło do konfliktu starych, konserwatywnych poglądów z nowymi ideami. Zapi-
sane w protokole postulaty, uchwalone na zjeździe, pokazują, że nie ominęło to 
również społeczeństwa żydowskiego.

Tekst źródłowy został opracowany zgodnie z obowiązującą instrukcją wy-
dawniczą 23. Uwspółcześniono jedynie pisownię języka rosyjskiego.

tekst źródłowy

Kopia, maszynopis, Archiwum Państwowe w Warszawie, Zarząd Warszaw-
skiego Oberpolicmajstra, sygn. 1948, k. 2-4

[k. 2]
Состоялось в Губернском го-
роде
Кельцах 12, 13 и 14 Мая 1908 г.

Протокол
Съезда раввинов Божничных Округов Келецкой

Губернии

Вследствие циркулярных распоряжений Келецкаго Губернскаго 
Правления от 10 и 21-го Марта с. г. за Nº Nº 1470 и 1715, сообщенных 
раввину Келецкаго Божничнаго Округа Магистратом губ. гор. Кельцы, от 
24-го и 31 Марта с. г. за Nº Nº 3998 и 4238, собравшиеся по делу выяснения 

21 „Mucha”, R. XLI, 1909, nr 9, s. 3.
22 J. Kirszrot, Prawa Żydów, s. 36; R. Kuwałek, Urzędowi rabini, s. 56.
23 Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, oprac. 

I. Ihnatowicz, „Studia Źródłoznawcze”, t. 7, 1962, s. 99-124.
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и обсуждения разных вопросов, касающихся местнаго еврейскаго населе - 
ния, а равно и вопроса об изменении порядка выборов в Божничных Округах, 
раввины: Келецкаго Божничнаго Округа М. Н. Ерусалимский, Меховскаго 
Ш. Шайнфрухтъ, Пинчовскаго Ш. Рапопортъ, Вольбромскаго М. Вайнбергъ, 
Далешицкаго Ю. Эльбингъ, Щекоцинскаго Б. Гинсбергъ, Малогощскаго 
Ш. Ружаный, Славковскаго Ш. Заионцъ, Хенцинскаго Н. Фишъ, Ксенжска- 
го М. Ю. Шапиро, Бжескаго М. Сапиро, Влощовскаго Г. Герцъ, Пацанов- 
скаго А. Леви, Скальскаго И. Н. Штаркъ, Жарновецкаго И. Гагерманъ, 
Лопушновскаго Г. Копель, Шидловскаго Ш. Блюменфельдъ, Курозвенкскаго 
Н. Д. Боймайльгринъ, Хмельникскаго А. И. Сыльманъ, Собковскаго 
С. Сапиро, Бодзентинскаго Ш. Г. Зильберштайнъ, Андреевскаго А. Вайнбергъ, 
Дзялошицкаго М.Сташобский, Ново – Слупскаго Ш. Л. Зильбербергъ, Ново 
– Корчинскаго Г. Сыльманъ, Сташовскаго Радомской губернии Л. Граубартъ 
и Кромоловскаго Петровской губернии М. Ландау, по предварительном 
между собою собещании и всестороннем обсуждении назревших вопросов, 
пришли к нижеследующему единогласному предположению.

Так как религия является основой не только существования 
Государства, но и мира, и те лица, которыя укланяются от исполнения 
предписаний религии, должны бы всеми мерами быть устраняемы от 
вреднаго влияния на своих верующих братьев и сестер по вере, особенно же 
молодое поколение, выбившееся совершенно из рук духовных наставников 
и родителей и отрицающее даже неоспоримые принципы чeловеческаго 
общежития, то для искоронения отмеченнаго зла желательно.

1. Чтобы всякого рода воспитатели и учители не допускались 
к воспитанию и учению не только в открываемых ими учебных заводениях, 
но [k. 2 v] и в частных домах без предварительнаго испрошения на то 
разрешения подлежащей власти, которая, в свою очередь, давала – бы таковыя 
разрешения исключительно лицам, предъявившим благоприятныe о них 
отзывы подлежащих раввинов. Таковые отзывы должны бы возобновляться 
ежегодно. Этим устранится проникновение в среду воспитателей молодёжи 
лиц не только безнравственных, но, во многих случаях, и весьма вредных 
для интересов Правительства и народа.

2. Чтобы просящим о том лицам из евреев были даваемы разрешения 
на право содержать книжные склады и магазины, с отпуском из таковых 
книг для чтения на дом, а равно желающим взять в аренду религиозныя 
миквы и бани в Божничных Округах на торгах, тоже не иначе, как по 
предъявлении ежегодно подлежащей власти удостоверения местнаго 
духовнаго раввина об их нравственной и религиозной благонадежности.
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3. Торговцам священными для евреев предметами: Тфилен 24, мезуза 25 
и цицес 26 воспрещать продажу таковых без разрешения ежегодно на то 
местнаго раввина.

4. Так как по Мойсеевому закону, если состоялось браковенчание 
в присутствии двух свидетелей и оно было совершено с соблюдением 
всех обрядов веры, хотя акт об этом же браке у чиновника гражданскаго 
состояния не составлен, это бракосочетание считается действительным 
и как жена, так и муж не могутъ вступать вторично в брак, а равно также 
в виду того, что и дети от такого брака считаются законным, желательно, 
разрешить раввинам выдавать документы о сих браках; в случае же всту- 
пления одного из супругов, обвенчанных указанным выше порядком, 
вторично в брак доводитъ о нем до сведения властей, для привлечения 
виновнаго в двоеженстве к уголовной ответственности.

5. Ведение актов гражданскаго состояния Божничных Округов: 
о рождении, о бракосочетании и смерти, а равно о разводах желательно 
передать раввинам, при чем брако – разводный раввинский акт должен бы 
служить законным разрешением на вступление разведенных супругов во 
второй брак. Но если Правительство признаетъ почему либо невозможным 
согласиться на вышеуказанное, то по крайней мере желательно ограничить 
в случае развода необходимостью лишь посвидетельствования составленнаго 
раввином акта о разводе подлежашим окружным судом, после чего акт 
о разводе должен бы считаться окончатольно законным. Приведенный проект 
вызывается [k. 3] невыгодностью в Привислинском Крае закона с разводах 
признающаго разводе легальным только на основании состоявшихся об них 
судебных решениях, так как тяжбы по таким делам сопряжены в большинстве 
случаев с непосильными для тяжущихся расходами, вследствие чего беднота 
не возбуждает разбодных дел в судах, а ограничивается духовным разводом 
и этим ставить впоследствии в неопределенное положение, как себя так и детей. 
Одним словом, желательно, вместо существующаго закона о разводах, ввести 
в Привислинския губернии закон, действуюший по сему поводу в Империи.

24 T(e)fil(l)in – filakteria – dwie niewielkie, otwierane szkatułki skórzane lub metalowe 
(srebrne) o kształcie sześcianu, w których umieszcza się zwitki pergaminu z wypisanymi 
ręcznie cytatami z bibl. Księgi Wyjścia i Powtórzonego Prawa, Polski słownik judaistyczny, 
t. 1, s. 425-426.

25 Mezuza (hebr. odrzwia; jid. mezuze) – 1. Specjalny ozdobny futerał zazwyczaj w formie 
półwałka (prostopadłościanu), z umieszczonym w środku zwitkiem pergaminu, na któ-
rym zostały wypisane ręcznie przez sofera wersety z Tory, stanowiące zarazem fragment 
tekstu codziennej modlitwy Szma Israel, Polski słownik judaistyczny, t. 2, s. 147-148.

26 Cyces (cycys, cycełe) (jid.; hebr. cicit) – frędzle plecione z nitek i przymocowane w czte-
rech rogach tałesu (szal modlitewny, używany przez mężczyzn wraz z filakteriami do po-
rannych modlitw), Polski słownik judaistyczny, t. 1, s. 302-303, t. 2, s. 690.
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6. Разрешить раввинам иметъ ближайшее наблюдение за резаками 
среди еврейскаго населения, которые должны бы существовать 
в Божничных Округах только с разрешения и согласия раввинов, и если 
же кто либо будет резать без разрешения раввина, то раввину следовало 
– бы предоставить законное право объявлять по синагогам, что резба 
такого лица негодна (трайф) и нельзя евреям такое мясо кушать. Наконец 
власти должны-бы и сo своей стороны воспрещать подобным резакам 
заниматься кошерной резбой, так как еда кошернаго мяса составляеть 
главное требование Мойсееваго закона веры и кто кушать не кошерное 
мясо считается нарушителем закона. Различить кошерную от некошерной 
резбу может только знающее тонкость этого дела духовное лицо – раввин; 
резак должен быть самый набожный и знать в точности множество статой 
религиозных законов. Поэтому если раввин найдет нарушения в отношени 
резбы требований закона веры, то такая резба должна быть признана 
негодной (трайф), а жалоба на него со строны резака должна бы подлежать 
разсмотрению и окончательному решению трёх соседних раввинов, при 
условии, что оказавшаяся виновная строна уплотить для разбора дела 
раввинам путевыя издержки.

7. Продажа мяса должна производиться под раввинском надзором, 
так как в мясных лавках имеют кошерное и некошерное мясо, при чем 
кошерное платится дороже, а некошерное дешевле. Благодаря сему очень 
легко может быть допушена подмена мяса кошернаго некошерным, ибо нет 
особых знаков, по коим можна было – бы недуховному лицу отличить одно 
мясо от другого. В видах недопущения злоупотреблений мясо – продавцы 
должны быть снабжены ежегдно удостоверением на право торговли 
мясом от раввина, в случае же, если – бы кто либо из мясо – продавцев 
не заслуживал доверия, то раввин должен быть в праве запретить таким 
торговцам словесно или письменно продажу кошернаго мяса. Если кто – 
либо из мясопродавцев будет продолжать продажу кошернаго [k. 3 v] мяса 
вопреки запрещению ему таковой продажы раввином, то ослушник должен 
привлекаться к судебной отвественности за обман. Лица привозящия мясо 
из других местностей, должны быть тоже снабжены свидетольствами 
местнаго раввина о кошерности привозимаго мяса для предъявления 
раввинам на месте продажи. В противном случае раввины в праве 
объявлять словесно и письменно в синагогах о некошерности привозимаго 
таким лицам мяса. Не менее должны находиться под контролем раввина 
и продавцы пасхальной муки и опресноков 27, а также пекаря. Если раввин 
найдёть недостаток кошерности, то вправе объявлять, что опресноки или 

27 Maca – (hebr. mac(c)a = placek, opłatek) – dawniej nazywana także przaśnikiem (przaśni-
kami) – suche pozbawione wody, płaskie placki z niekwaszonego ciasta zw. chlebem nę-



MACIEJ ALEKSIEJUK, MARTA RZEPECKA-ALEKSIEJUK 214

мука негодны к употреблению на пасху. В случае продажи кем либо муки 
или опресноков вопреки запрещению раввина, такой продавец или пекарь 
подлежат тоже привлекать к ответственности по суду за обман.

8. Обязать места заключения иметь отдельнуйю кошерную кухню 
для евреев под наблюдением еврея назначеннаго для сего раввином; 
освобождать заключенных евреев от всяких занятий по Субботам 
и праздникам и дозволять им молиться в «Тфиленъ», ибо задача тюрем 
и арестов исправлять преступников и нарушателей закона и общественнаго 
порядка, а равно приучать их жить впредь честно следовательно места 
заключения должны бы особенно зорко следить за тем, чтобы заключенные 
не нарушали ни по своей вине ни по принуждению своего закона веры.

9. Обязать военное ведомство кормить евреев солдат кошерной 
пищей, а при незначительном количестве солдат выдавать им кормовыя 
деньги; не посылать солдатъ евреев по Субботам на заработки, а равно 
освобождать их на праздники, при чем всегда на кануне каждаго праздника 
за 1/2 час. до заката солнца, потому что число у евреев начинается не с утра, 
а с вечера.

10. Разрешить евреям устраивать столбики, назваемые «Эйревъ» 28 
дабы по Сыбботам евреи могли выносить и носить по улицам в случае 
надобности; без так называемых «эйревовъ» еврейский народ не может 
выносить и носить по улицам необходимых вещей.

11. Обязать все судебныя учреждения не вызывать по Субботам 
и Праздникам евреев в Судъ в качестве свидетелей не назначать на 
указанные дни к разбору еврейских дел и не допускать учета векселей 
и протеста в эти же дни еврейских векселей.

[k. 4]
12. Разрешить евреям хоронить тела умерших в день их смерти, по 

предварительном освидетельствовании врачом, так как, согласно еврейскому 
закону веры не допускается, чтобы тело лежало к следующему дню.

13. Разрешить евреям во всех местах их осседлости, т.е. по посадам 
и городам по крайней мере одному еврею, продавать хлебное вино 
исключительно для надобности евреев ибо где нет еврейских продавцев 

dzy, spożywane głównie podczas święta Pesach, które upamiętnia wyjście Żydów z Egiptu, 
Polski słownik judaistyczny, t. 2, s. 77.

28 E(j)ruw (l.mn. e(j)ruwim, hebr. zmieszanie; jid. ejruw) – symboliczne czynności, które 
pozwalają ortodoksyjnym Żydom na wykonywanie niektórych prac, zakazanych w szabat 
i święta, takich jak np. gotowanie czy przenoszenie przedmiotów poza dozwolony prawem 
teren. […] W tym celu kilka domów stojących przy tym samym placu otacza się sznurem 
lub drutem (owo ogrodzenie także nazywano ejruw), łącząc je symbolicznie w jedną wła-
sność, Polski słownik judaistyczny, t. 1, s. 374-375.
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вина, евреи лишены возможности приобретать на месте кошерное вино, 
что многих особенно же бедняков, крайне затрудняетъ. Те евреи, коим 
была – бы разрешена торговля вином, должны тоже представлять властьям 
ежегодно надлежащее свидeтельство от раввинов о своей нравственной 
и религиозной благонадежности.

14. Обязать Административныя власти наблюдать за тем, чтобы члены 
Божничнаго дозора и кандидаты к ним были лица религиозныя а потому 
и не должны быть такия лица утверждаемы в выборных должностях если не 
представлятъ надлежащей власти удостоверении от раввинов, что к тому 
препястбии не встречается, так как лица, исполняющия эти должности, 
будучи надатрателями в своем округе по божничным делам должны 
иметь полное и ясное понятие о своей религии и строго исполнять её; 
в противном случае в среду членов дозора проникнуть лица не отвечающия 
этому званию, их мнения будут расходиться со мнениями и заключениями 
раввинов в религозных и проч. вопросах.

15. Разрешить раввину заведывать в синагоге или молитвенных домах 
своего округа разделением и назначением части читать статьи родала 
«Торы» 29 только между лицами, заслуживающими этого не заключению 
раввинов.

16. Обязать Административныя власти не утверждать проэктов 
сметъ на содержание Божничных Округов, если по етим сметам допущено, 
по сравниению с существовавшим уменьшение жалованья раввинам.

17. Обязать власти следить затем, что бсе Божничные Округа 
помещали в сметы 5% от суммы дохода на содержание общественной 
«Талмудъ Торы» 30 (еврейский хедер 31 Ешибот) 32 в губернском городе для 

29 Tory (Prawa) czytanie – śpiewna recytacja tekstu biblijnego podzielonego na odpowiednie 
sekcje, stanowiąca centralną część porannych modłów (szacharit) w synagodze; obrządek, 
który – zgodnie z tradycją – ustanowiony został w odległej przeszłości przez Ezdrasza, 
Polski słownik judaistyczny, t. 2, s. 722-723.

30 Talmud – Tora (hebr. nauczanie Tory; jid. talmetojie) – 1. nazwa rel. szkoły elementarnej, 
przeznaczonej dla dzieci najuboższych rodziców, a także dla sierot, których nie było stać 
na opłacenie nauki u prywatnych nauczycieli, Polski słownik judaistyczny, t. 2, s. 688-690.

31 Cheder (hebr. pokój, izba; jid. chejder, chajder) – prywatna lub będąca własnością organi-
zacji społecznej (w okresie nowożytnym) szkoła religijna, w której prowadzono nauczanie 
na poziomie elementarnym, przygotowywano do nauki w jesziwie bądź do samodzielnego 
życia naukowego oraz do nauki zawodu, Polski słownik judaistyczny, t. 1, s. 281-283.

32 Jesziwa (hebr. posiedzenie, przebywanie, siedzenie; jid. jeszywe); jeszywa, jeszybot – uczel-
nia talmudyczna przeznaczona dla absolwentów chederów lub szkół zw. Talmud-torami, 
w której pobierali naukę nieżonaci chłopcy w wieku kilkunastu (ok. 13–14) do dwudziestu 
kilku lat. Program nauczania obejmował studiowanie Talmudu oraz komentującej i kody-
fikującej go literatury rabinicznej, Polski słownik judaistyczny, t. 1, s. 678-679.
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Губернскаго города и окрестности его, где – бы бедныя еврейския дети 
могли изучать религию и др. научные предметы под надзором раввинов, 
так как это составляет основу релгии и общественную потребность.

[k. 4 v]
18. Испросить разрешения властей на учреждение в каждой губернии 

раввинских съездов с целью производства выборов членов раввинскаго 
комитета, состоящаго из 7 членов и 7 кандидатов к ним для заведывания 
религиозными делами и ведения проповедей в видах умиротворения на-
селения.

19. В случае разрешеня со строны властей на созыв общаго съезда 
раввинов Привислинскаго Края делегатами на таковой съезд от Келецкой 
губер. послать раввинов: Келецкаго Божничнаго Округа М. Н. Ерузалим-
скаго, Андреевскаго А. Вайнберга, Пинчовскаго Ш. Рапопорта, Сташовска-
го Л. Граубарта и Кромоловскаго М. Ландау.

20. Накониец раввины просятъ не допускать частных лиц в заседа-
ние раввинской Комисии, а только самых раввинов, а равно просять не от-
казывать в вызов раввинов из Привислинскаго Края, которые могли – бы 
участвовать в раввинской Коммисии в Санкт Петербурге.

На чем настоящий протокол окончен и всеми присутствующими 
раввинами подписан.



jerzy GAPyS, edytA mAjcher-ocieSA 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

List robotnicy do dyrekcji Fabryki „częstochowianka” 
w częstochowie z 11 czerwca 1941 roku

Sytuacja robotników przemysłowych podczas II wojny światowej była trud-
na. Złożyło się na to kilka czynników. Lata II wojny światowej na ziemiach pol-
skich pod okupacją niemiecką to czas wielkich eksperymentów gospodarczych, 
jak również próba przebudowy i nadania nowego kształtu polskiemu życiu go-
spodarczemu. Szczególnie duża ingerencja została zaplanowana wobec General-
nego Gubernatorstwa (GG), które zostało objęte planem 4-letnim. Z obszaru GG 
zamierzano uczynić zaplecze żywnościowe i surowcowe oraz rezerwuar taniej siły 
roboczej dla przemysłu i rolnictwa III Rzeszy 1. Dlatego też w pierwszym okresie 
wojny na tym terenie prowadzona była intensywna deindustrializacja. Proces ten 
został zahamowany na skutek braku siły roboczej w głębi Niemiec oraz destruk-
cyjnych nalotów alianckich na niemieckie ośrodki przemysłowe. W kolejnych 
latach nadal jednak trwała akcja likwidacyjno-scaleniowa w polskim przemyśle 2. 
Bilans tych przeobrażeń był zdecydowanie niekorzystny. Zamknięto łącznie 20% 
istniejących fabryk i 66% placówek rękodzielniczych 3. Generowało to w konse-
kwencji strukturalne i lokalne bezrobocie w wielu regionach GG, głównie jednak 
w mniejszych ośrodkach.

Niekorzystnie na sytuacji robotników przemysłowych odbiło się też zjawi-
sko zamrożenia płac i cen, które okupant zarządził już w 1939 roku. Miało to do-
prowadzić do obniżenia kosztów produkcji w fabrykach, majątkach, generalnie 

1 Cz. Łuczak, Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Pol-
sce 1939–1945, Poznań 1979, s. 31, 258.

2 Zob. szerzej na temat etapów odprzemysłowienia GG i czynników determinujących ten 
proces: Cz. Łuczak, Polityka ludnościowa, s. 32-35.

3 Cz. Łuczak, Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej, Poznań 1993, s. 230-231.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2013, s. 217-221
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w całej gospodarce pracującej dla Rzeszy 4. Wynagrodzenie robotników przemy-
słowych wynosiło 90–180 zł i było nieco niższe od uposażeń, np. urzędników – 
180–350 zł, nauczycieli – 160–250 zł 5. Środki te – wobec reglamentacji żywności 6 
i innych artykułów pierwszej potrzeby (np. tekstylia, środki czystości, węgiel, itd.) 
– okazały się niewystarczające. Niedobory tych artykułów uzupełniano na czar-
nym rynku, gdzie ceny były niekiedy nawet od kilku do kilkunastu razy wyższe 
niż w oficjalnym obiegu. Przykładowo w Krakowie w listopadzie 1943 r. proporcje 
te wyglądały następująco: ziemniaki (10 kg) – 15 zł, na czarnym rynku – 250 zł, 
cukier (1 kg) – 2 zł, na czarnym rynku 95 zł, masło (1 kg) – 6 zł, na czarnym rynku 
– 220 zł, mięso (1 kg) – 7 zł, na czarnym rynku – 65 7. Sytuacja ta powodowała ob-
niżenie standardu życia ludności robotniczej. Przyczyniały się do tego także inne 
zjawiska. Poważnie ograniczono dostęp do opieki medycznej i socjalnej. Niemcy 
prowadzili jedynie takie akcje sanitarne, które przeciwdziałały przedostaniu się 
chorób zakaźnych na teren Rzeszy 8. W zasadzie zniesiono świadczenia socjalne 
(charakter szczątkowy miały świadczenia emerytalne, rentowe, zdrowotne i dla 
bezrobotnych) oraz wyraźnie zawężono państwową opiekę społeczną, w prak-
tyce pracę opiekuńczą sprowadzono do pomocy osób prywatnych i organizacji 
dobroczynnych 9.

4 Zamrożenia płac nie udało się utrzymać, już w kolejnych latach administracja niemiecka 
wprowadzała nowe taryfy płacowe. Zasadą było jednak, by płace w GG były niższe niż na 
terenie Rzeszy; zob. szerzej: Cz. Łuczak, Polityka ludnościowa i ekonomiczna, s. 414-490. 

5 Por. B. Kroll, Rada Główna Opiekuńcza 1939–1945, s. 14-19; Cz. Łuczak, Polska i Polacy, 
s. 297-309; por. F. Skalniak, Stopa życiowa społeczeństwa polskiego w okresie okupacji na 
terenie GG 1939–1945, Warszawa 1979. 

6 Wysokość przydziałów kartkowych była zróżnicowana w zależności od wykonywanej pra-
cy i narodowości. Najwyższe normy przydziału posiadali Niemcy, volksdeutsche, najniż-
sze zaś Żydzi, por. Cz. Łuczak, Polityka ludnościowa i ekonomiczna, s. 535-540. Dla przy-
kładu można wskazać wysokość tych norm dla Polaków w mniejszych ośrodkach w GG. 
W 1941 r. tygodniowe normy kształtowały się następująco: chleb – dorośli – 1050 g, dzieci 
– 700; mąka po 100 g; środki spożywcze – dorośli – brak, dzieci – 125; mięso i jego prze-
twory – po 100 g; cukier – po 100 g; marmolada po 100 g; kawa zbożowa – po 40 g ; jaja 
– 3 sztuki na 4 tygodnie. Stanowiło to średnio ok. 900 kcal dziennie na osobę; zob. AAN, 
RGO, sygn. 400-800. 

7 Por. F. Zoll, Notatki, t. 2, BJ, sygn. 9774, k. 236; zob. szerzej na temat relacji cen oficjalnych 
do czarnorynkowych na terenie GG: Cz. Łuczak, Polityka ludnościowa i ekonomiczna, 
s. 415-431.

8 Cz. Łuczak, Polska i Polacy, s. 270-277; Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Rada Głów-
na Opiekuńcza (dalej: RGO), sygn. 400-800. 

9 AAN, Zbiór dr Uhmy (dalej: ZU), sygn. 62, k. 31; RGO, sygn. 779, k. 8; sygn. 793, k. 2, 5-7; 
sygn. 800, k. 1-5; B. Kroll, Rada Główna Opiekuńcza, s. 103-104, 128-130; RGO, sygn. 779, 
k. 8; sygn. 793, k. 2, 5-7; sygn. 800, k. 1-5. 
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Sytuacja robotników w przemyśle nie była prostym następstwem wojny, 
ale przede wszystkim skutkiem konsekwentnej polityki Niemiec. Okupantowi 
nie chodziło tylko o obniżenie kosztów pracy i o odprzemysłowienie GG, ale 
celem było ustanowienie niższego standardu życiowego jako formy depopulacji 
ludności polskiej oraz zniszczenia możliwości potencjału ekonomicznego Polski, 
czyli w przyszłości rozwoju kraju 10.

List napisany przez bezimienną robotnicę fabryki „Częstochowianka” 11 był 
odpowiedzią na politykę prowadzoną przez dyrekcję w stosunku do kradzieży 
w zakładzie. Do kradzieży mienia fabrycznego w zakładzie „Częstochowianka” 
dochodziło od czasu wznowienia produkcji w październiku 1939 roku. Robotnicy 
próbowali wynosić z fabryki różne przedmioty: gwoździe, oliwę, papier, materiały, 
surowce (np. cynę). Robotników i robotnice przyłapanych na kradzieży zwalniano 
z pracy i oddawano w ręce policji. Za kradzieże odpowiedzialność spadała rów-
nież na majstrów i podmajstrów „za brak dozoru”. Dnia 13 grudnia 1939 roku wy-
wieszono ogłoszenie: „wszelkie pośredniczenie w sprawie kupna przędzy baweł-
nianej jest surowo zabronione. Powyższe dotyczy także naszych byłych i obecnych 
pracowników” 12. Z kolei 26 stycznia 1940 roku wywieszono informację, że „wobec 
coraz częściej powtarzających się wypadków kradzieży ostrzega się wszystkich na-
szych pracowników, że w wypadku stwierdzenia najmniejszej chociażby kradzie-
ży, winny przekroczenia będzie natychmiast wydalony z fabryki i oddany w ręce 
władz policyjnych” 13. Zdarzały się przypadki, kiedy pracownik przyłapany na kra-
dzieży prosił dyrekcję fabryki o wstawiennictwo. W ogłoszeniu z 4 listopada 1939 
roku poinformowano pracowników, że takie prośby będą bezcelowe, bo sprawa 
kradzieży jest kwestią kryminalną i podlega władzom policyjnym.

10 Cz. Madajczyk, Generalna Gubernia w planach hitlerowskich, Warszawa 1961, s. 34-48; ten-
że, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1, Warszawa 1970, s. 560-561; Okupacja i ruch 
oporu w Dzienniku Hansa Franka 1939–1945, red. Cz. Madajczyk, t. 1: 1939–1945, Warsza-
wa 1972, s. 24-25; Cz. Łuczak, Polska i Polacy, s. 197-236, 277-295.

11 Archiwum Państwowe w Częstochowie (dalej: APC), Towarzystwo Przędzalnicze 
„La Czenstochowienne” S.A. (dalej: „La Czenstochovienne”), Wstęp do zespołu, s. 1-2; 
B. Puczyński, „Częstochowianka”. Gospodarka kapitału francuskiego oraz hitlerowskiego 
zarządu powierniczego w latach 1900–1944, Częstochowa 1961, s. 18-19, 28. Fabryka „Czę-
stochowianka” została uruchomiona w 1885 r. Od 1900 r. działała jako spółka Towarzystwo 
Przędzalnicze „La Czenstochovienne” S.A. z siedzibą w Roubaix. Należała do kapitału 
francuskiego. W latach 1939–1945 fabryka została przejęta przez Zarząd Komisarza dla 
Majątku Nieprzyjacielskiego w Generalnym Gubernatorstwie w Krakowie. W okresie tym 
powierniczy zarząd „Częstochowianki” należał do grupy gospodarczej Wirtschafts grupe 
Textil-Bekleidungs und Lederindustrie z siedzibą w Krakowie. W zakładzie zatrudniano 
średnio 1400–2000 robotników.

12 APC, „La Czenstochovienne”, sygn. 490, k. 20.
13 Tamże, k. 24.
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Dnia 11 czerwca 1941 roku w fabryce „Częstochowianka” wywieszono ogło-
szenie informujące robotników, że nie otrzymają przydziału przędzy na ubra-
nia robocze . Dyrekcja usprawiedliwiała się, że zwracała się do różnych urzędów 
o możliwość zaopatrzenia robotników w towary włókiennicze przeznaczone na 
ubrania robocze. Tłumaczyła, że 5 czerwca 1941 roku otrzymała odpowiedź od-
mowną od kierownika Funke z Bewirtschaftungsstelle für Spinnstoffe und Spinn-
stoffwaren w Krakowie. Uzasadnienie było następujące: „W ubiegłym roku nieraz 
uwzględniałem wnioski o przydział towarów włókienniczych dla pracowników 
fabryk przędzalniczych i stwierdziłem przy tym, że w każdym wypadku przy-
dzielone towary włókiennicze zostały przez pracowników sprzedane pokątnym 
handlarzom. Dochodzenia policyjne wykazały, że nawet w wypadkach, w któ-
rych kierownicy ruchu zaręczali, iż przydzielone towary zostaną zużyte wyłącz-
nie przez pracowników, gdyż z powodu bardzo zniszczonych ubrań przydział 
towaru pracownikom jest konieczny, towar jednak został handlarzom pokątnym 
sprzedany” 14. Z pisma wynikało, że za brak przydziału towarów włókienniczych 
odpowiedzialni byli sami robotnicy, którzy odsprzedają przekazany im materiał. 
W jaki sposób sprawdzano pochodzenie towaru u „pokątnych handlarzy” i ilu 
robotników sprzedało im przędzę – o tym źródło milczy. 

Do czasu wspomnianej już, odmownej decyzji kierownika Funke z czerw-
ca 1941 roku robotnicy otrzymywali pewne ilości przędzy wełnianej i bawełnianej 
na własne potrzeby. Przykładowo, 16 grudnia 1940 roku przekazano im surowiec 
bezpłatnie jako upominek gwiazdkowy. Otrzymanego przydziału nie wolno było 
odsprzedać: „Zaznacza się jednak, że w myśl zarządzenia Władz – przędzy tej 
i surówki nikomu nie wolno sprzedawać, ani też odstępować, a winni uchybienia 
w tym względzie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności sądowej i wydaleni 
z pracy” 15.

Bezimienna robotnica pracująca w fabryce „Częstochowianka” zadała sobie 
trud napisania listu do dyrekcji zakładu, chociaż tego czynić nie musiała. Było 
to przecież niebezpieczne. Otaczająca ją rzeczywistość była na tyle przerażająca, 
a ona bezsilna, że właśnie wybrała list jako formę zamanifestowania swojego nie-
zadowolenia. Kobieta wskazała w nim na kilka przyczyn karygodnego zachowa-
nia robotników. Główną przyczyną kradzieży był głód robotników i ich rodzin. 
Szczególnie wymowny fragment opisuje ich tragiczną sytuację: „[…]mdlejące 
z głodu przy warsztatach robotnice, ich rodziny w tragicznym położeniu. Jedzenie 
bez tłuszczu, piec w którym nie ma czem napalić, aby ugotować coś lub wyprać 
bieliznę”. List napisany został poprawną polszczyzną, robotnica posiadała przynaj-
mniej podstawowe wykształcenie. W piśmie nie podała ani jednego nazwiska.

14 Tamże, k. 155.
15 Tamże, k. 119.
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tekst źródłowy

Archiwum Państwowe w Częstochowie, Towarzystwo Przędzalnicze „La Czen-
stochovienne” S.A., sygn. 490, k. 156-158.

Do Szanownej Dyrekcji Fabryki „Częstochowianka”
W odpowiedzi na ogłoszenie z dn. 11 VI 1941 r.

Smutne to bardzo, że Szanowna Dyrekcja interesuje się tak żywo co robotnik zro-
bił z danem mu towarem, a nie interesuje się dlaczego on to zrobił. Otóż, proszę 
Szanownej Dyrekcji wielu z panów ma dzieci i Każdy z Panów, gdyby się znalazł 
w położeniu robotnika, uczyniłby to samo, aby zaspokoić głód swego dziecka. My 
dobrze wiemy, że Dyrekcja wie o tem dlaczego robotnik sprzedał swój materiał. 
My, nie tylko materiał dany nam w fabryce sprzedajemy, ale sprzedajemy nawet 
nasze sprzęty domowe, które nam są niezbędne, aby móc kupić trochę kartofli 
i utrzymać nasze rodziny przy życiu. Ale Dyrekcja staje się głucha i nieczuła na 
cierpienia robotnika, ażeby się o nic nie upominał zamyka mu się drzwi przed 
nosem takiem ogłoszeniem: „że Dyrekcja dołożyła tyle starań, a robotnik sprze-
dał…” Ot i łatwe pozbycie się intruza. Trochę serca Dyrekcjo! Proszę zwrócić 
uwagę w innym kierunku, a zobaczyłoby się np. mdlejące z głodu przy warszta-
tach robotnice, ich rodziny w tragicznym położeniu. Jedzenie bez tłuszczu, piec 
w którym nie ma czem napalić, aby ugotować coś lub wyprać bieliznę. Gdyby 
ciepłym okiem spojrzeć na to, nie brałoby się tak surowo sprzedaży materiałów, 
a przeciwnie staranoby się przy dzisiejszych zarobkach i niewspółmiernej dro-
żyźnie pomóc robotnikom.

Jedna z robotnic
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Bez korzeni nie zakwitniesz – Warszawa moją małą ojczyzną. Scenariusze 
lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum,red. teresa 
Stachurska-maj, Violetta urbaniak, warszawa 2012, ss. 81+ cd

We współczesnym świecie na nowo odkrywamy wartości tkwiące w spo-
łecznościach lokalnych i ich bogactwo kulturowe. Dostrzegamy zarówno potrzebę 
„zakorzenienia”, czyli odnajdywania rodowodów własnej kultury, jak i „zakotwi-
czenia”, rozumianego jako poszukiwanie stabilnego układu odniesienia w okre-
ślonym systemie wartości. Wreszcie, rozumiemy jak ważne jest kształtowanie 
poczucia własnej tożsamości regionalnej, dającej podstawę do zaangażowania 
się w aktywną działalność na rzecz własnego środowiska oraz autentycznego 
otwarcia się na inne społeczności i kultury. Nie ulega wątpliwości, że skutecz-
na i powszechna realizacja powyższych założeń jest możliwa przede wszystkim 
w ramach programowej edukacji regionalnej, odbywającej się m.in. na lekcjach 
historii i wiedzy o społeczeństwie. Kwestią bezsporną jest także fakt, iż bez od-
powiednich materiałów dydaktycznych trudno jest w praktyce realizować nawet 
najlepsze koncepcje programowe.

Publikacja Bez korzeni nie zakwitniesz – Warszawa moją małą ojczyzną. 
Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, pod re-
dakcją Teresy Stachurskiej-Maj i Violetty Urbaniak, wpisuje się doskonale w nurt 
nowoczesnych materiałów dydaktycznych z zakresu edukacji regionalnej, histo-
rycznej i obywatelskiej, zawierających pakiet zintegrowanych narzędzi edukacyj-
nych: scenariusze lekcji, zestaw materiałów źródłowych, wskazówki metodyczne, 
materiały pomocnicze dla ucznia i nauczyciela. Jest efektem współpracy dwóch 
środowisk: nauczycielskiego, reprezentowanego przez Mazowieckie Samorządo-
we Centrum Doskonalenia Nauczycieli, oraz archiwistycznego, którego przed-
stawicielem jest Archiwum Państwowe m.st. Warszawy. Co warto podkreślić, 
publikacja ta potwierdza także, jak efektywna może być współpraca placówek 
oświatowych z szeroko rozumianymi instytucjami kultury, jak ważna i potrzebna 
jest przede wszystkim z uwagi na wypracowanie optymalnych materiałów dydak-
tycznych.

Recenzowana praca zbiorowa jest podsumowaniem interdyscyplinarnego 
projektu edukacyjnego „Bez korzeni nie zakwitniesz – Warszawa moją małą oj-

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2013, s. 225-230
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czyzną”, adresowanego do nauczycieli historii, historii i społeczeństwa oraz wie-
dzy o społeczeństwie, ze wszystkich etapów edukacyjnych (szkoły podstawowej, 
gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej). Znajdujące się w niej scenariusze lek-
cji zostały wypracowane w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 podczas 
cyklu warsztatów metodycznych poświęconych praktycznemu wykorzystaniu 
źródeł archiwalnych w edukacji historycznej i obywatelskiej, zgodnie z koncep-
cją nowej „Podstawy programowej” obowiązującej od 2009 roku. Warunkiem 
opracowania dobrych materiałów dydaktycznych jest zawsze – w moim przeko-
naniu – optymalnie dobrany zespół uczestników projektu. W tym konkretnym 
przypadku stanowi on dodatkowy atut pracy, ponieważ wśród autorów scenariu-
szy znaleźli się doświadczeni nauczyciele dyplomowani wszystkich typów szkół, 
o szerokich kwalifikacjach dodatkowych, mający za sobą realizację wielu innych 
projektów edukacyjnych (również międzynarodowych), niejednokrotnie będący 
także autorami programów nauczania, poradników metodycznych, podręczni-
ków szkolnych.

Znajdujące się w publikacji dwadzieścia osiem scenariuszy lekcji zostało 
pogrupowanych w cztery rozdziały (części), odpowiadające poszczególnym eta-
pom edukacyjnym (od II do IV) i poziomom nauczania (podstawowemu i roz-
szerzonemu na IV etapie edukacyjnym). Zastosowano przy tym uproszczony typ 
scenariusza (bardziej przypominający konspekt), w którym oprócz tematu lekcji, 
podano cele kształcenia w postaci wymagań ogólnych i szczegółowych, wykaz 
zastosowanych metod i środków dydaktycznych oraz opis przebiegu lekcji z po-
działem na wprowadzenie, rozwinięcie i podsumowanie, wraz z propozycją za-
dania domowego.

Część pierwsza publikacji zawiera siedem scenariuszy lekcji dla przed-
miotu historia i społeczeństwo na II etapie edukacyjnym. Zgodnie z koncepcją 
edukacji historyczno-społecznej w szkole podstawowej oraz charakterem prope-
deutycznym tego etapu edukacyjnego, tematyka zajęć dotyczy wybranych epizo-
dów z dziejów Warszawy, zarówno o charakterze porównawczym (np. „Warszawa 
wczoraj i dziś”), przekrojowym („Warszawa przez epoki”), jak i jednostkowym 
(„Losy ludności powstańczej Warszawy”). Uwypuklono znacznie także wątek 
biograficzny, prezentując przykłady znanych i wielkich warszawiaków, co rów-
nież doskonale wpisuje się w najnowszą „Podstawę programową”.

W rozdziale drugim umieszczono pięć scenariuszy lekcji na poziomie 
gimnazjum, do oddzielnych przedmiotów: historii oraz wiedzy o społeczeństwie. 
Ze względu na realizację podstawowego, chronologiczno-periodyzacyjnego kur-
su historii, główną tematykę lekcji na tym etapie stanowią zagadnienia związa-
ne z prezentacją dokonujących się zmian w krajobrazie historycznym Warszawy 
na przestrzeni wieków, np. „Podróż w przeszłość – jak zmieniła się Warszawa?”.  
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Co warto podkreślić, autorzy scenariuszy w tej części pracy starają się zwrócić 
uwagę uczniów także na problem wielokulturowości Warszawy oraz na potrzebę 
kształcenia postaw obywatelskich.

Najobszerniejszą część publikacji zajmują scenariusze lekcji historii prze-
znaczone dla szkoły ponadgimnazjalnej, podzielone na dwa rozdziały: dla po-
ziomu podstawowego (osiem scenariuszy) i poziomu rozszerzonego (sześć sce-
nariuszy). Wszystkie dotyczą szczegółowych zagadnień z dziejów Warszawy, 
związanych zarówno z ważnymi wydarzeniami politycznymi (wojna polsko-bol-
szewicka 1919–1920, bitwa warszawska 1920 r.), przemianami krajobrazu architek-
tonicznego miasta (np. „Koncepcje i realizacja odbudowy Warszawy po drugiej 
wojnie światowej”), jak i ze strukturą społeczną jego mieszkańców („Warszawa 
i warszawiacy w dwudziestoleciu międzywojennym”). Niejako podsumowaniem 
całości publikacji, ale skierowanym tylko do nauczycieli szkół ponadgimnazjal-
nych, jest – umieszczony na końcu pracy – scenariusz gry miejskiej, ukazującej 
przede wszystkim zmiany przestrzenne, architektoniczne i urbanistyczne War-
szawy na przestrzeni wieków.

Wśród zaproponowanych metod dydaktycznych wyraźnie dominują for-
my aktywizujące uczniów. Najczęściej zastosowano w scenariuszach metodę 
pracy w grupach, pracę z materiałem źródłowym, pogadankę, dyskusję, burzę 
mózgów. Co ważne, zachowano zasadę różnicowania form pracy na zajęciach, 
stąd też na jednej lekcji występuje zazwyczaj kilka metod dydaktycznych, łącząc 
zarówno metody podające (jak np. wykład) z metodami poszukującymi (np. sa-
modzielna analiza źródła). Nie zabrakło także nowych, nietypowych form pracy 
z uczniem, jak np. układanie puzzli czy wspomniana już gra miejska.

Istotnym elementem, wyróżniającym tę publikację od podobnych opra-
cowań metodycznych, jest celowe uwzględnienie różnorodnych środków dydak-
tycznych, wśród których największą grupę stanowią materiały pochodzące z za-
sobu Archiwum Państwowego m.st. Warszawy. Znalazły się tu m.in. źródła do 
badań genealogicznych i heraldycznych (księgi metrykalne, księgi meldunkowe, 
akta sądowe, dokumenty rodzinne), fotografie, pocztówki, zapisy legend war-
szawskich, źródła dotyczące bitwy warszawskiej 1920 roku, powstania warszaw-
skiego oraz odbudowy Warszawy po II wojnie światowej. Część wykorzystanych 
materiałów źródłowych została umieszczona na płycie CD w folderach tematycz-
nych, wraz z tekstami pomocniczymi oraz kartami pracy dla ucznia. Dzięki temu 
nauczyciel zyskał bezpośredni dostęp do skanów oryginalnych źródeł historycz-
nych, bez dodatkowej konieczności przeprowadzania najczęściej pracochłonnych 
poszukiwań archiwalnych.

Uzupełnieniem scenariuszy lekcji, oprócz wprowadzenia napisanego przez 
Janinę Gregorowicz, p.o. dyrektora Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, są 
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dwa odrębne teksty przygotowane przez obie Redaktorki publikacji. Poza walorami 
informacyjnymi na temat założeń i przebiegu projektu edukacyjnego „Bez korzeni 
nie zakwitniesz – Warszawa moją małą ojczyzną”, którego zwieńczeniem jest opisy-
wana praca zbiorowa, wartościowy wydaje się szczególnie tekst „Zamiast wstępu”, 
zawierający nie tylko próbę powiązania głównej problematyki projektu z najnow-
szymi kierunkami refleksji historiograficznej, ale przede wszystkim obszerne wska-
zówki metodyczne, przydatne przy opracowywaniu scenariusza zajęć.

Najważniejszą zaletą recenzowanej pracy – w moim przekonaniu – jest 
całościowa transmisja wiedzy z zakresu historii Warszawy do praktyki szkolnej 
na wszystkich etapach edukacyjnych, znacznie poszerzająca horyzont metodycz-
ny funkcjonujących do tej pory na rynku wydawniczym podobnych opracowań, 
przede wszystkim ze względu na zachowanie zasady ciągłości i spójności pomię-
dzy poszczególnymi etapami kształcenia. Oznacza to m.in., że planowane osią-
gnięcia uczniów i zagadnienia realizowane na poziomie każdego typu szkoły są 
powiązane z ogólną filozofią systemu nauczania, a tym samym tworzą z postula-
tami dotyczącymi pozostałych etapów edukacyjnych spójną całość, wewnętrznie 
uporządkowaną i wzajemnie się uzupełniającą. Równie istotny walor pracy sta-
nowi obszerne wykorzystanie zasobów archiwalnych, połączone ze stosunkowo 
dużą reprezentatywnością zastosowanych materiałów źródłowych (fotografie, 
pocztówki, dokumenty, mapy, książki telefoniczne, artykuły prasowe, fragmenty 
pamiętników, wiersze, plakaty). Zestawienie obu tych perspektyw: całościowej 
z egzemplifikacyjną, uwypukliło jeszcze jeden atut pracy: programowo-meto-
dyczny, książka ta bowiem z powodzeniem wypełnia założenia planowania dy-
daktycznego, instruując, jak zaprojektować i przeprowadzić zajęcia na temat hi-
storii regionu w warunkach obowiązującej „Podstawy programowej”.

Korzystając z przywileju recenzenta do zgłaszania uwag krytycznych 
i dyskusyjnych, pozwolę sobie zwrócić uwagę na kilka dodatkowych kwestii. 
Po pierwsze, zastawiająca jest koncentracja Redaktorek publikacji wyłącznie na 
edukacji historycznej i obywatelskiej, choć problematyka projektu i zdecydowa-
nej większości scenariuszy odnosi się do historii lokalnej i regionalnej („historii 
wokół nas” – jak czytamy na str. 8), które są przedmiotem interdyscyplinarnej 
edukacji regionalnej. Choć nie ma już ścieżek edukacyjnych w nowej „Podsta-
wie programowej”, to jednak tematyka regionalna została włączona do treści 
poszczególnych przedmiotów i stanowi integralny element całościowej formacji 
ucznia. Próba prezentacji zagadnień związanych z typową historią małej ojczy-
zny z perspektywy „humanistycznego myślenia o tożsamości i przynależności”, 
jako jednego z wyzwań edukacji historycznej i obywatelskiej (a nie regionalnej), 
jest w pewnym sensie nadużyciem interpretacyjnym (niedopowiedzeniem), bo 
w gruncie rzeczy odnosimy się jedynie do wybranego „typu” tożsamości lokalnej 
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i regionalnej, pamiętając, że stanowi ona – jak przekonuje prof. Jerzy Nikitoro-
wicz – niezbędny etap do kształtowania tożsamości otwartej, na którą składa się 
również tożsamość narodowa, państwowa, kontynentalna (europejska) czy toż-
samość globalna.

Drugą kwestią, budzącą wątpliwość, jest niekonsekwencja w nazewnictwie 
metod dydaktycznych, proponowanych w poszczególnych scenariuszach, albo 
wręcz błędne określanie metodą czegoś, co jest typowym środkiem dydaktycz-
nym. Mam tu na myśli przede wszystkim brak jednolitej nazwy dla pogadanki, 
którą niektórzy autorzy scenariuszy określają także jako „rozmowę nauczającą” 
lub „rozmowę kierowaną”. Podobnie jak „teczka” (s. 31) lub „prezentacja multime-
dialna” (s. 40) w takim sformułowaniu nie są metodami kształcenia. Gdybyśmy 
chcieli je wykorzystać jako sposób pracy z uczniem, to trzeba je określić odpo-
wiednio jako „metoda portfolio” i „wykład (ewentualnie opowiadanie) z elemen-
tami prezentacji multimedialnej”. Brak konsekwencji widać także w sposobie opi-
su przebiegu lekcji, gdzie we wszystkich scenariuszach zastosowano formę relacji 
w trzeciej osobie liczby pojedynczej („nauczyciel prosi uczniów…”), natomiast 
wyjątkowo w jednym scenariuszu (s. 35-36), nie wiadomo dlaczego, użyto relacji 
bezpośredniej w pierwszej osobie liczby mnogiej („Podczas tej lekcji będziemy 
starali się znaleźć odpowiedź na pytanie…”).

Zdarzają się także drobne usterki metodyczne, wynikające najprawdopo-
dobniej ze skrótów myślowych (autor scenariusza miał konkretną intencję, ale nie 
zapisał tego jednoznacznie w tekście), jak np. zastosowanie w toku lekcji metody 
dyskusji, a brak jej w wykazie metod dydaktycznych (s. 15-16, także w odniesie-
niu do innych metod: s. 25-26, s. 33-34, s. 51-53); podawanie w wykazie środków 
dydaktycznych, które nie funkcjonują w opisie przebiegu lekcji (s. 17-18); poda-
wanie dwukrotnie takiej samej metody pracy, ale pod inną nazwą (np. „praca 
z tekstem” i „analiza tekstu”, s. 45). Pewien problem stanowi także zastosowanie 
metody wykładu, która wydaje się, że jest mniej pożądana w scenariuszach jako 
metoda pasywna, stąd też zastępuje się ją innymi określeniami, jak np. „elementy 
wykładu” lub „wykład interaktywny” (choć nie bardzo wiadomo, na czym taki 
wykład miałby polegać, w literaturze dydaktycznej stosuje się raczej określenia 
typu „wykład z elementami pogadanki” lub „wykład z elementami prezentacji”). 
Kwestie te nie są może tak istotne z punktu widzenia doświadczonego nauczy-
ciela, który bez problemu odczyta intencję scenariusza, ale dla nauczyciela po-
czątkującego, a taki zapewne najczęściej korzysta z tego typu publikacji, ma to 
znaczenie zasadnicze, zwłaszcza w sytuacji, gdyby chciał realnie zastosować dany 
scenariusz lekcji w swojej praktyce.

Powyższe uwagi nie zmieniają jednak mojego przekonania, że praca zbio-
rowa Bez korzeni nie zakwitniesz – Warszawa moją małą ojczyzną. Scenariu-
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sze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, pod redakcją 
Teresy Stachurskiej-Maj i Violetty Urbaniak, jest publikacją niezwykle udaną, 
w znacznym stopniu wzbogacającą naszą wiedzę na temat praktycznej adapta-
cji idei regionalizmu do edukacji szkolnej. Biorąc pod uwagę jej wysoki poziom 
merytoryczny, oryginalność pomysłu, a także walory metodyczne, stanowi ona 
nieocenione wsparcie w realizacji najnowszej „Podstawy programowej”.

DANUTA KONIECZKA-ŚLIWIńSKA  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu



Zagłębie Dąbrowskie w II Rzeczypospolitej (1918–1939), red. jan walczak, 
Sosnowiec 2005, ss. 318

Za sprawą prof. Jana Walczaka ukazała się publikacja poświęcona Zagłębiu 
Dąbrowskiemu w okresie międzywojennym (1918–1939). Wydanie jej zbiegło się 
z 20. rocznicą powstania Muzeum w Sosnowcu, które to miasto było centrum 
życia gospodarczego i kulturalnego regionu.

Zagłębie Dąbrowskie należy traktować jako okręg przemysłowy, którego 
genezy trzeba doszukiwać się w XIX wieku. W okresie międzywojennym był 
to region spójny gospodarczo i administracyjnie, co zapewne przemawiało za 
powstaniem niniejszego opracowania. Na mocy ustawy z 2 sierpnia 1919 roku 
Zagłębie Dąbrowskie znalazło się w granicach województwa kieleckiego. Pod 
względem administracyjnym stanowił je powiat będziński. Z dniem 1 stycznia 
1927 roku powiat będziński został podzielony na dwie jednostki administracyj-
ne, a z jego północnych terenów wydzielono powiat zawierciański. W 1934 roku 
Sosnowiec nabył prawa powiatu miejskiego 1. Zagłębie Dąbrowskie od początku 
istnienia ciążyło pod względem gospodarczym do uprzemysłowionego Górnego 
Śląska. Miało również aspiracje do utworzenia samodzielnego regionu admini-
stracyjnego 2. Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec i Zawiercie były 
głównymi ośrodkami życia gospodarczego w kraju.

Wydaje się, że pomysł na powstanie monografii był trafny. Przemawia za 
nim fakt, że do tej pory Zagłębie Dąbrowskie nie doczekało się kompleksowego 
opracowania. Dominują pozycje z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX 
wieku, czasami zdezaktualizowane, monotematyczne (ujmujące głównie zagad-
nienia o ruchu robotniczym), aczkolwiek w ostatnim czasie wzrosły zaintereso-
wania badawcze tym regionem 3. Z pewnością sprzyja temu bogata baza źródło-
wa: zasoby archiwalne, lokalna prasa. Warto w tym miejscu bliżej przyjrzeć się 

1 T. Koba-Ryszewska, Przeszłość administracyjna ziem województwa kieleckiego, w: Z dzie-
jów ziemi kieleckiej 1918–1944, Warszawa 1970, s. 22; M. B. Markowski, Robotnicy przemy-
słowi w województwie kieleckim 1918–1939, Warszawa 1980, s. 15.

2 M. B. Markowski, Robotnicy przemysłowi, s. 16.
3 Potwierdzają to pozycje, do których odwoływali się współautorzy monografii. Ponadto te-

matykę tę poruszają monografie dotyczące województwa kieleckiego R. Renz i M. B. Mar-
kowskiego.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2013, s. 231-236
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źródłom archiwalnym zgromadzonym w Archiwach Państwowych w Katowicach 
i Kielcach. Są one prawdziwą skarbnicą wiedzy, czekającą na odkrywców. Dla 
okresu międzywojennego szczególnie cenne są zespoły starostw powiatowych, 
miast i zakładów przemysłowych.

Monografia zawiera dziesięć artykułów o problematyce politycznej, gospo-
darczej i kulturalno-oświatowej. Tematyka została właściwie usystematyzowana. 
Na początku przedstawiono sytuację polityczną w Zagłębiu w okresie budowy 
Polski Odrodzonej, następnie omówiono gospodarkę, w dalszej części publika-
cji znalazły się rozważania nad życiem politycznym w regionie. Wiele miejsca 
poświęcono kulturze i oświacie oraz problematyce mniejszości narodowych. 
W części końcowej wskazano na kwestie wyznaniowe.

W recenzowanej tu publikacji zabrakło, w mojej ocenie, artykułu poświę-
conego ludności Zagłębia Dąbrowskiego: zmianom w liczebności, strukturze 
społeczno-zawodowej, demograficznej. Do rozważań nad tą tematyką mogły po-
służyć źródła statystyczne, szczególnie powszechne spisy ludności 4, statystyki go-
spodarstw rolnych i zakładów przemysłowych 5 oraz sprawozdania inspektorów 
pracy IV okręgu inspekcyjnego 6. Warto było również zamieścić artykuł o bezro-
bociu (pracowników umysłowych i robotników), które w Zagłębiu Dąbrowskim 
przybierało znaczące rozmiary. Jak się wydaje, interesująca była nie tylko skala 
zjawiska, ale również sposoby zwalczania bezrobocia i walka bezrobotnych o po-
prawę warunków bytu. Zagłębie Dąbrowskie znalazło się wśród tych regionów 
w kraju, gdzie wcześnie podjęto nowatorskie formy ograniczania skutków bez-
robocia (tzw. tworzenie podstaw samodzielnej egzystencji) i objęto nimi znaczny 
odsetek ludności 7. Do pełniejszej prezentacji tej problematyki mogły posłużyć 
źródła archiwalne (m.in. sprawozdania starostów i wojewodów), sprawozdania 
inspektorów pracy oraz lokalna prasa.

4 Statystyka Polski, t. 17, Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 30 wrześ nia 
1921 r. Mieszkania. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo kieleckie, Warszawa 1927; 
tamże, seria C, z. 86, Drugi powszechny spis ludności z dn. 9 grudnia 1931 r. Mieszkania i go-
spodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo kieleckie, Warszawa 1938.

5 Statystyka Polski, t. 2, z. 2, Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 30 wrześ-
nia 1921 r. Gospodarstwa wiejskie. Województwa centralne, Warszawa 1928; Statystyka Pol-
ski, seria B, z. 15, Statystyka przemysłowa 1931, Warszawa 1933; tamże, seria C, z. 1-a, Staty-
styka przemysłowa 1932, Warszawa 1934; tamże, seria C, z. 18, Statystyka przemysłowa 1933, 
Warszawa 1935; tamże, z. 35, Statystyka przemysłowa 1934, Warszawa 1936; tamże, z. 52, 
Statystyka przemysłowa 1935, Warszawa 1937; tamże, z. 73, Statystyka przemysłowa 1936, 
Warszawa 1938.

6 Inspekcja pracy w 1924 r. Sprawozdania okręgowych inspektorów z działalności w 1924 r., 
Warszawa 1925 oraz kolejne z lat 1925–1937.

7 Archiwum Państwowe w Kielcach, Starostwo Powiatowe Kieleckie I, sygn. 3154, k. 91-92; 
tamże, sygn. 3151, k. 222.
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Oceniając tę publikację, można też dodać kilka uwag technicznych, mia-
nowicie każdy artykuł warto było zaopatrzyć we wstęp i zakończenie, dołączyć 
spis nazwisk i krótką informację o autorach.

Redaktor naukowy monografii, Jan Walczak, jest znawcą tematyki, co po-
twierdza jego wieloletni dorobek naukowy poświęcony ruchowi robotniczemu 
w Zagłębiu Dąbrowskim 8. Świadczą o tym również dwa artykuły Jego autorstwa 
zamieszczone w tomie. W artykule pt. Zagłębie Dąbrowskie w okresie budowy Pol-
ski Odrodzonej i walk o jej granice (listopad 1918 – marzec 1921) Autor dokonał 
wnikliwej analizy wydarzeń politycznych między listopadem 1918 roku a marcem 
1921 roku na podstawie prasy regionalnej.

Tytuł artykułu Ireneusza Łęczka Gospodarka Zagłębia Dąbrowskiego 1918–
1939 jest zbyt szeroki w stosunku do zawartej w nim treści. Możliwe, że w za-
mierzeniach Autora było opisanie gospodarki w całości, ale w istocie ograniczył 
się do charakterystyki wielkiego przemysłu, szczególnie górnictwa węglowego. 
Zresztą tak szeroka tematyka wykraczałaby poza ramy jednego artykułu. Moim 
zdaniem, rozważania należało rozpocząć od struktury gospodarczej Zagłębia 
Dąbrowskiego lub przynajmniej przemysłu. Warto było wskazać na liczebność 
zakładów przemysłowych, branże, zatrudnienie, stan prawnoorganizacyjny oraz 
udział kapitału zagranicznego. Nie sposób wszak ograniczyć się do opisania struk-
tury przemysłu (w końcowej części artykułu), opierając się na Przewodniku po 
Zagłębiu Dąbrowskim 9. Baza źródłowa dotycząca gospodarki Zagłębia Dąbrow-
skiego jest szeroka, a dane można było zaprezentować w postaci tabelarycznej 
lub graficznej. Historykom powszechnie wiadomo, że statystyki dają względnie 
rzetelny obraz gospodarki. W artykule znalazły się niekompletne treści dotyczące 
zatrudnienia, bezrobocia, sytuacji bytowej. Co więcej, trudno wyobrazić sobie 
skalę zjawisk gospodarczych bez stosowania punktów odniesienia, przykładowo: 
wielkości bezrobocia do zatrudnienia, zatrudnienia do czynnych i biernych za-
wodowo lub liczby ludności ogółem.

Ważnym i dotąd niezbadanym zagadnieniem wydaje się centralizacja prze-
mysłu na omawianym terenie. Zagłębie Dąbrowskie, obok Górnego Śląska, cha-
rakteryzowało się wysokim stopniem kartelizacji. To właśnie zrzeszenia mono-
polistyczne wywierały wpływ na działalność gospodarczą i politykę personalną 

8 Między innymi monografie jego autorstwa: Wielkie dni Czerwonego Zagłębia (Ruch robot-
niczy w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie walki o władzę w latach 1918–1919), Katowice 1969; 
Ruch robotniczy w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1918–1926, Katowice 1973; Dzieje robotni-
cze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, Katowice 1985 i pod jego redakcją naukową: W cieniu 
statystyki Zagłębia Dąbrowskiego w latach drugiej wojny światowej 1939–1944, Sosnowiec 
1999; Rok 1945 w Zagłębiu Dąbrowskim, Sosnowiec 2000; Zagłębie Dąbrowskie w czasach 
zaborów i walk o niepodległość (do 1918 r.), Sosnowiec 2004.

9 Przewodnik po Zagłębiu Dąbrowskim, Sosnowiec 1938.
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wielu przedsiębiorstw. Takie zjawiska, jak zatapianie kopalń, walka z biedaszyba-
mi, które nasiliły się w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego, były typowymi 
zabiegami stosowanymi przez kartele w celu utrzymania korzystnych cen.

W artykule naukowym (w tekście zasadniczym lub w przypisach) powinny 
znaleźć się pełne nazwy zakładów przemysłowych, tymczasem często zamiesz-
czane są ich skróty. Zważywszy, że artykuł dotyczy wielkich przedsiębiorstw, nie 
byłoby trudności w odnalezieniu pełnych nazw w zespołach archiwalnych im po-
święconych oraz w Księdze adresowej Polski 10. Wydaje się, że należało też wyjaśnić 
zjawisko „racjonalizacji produkcji”, bo właśnie w przemyśle ciężkim Zagłębia 
Dąbrowskiego i Górnego Śląska wystąpiło ono ze szczególnym nasileniem.

Można by również zalecić Autorowi pewną ostrożność w formułowaniu 
sądów, jak choćby oceny Towarzystwa Akcyjnego „Czeladź”, a właściwie Francu-
skiej Spółki Akcyjnej Towarzystwa Bezimiennego Kopalń Węgla „Czeladź”. Autor 
pisze bowiem: „wzorowy przykład – prosocjalna postawa kapitalistów”. Prawdą 
jest, że spółka prowadziła osiedle dla pracowników, a dodatkowo – o czym Au-
tor nie wspomniał – ochronkę dla dzieci pracowników, szkołę podstawową, kurs 
kroju i szycia 11, ponadto wydzierżawiła plac pod działki dla bezrobotnych 12, ale 
praktykowało to również wiele innych przedsiębiorstw zatrudniających liczną 
kadrę. Niektóre działania podyktowane były obowiązującym prawem pracy.

Wyjaśnienia wymaga również przytoczona przez Autora informacja, jako-
by bezrobotni, na mocy ustawy z 18 lipca 1924 roku o zabezpieczeniu na wypadek 
bezrobocia, uzyskiwali zasiłek przez 13 tygodni. Ustawa stanowiła, że rzeczywiście 
okres zasiłkowy wynosił 13 tygodni, ale z możliwością przedłużenia go decyzją mi-
nisterialną do 17 tygodni. W praktyce na terenach najbardziej dotkniętych bezro-
bociem (a do takich należało Zagłębie Dąbrowskie) wypłacano zasiłek przez czas 
dłuższy niż 13 tygodni. Dopiero od 1932 roku utrzymano najniższy jego wymiar 13.

Zastrzeżenia budzi też fakt, że do opracowania powyższej tematyki posłu-
żyła Autorowi jedynie literatura i nie ma nawiązania do źródeł. Tymczasem bo-
gate są zasoby archiwalne dotyczące przedsiębiorstw w Archiwum Państwowym 
w Katowicach oraz Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w Archiwum Państwowym 
w Kielcach. Bogatym źródłem informacji jest również „Kurier Zagłębia”. Wspo-

10 Przykładowo: Księga adresowa Polski (wraz z Wolnym Miastem Gdańskiem) dla handlu, 
przemysłu, rzemiosła i rolnictwa – 1930, Warszawa 1930.

11 Szerzej na ten temat: Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Katowice), sygn. 
730, Towarzystwo Bezimienne Kopalń Węgla „Czeladź” w Czeladzi-Piaskach z lat [1874] 
1879–1945.

12 AP Katowice, sygn. 47-49, Komitet Niesienia Pomocy Bezrobotnym i Biednym w Czeladzi.
13 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1924, nr 67, poz. 650; Sprawozdanie z działal-

ności Funduszu Bezrobocia 1926, Warszawa 1927, s. 17 oraz sprawozdania z: 1927 – s. 1, 5; 
1928 – s. 20; 1929 – s. 23; 1930 r. – s. 26.
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mniane mankamenty pomniejszają wartość naukową artykułu; można go trakto-
wać jedynie jako rozpoczęcie dyskusji nad gospodarką Zagłębia Dąbrowskiego.

Małgorzata Ujdak-Mendel w artykule Miasta Zagłębia Dąbrowskiego i ich 
samorząd w latach 1918–1939 wyraźnie określiła podjętą problematykę badaw-
czą. Zaprezentowała kwestie polityczne i prawnoorganizacyjne samorządu tery-
torialnego oraz zasygnalizowała problemy gospodarki miejskiej, otwierając tym 
samym dyskusję nad tym zagadnieniem. Jeżeli, zdaniem Autorki, zakres gospo-
darki komunalnej determinowały skromne wpływy do kasy miejskiej, to należa-
ło zaprezentować budżety miast. Wiele miejsca poświęciła Autorka działalności 
samorządu terytorialnego, jednak pominęła politykę społeczną, która zajmowała 
znaczące miejsce w całokształcie działań i pochłaniała znaczne środki. Artykuł 
jest wynikiem rzetelnych badań i opiera się na solidnej analizie źródeł.

W drugim z artykułów Jana Walczaka pt. Ruch socjalistyczny i komuni-
styczny 1921–1939 znalazły się informacje na temat działalności Polskiej Partii 
Socjalistycznej i Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (późniejszej Komuni-
stycznej Partii Polski) w Zagłębiu Dąbrowskim, ich form działalności, liczebnoś-
ci członków, a także relacji między tymi partiami politycznymi. Autor wskazał 
na społeczny zasięg oddziaływania organizacji oświatowych, sportowych, spół-
dzielczych, związków zawodowych, barwnie opisał też strajki robotnicze i ma-
nifestacje 1-majowe. Szkoda tylko, że zabrakło informacji na temat manifestacji 
bezrobotnych organizowanych (czasami inspirowanych) przez KPP. Omawiana 
publikacja ma solidne podstawy źródłowe.

Artykuł Kazimierza Horbatowskiego Prawica narodowa w Zagłębiu Dą-
browskim 1918–1939 poświęcony jest przeobrażeniom organizacyjnym Zjedno-
czenia Narodowego. Autor omówił jego działalność organizacyjną i polityczną 
(opisał postawę wobec rządu, wybory parlamentarne, samorządowe). Zaakcen-
tował działania organizacji w kierunku podkreślenia jej patriotycznego oblicza 
ideowego. Niewiele dowiadujemy się jednak o postawach antyżydowskich, acz-
kolwiek Autor wyjaśnił, że w Zagłębiu Dąbrowskim „akcja ta nie przybrała ta-
kich rozmiarów jak w innych częściach województwa kieleckiego”. Zabrakło tu, 
niestety, szerszej analizy tego zjawiska.

Joanna Januszewska-Jurkiewicz w artykule pt. Piłsudczycy w Zagłębiu 
1918–1939 omówiła zarówno tworzenie struktur organizacyjnych obozu, jak i for-
my oddziaływania na społeczeństwo Zagłębia Dąbrowskiego. Publikację Autorki 
wzbogacają życiorysy wybitnych działaczy obozu piłsudczykowskiego związa-
nych z tym terenem.

Artykuł Elżbiety Cz. Gondek pt. Oświata w regionie zawiera treści bogato 
dokumentowane przez prasę regionalną. Autorka zaprezentowała w nim oświatę 
szkolną i pozaszkolną, a szczegółowo: działalność takich instytucji, jak Polska 
Macierz Szkolna, uniwersytety ludowe, towarzystwa uniwersytetów robotni-
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czych, towarzystwa kulturalno-oświatowe, uniwersytety powszechne, świetlice 
robotnicze. Wydaje się, że warto było wspomnieć o roli lokalnej inteligencji dla 
rozwoju oświaty pozaszkolnej, a nawet przywołać nazwiska najważniejszych spo-
łeczników. W artykule nie poruszono też kwestii oświaty mniejszości narodo-
wych, przede wszystkim ludności żydowskiej.

Ta sama Autorka w drugim z zawartych w monografii artykułów, zaty-
tułowanym Życie kulturalne w Zagłębiu Dąbrowskim, podobnie jak w tekście 
powyższym, wykazała się dużą znajomością problematyki. Ukazała zawodową 
scenę teatralną, aczkolwiek zabrakło tu informacji, czy występowali na niej ak-
torzy zawodowi, czy też amatorzy. Omówiła środowisko plastyków i literatów 
skupionych wokół Towarzystwa Artystyczno-Literackiego. Oceniła, że w Zagłę-
biu Dąbrowskim tworzyli lokalni twórcy, ale region ten był też natchnieniem dla 
zamiejscowych: Juliusza Kadena-Bandrowskiego, Władysława Broniewskiego, 
Gustawa Morcinka. Kolorytu tej publikacji nadają biografie wybitnych postaci 
związanych z życiem kulturalnym Zagłębia.

Wojciech Jaworski w artykule Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim ukazał śro-
dowisko żydowskie w Zagłębiu. Najwięcej miejsca poświęcił zagadnieniom po-
litycznym (organizacjom społeczno-politycznym, udziałowi Żydów w wyborach 
parlamentarnych i samorządowych) oraz gospodarczym. Zastrzeżenie budzi fakt, 
że nie omówił rzemiosła, które uchodziło za jeden z podstawowych rodzajów za-
trudnienia ludności wyznania mojżeszowego.

W końcowej części monografii zamieszczono rozważania Jana Związka na 
temat Kościoła katolickiego w Zagłębiu Dąbrowskim. Warto podkreślić, że Autor 
specjalizuje się w wymienionej tematyce, więc artykuł Kościół katolicki i jego 
działalność religijno-społeczna w Zagłębiu Dąbrowskim 1918–1939 jest wynikiem 
wieloletnich badań. Tematyka publikacji koncentruje się wokół pracy duszpa-
sterskiej, politycznej i społecznej w szczególnie trudnych warunkach (ze wzglę-
du na lewicowe poglądy robotników). Specyfika tego środowiska spowodowała 
powstanie modelu proboszcza, „który – jak stwierdził Autor – coraz bardziej 
identyfikował się z miejscową ludnością”. W artykule za mało miejsca poświę-
cono efektom działalności duchownych, aczkolwiek jest to trudna do zbadania 
problematyka. Warto było również pokazać pozycję społeczną duchowieństwa 
świeckiego w Zagłębiu.

Pomimo poczynionych uwag, omawiana tu monografia wniosła wiele no-
wych treści do dotychczasowego dorobku naukowego. Liczne pytania i niedopo-
wiedzenia, jakie pojawiły się w poszczególnych artykułach, świadczą o tym, że 
tematu Zagłębia Dąbrowskiego nie można uznać za zamknięty.

ELŻBIETA SŁABIńSKA  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach



„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2013, s. 237-241

edyta majcher-ociesa, Z dziejów Fabryki Odlewów Żelaznych „Neptun” 
I. Mintz w Końskich, końskie 2011, ss. 119

Dzieje lokalne, zwłaszcza w wymiarze najbliższym, pozwalającym na bez-
pośrednie niemal dotknięcie własnej przeszłości, wciąż są zaniedbywane w ba-
daniach historycznych, dlatego też z zadowoleniem przyjąć należy wydaną w ra-
mach serii „Końskie. Szkice historyczne” monografię Fabryki Odlewów Żelaznych 
„Neptun” I. Mintz w Końskich autorstwa Edyty Majcher-Ociesy. Wydawnictwa 
tym bardziej interesującego, że nie ogranicza się ono do klasycznej prezentacji 
dziejów ważnego w okresie międzywojennym na lokalnym rynku pracy przed-
siębiorstwa, ale zawiera również rozbudowany segment źródłowy. Składają się 
nań zarówno liczne ilustracje i zestawienia, jak i cała wyodrębniona część pracy, 
poświęcona ukazaniu „żywej” historii i obrazująca za pośrednictwem korespon-
dencji handlowej specyfikę działalności koneckiego przedsiębiorstwa.

Praca wydana została przez Wydawnictwo Arslibris Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Końskie, liczy 119 stron i składa się ze wstępu, dwóch zasadni-
czych części składowych, nazwanych nieco niefortunnie rozdziałami, spisów 
rycin i tabel oraz bibliografii. W pierwszym z rozdziałów wyodrębniono dwa 
podrozdziały przedstawiające dzieje zakładu w okresie międzywojennym oraz 
w czasie II wojny światowej i pierwszych latach powojennych, na końcu zaś znaj-
duje się aneks źródłowy. Rozdział drugi to 35 listów pochodzących z 1937 roku 
i składających się na korespondencję między przedstawicielem Odlewni „Nep-
tun” w Katowicach Hilarym Mintzem a właścicielami Fabryki, uzupełnionych 
indeksem zakładów i przedsiębiorców wymienionych w korespondencji. Całość 
dopełniają skany wybranych dokumentów cytowanych w tej części pracy oraz 
obrazujący materialny stan posiadania przedsiębiorstwa materiał ilustracyjny.

Konstrukcję pracy ocenić należy pozytywnie, jednak wydaje się, że bar-
dziej przejrzysty byłby układ oparty na podziale całości na części, a nie rozdziały. 
W ten sposób pierwsza część, stanowiąca omówienie dziejów zakładu, byłaby 
podzielona na rozdziały i uzupełniona aneksem, w drugiej zaś znalazłaby się za-
mieszczona w pracy korespondencja. Co znamienne, sama Autorka we wstępie 
pisze o „drugiej części publikacji”. Brakuje nieco w pracy czegoś w rodzaju pod-
sumowania, co można uznać wprawdzie za uzasadnione dwudzielną konstrukcją 
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całości, jednak wydaje się, że przynajmniej w zakończeniu pierwszej opisowej 
części całości tego typu krótkie uogólniające wnioski mogłyby się znaleźć.

Pewien niedosyt budzi też wstęp do pracy. Zbyt mało czytelnik dowiaduje 
się z niego o będącej przedmiotem opracowania Fabryce Odlewów w Końskich. 
Podstawowe zamieszczone w tym miejscu informacje na temat zatrudnienia, tra-
dycji czy miejscu firmy na rynku (lokalnym i ogólnokrajowym) pozwoliłyby na 
lepszą percepcję całości pracy. Poza tym brakuje we wstępie skonkretyzowanej 
informacji na temat podstawy źródłowej pracy oraz charakterystyki istniejących 
i pośrednio chociaż związanych z tematyką opracowań (np. 120 lat tradycji w Ko-
neckich Zakładach Odlewniczych, oprac. Z. Grotomirski, Końskie 2009). Warto 
byłoby również napisać w tym miejscu o skromnym zasobie zachowanych do 
dziejów zakładu źródeł, co jest o tyle istotne, że wpływa przecież na kompletność 
prezentowanych w tekście treści (przykładem chociażby brak pewności co do 
daty powstania Odlewni „Neptun”).

Podstawę źródłową pracy stanowią materiały zgromadzone w Archiwum 
Państwowym w Kielcach, z których zdecydowanie najważniejszym okazał się 
skromny, składający się z zaledwie kilkudziesięciu jednostek archiwalnych, ze-
spół Fabryki Odlewów „Neptun”. Wykorzystano również kilka innych zespołów 
(Akta miasta Końskie, Koneckie Zakłady Odlewnicze w Końskich 1949-1980, 
Urząd Wojewódzki w Kielcach 1919–1939), jednak z punktu widzenia potrzeb ba-
dawczych ich rola była jedynie wspomagająca. Podobnie ocenić należy wykorzy-
stane przez Autorkę i odnoszące się z reguły do wybranych zagadnień z dziejów 
miasta Końskie opracowania, które przede wszystkim okazały się przydatne we 
fragmentach ukazujących uwarunkowania istnienia Odlewni „Neptun”. Warto 
w tym miejscu zwrócić uwagę na wspomniany już dosyć skromny zasób źródeł 
do dziejów zakładu, którego skutkiem był fakt, że w niektórych przypadkach Au-
torka zmuszona była budować narrację z dosłownie „skrawków” informacji, wy-
zyskiwanych zarówno z zasobu pozostawionego przez Fabrykę Odlewów, jak i np. 
pojedynczych śladów jej działalności, zapisanych w dokumentach miejskich.

Część pierwsza pracy (rozdział I) poświęcona została, jak już zaznaczono, 
prezentacji dziejów Fabryki Odlewów Żelaznych „Neptun” w Końskich. W kolej-
nych fragmentach omówione zostały: powstanie i rozwój zakładu (bardzo ogólnie 
ze względu na brak materiału źródłowego), system i organizacja pracy w odlewni, 
asortyment produkcji, sieć zbytu, rozmiary i dynamika zatrudnienia oraz proble-
matyka spraw socjalnych i związanych z funkcjonowaniem zakładu konfliktów 
między zatrudnionymi w nim pracownikami a władzami przedsiębiorstwa. W tej 
części opracowania uwagę zwraca interesujące zestawienie zatrudnienia oraz po-
ziomu płac w należącej do firmy pucerni w różnych okresach zarobkowych, po-
kazujące zarówno wysoką dynamikę w tym względzie, jak i niewielką ciągłość 
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pracy poszczególnych robotników. Wydaje się jednak, że to ostatnie zjawisko zin-
terpretowane zostało zbyt powierzchownie, nie wszystko bowiem można tłuma-
czyć zamążpójściem robotnic oraz ciężkimi warunkami pracy w pucerni. Może 
wpływ na zachodzące procesy miały również relatywnie niskie płace w tym dziale 
fabryki? – przecież na s. 29 Autorka pisze o strajku w zakładzie w 1936 roku, 
w trakcie którego pracownicy domagali się zrównania poziomu płac z innymi 
zakładami odlewniczymi. Generalnie zauważyć należy, że choćby w kontekście 
tej ostatniej sprawy brakuje nieco w tekście prób umiejscowienia Odlewni „Nep-
tun” na tle innych tego typu zakładów działających w okresie międzywojennym 
w Końskich.

W ostatnim podrozdziale opisowej części pracy Autorka przedstawia losy 
fabryki w okresie II wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu. 
Opisuje „klasyczną” drogę tego typu podmiotów gospodarczych w tych trudnych 
czasach, prezentując zarząd niemiecki i eksploatację przez okupanta, następnie 
– po wyzwoleniu – uruchomienie i prowadzenie produkcji przez samych robot-
ników, później tymczasowy zarząd państwowy oraz nacjonalizację w 1948 roku. 
Uwagę zwraca fakt niedopuszczenia przez robotników do ponownego objęcia za-
kładu przez syna przedwojennego właściciela Józefa Mintza, co wskazywać może 
pośrednio na stosunek pracowników do dawnych właścicieli firmy. Tę część 
opracowania kończy aneks, zawierający imienny wykaz wszystkich pracowników 
odlewni zatrudnionych w niej w 1934 roku, co należy uznać za rzecz szczegól-
nie godną podkreślenia. Stanowić on będzie dla lokalnej społeczności niezwykle 
ważne świadectwo przeszłości, zwłaszcza w kontekście faktu, że większość za-
trudnionych w „Neptunie” stanowili mieszkańcy Końskich.

Oceniając tę część opracowania, docenić należy wyraźnie widoczne i za-
kończone powodzeniem dążenie Autorki do zbudowania na podstawie bardzo 
skromnego zasobu dostępnych źródeł stosunkowo spójnego obrazu przeszłości 
Odlewni „Neptun”. Jednocześnie jednak wydaje się, że w niektórych miejscach 
tekstu brakuje próby własnej interpretacji i oceny prezentowanych treści, co wi-
doczne jest zwłaszcza w kontekście konfliktów między właścicielami zakładu 
a robotnikami, które wskazywały, że stosunki te były, przynajmniej w połowie 
lat trzydziestych XX wieku, dosyć napięte i wzbudzały wiele emocji po obu stro-
nach, czego dowodem były zarówno strajki robotnicze, jak i cytowane w pracy 
wystąpienia władz przedsiębiorstwa (s. 30). Autorka nie podjęła się również wła-
snej oceny wspomnianego wyżej faktu niedopuszczenia dawnych właścicieli do 
zakładu po wyzwoleniu Końskich spod okupacji niemieckiej. 

Z innych uwag szczegółowych wspomnieć należy o braku szerszego wy-
jaśnienia wątpliwości związanych z ustaleniem daty powstania fabryki „Neptun” 
(Autorka ogranicza się tutaj jedynie do informacji w przypisie 1, że datacja po-
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wstania zakładu na rok 1923 zaczerpnięta została ze wstępu do zespołu archiwal-
nego, znajdującego się w Archiwum Państwowym w Kielcach), braku konsekwen-
cji w zapisywaniu imienia zięcia założyciela zakładu (Janas Rajchman względnie 
Jonas), czy też mylącej nieco czytelnika informacji o zwolnieniach z pracy we 
wszystkich lokalnych odlewniach, odbywających się w 1930 roku (s. 26). Pewien 
niedosyt poznawczy budzi również mało precyzyjny sposób wyjaśnienia zjawiska 
sezonowości zatrudnienia w odlewni (s. 18).

Druga część pracy zawiera kilkadziesiąt listów wymienionych w stosun-
kowo krótkim okresie dziewięciu miesięcy (styczeń – wrzesień 1937) między 
władzami przedsiębiorstwa w Końskich a jego przedstawicielem handlowym 
w Katowicach. Wprawdzie to typowa korespondencja gospodarcza, niezbędna 
w normalnym funkcjonowaniu firmy na rynku, lecz jej wartość poznawczą oce-
nić należy wysoko. Ukazuje bowiem nie tylko mechanizmy prowadzenia działań 
handlowych firmy, ale również niejako „od kuchni” specyfikę traktowania klien-
tów czy też stosunek do wciąż groźnej konkurencji. Wskazuje również na ogól-
nopolski charakter aktywności gospodarczej koneckiej fabryki, która w świetle 
publikowanych dokumentów nie tylko starała się rywalizować swoimi produk-
tami na niezwykle trudnym śląskim rynku zbytu, ale także aktywnie analizowała 
poczynania innych działających w kraju wytwórców. 

Zgodnie z zasadami publikacji źródeł, dokumenty opatrzone zostały przy-
pisami (tylko w kilku przypadkach nie udało się Autorce zidentyfikować wystę-
pujących w treści podmiotów gospodarczych), na uwagę zasługuje też zamiesz-
czony w tej części opracowania indeks zakładów i przedsiębiorstw wymienionych 
w korespondencji. Pozytywnie ocenić należy również załączone tutaj skany czę-
ści spośród publikowanych dokumentów (pozwalają one na zapoznanie się z ich 
oryginalnym wyglądem nieznającemu często realiów pracy ze źródłami czytelni-
kowi) oraz wzbogacający całość materiał ilustracyjny.

Podsumowując, należy powiedzieć, że – mimo kilku drobnych uwag – 
omawiane wydawnictwo zasługuje na jak najbardziej pozytywną ocenę. Autorce 
udało się w nim bowiem w sposób przystępny i interesujący nie tylko przedstawić 
losy jednego z ważniejszych przedsiębiorstw wytwórczych w Końskich w okre-
sie międzywojennym, ale również połączyć w jedną całość część opisową pracy, 
omawiającą dzieje fabryki „Neptun” oraz ilustrującą je za pomocą prezentowa-
nych źródeł część zawierającą materiał archiwalny, tworząc w ten sposób wydaw-
nictwo na poły źródłowe. W warunkach, wskazanego na wstępie, wciąż niezado-
walającego stanu wiedzy na temat wielu aspektów historii lokalnej, tym bardziej 
docenić należy starania Autorki, która opierając się na stosunkowo skromnym 
materiale źródłowym, postarała się postawione przed sobą zadanie badawcze 
skutecznie zrealizować. 
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Warto w tym miejscu wspomnieć również o instytucji sprawczej omawia-
nego wydawnictwa. Jest nią samorządowa jednostka, działająca w sferze szeroko 
rozumianej kultury i popularyzacji wiedzy i – jak się wydaje – właśnie taki sche-
mat działania powinien być pożądany w procesie odtwarzania dziejów lokalnych 
– współpraca odpowiednich instancji samorządu terytorialnego ze środowiskiem 
naukowym zawsze jest bowiem (i być powinna) najlepszą rękojmią powodzenia 
tak rozumianego procesu poznania własnej przeszłości przez społeczności lokal-
ne. Potwierdzeniem tak postawionej tezy jest bezsprzecznie recenzowana praca 
Edyty Majcher-Ociesy, która może być uznana za niemal wzorowy przykład tego 
typu wydawnictwa.

PAWEŁ GRATA 
Uniwersytet Rzeszowski
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Kałmucki Korpus Kawalerii. Zbrodnie popełnione na ziemiach polskich 
w 1944 r. w dokumentach SB, wstęp, wybór źródeł i opracowanie 
ryszard Sodel, Lublin 2011, ss. 269 + fot.

Działalność formacji kolaboranckich, wspierających militarnie III Rzeszę 
Niemiecką na okupowanych ziemiach polskich w okresie II wojny światowej, 
wciąż pozostaje tematem mało znanym. Dodatkowo w świadomości społecznej 
ugruntowało się przekonanie, że byli to tzw. własowcy, którym to pojęciem zwy-
kło się nazywać wszelkie wschodnie oddziały zbrojne. Cieszy zatem podjęta przez 
Ryszarda Sodela z IPN w Lublinie, wydana w formie wydawnictwa źródłowego, 
próba prezentacji aktywności zbrojnej Kałmuckiego Korpusu Kawalerii.

Publikacja składa się z trzech części: wstępu, wyboru dokumentów oraz 
aneksów, w których zawarto dwa sprawozdania dotyczące działalności partyzanc-
kiej pod koniec grudnia 1944 roku w pasie aktywności Kałmuckiego Korpusu Ka-
walerii. Cennym uzupełnieniem wydawnictwa są dołączone fotografie żołnierzy 
Kałmuckiego Korpusu Kawalerii, mapa pt. „Miejsca zbrodni popełnionych na 
ziemiach polskich przez żołnierzy Kałmuckiego Korpusu Kawalerii”, indeks na-
zwisk i pseudonimów oraz indeks nazw geograficznych, znacznie ułatwiających 
czytelnikowi poruszanie się po recenzowanej publikacji.

W zasadniczej części źródłowej (s. 41-244) dokonano prezentacji 82 do-
kumentów, pochodzących z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, 
Lublinie i Łodzi. W większości w wyborze źródeł znalazły się protokoły prze-
słuchań świadków pacyfikacji poszczególnych miejscowości Lubelszczyzny i Kie-
lecczyzny (dystrykt lubelski i radomski) przez żołnierzy Kałmuckiego Korpusu 
Kawalerii w 1944 roku, m.in.: Momotów Górnych, Aleksandrowa, Harasiuków, 
Osuchów, Woli Jachowej, Daleszyc, Górna, Masłowa i wielu innych. Dokumen-
ty te były efektem spraw dochodzeniowo-śledczych, prowadzonych przez ko-
mendy wojewódzkie MO, w ramach pomocy prawnej udzielanej organom ści- 
gania ZSRR.

Lektura źródeł wybranych przez Sodela, obrazująca jedynie niewielki wy-
cinek z okupacyjnych dziejów wsi, jest niewątpliwie trudna i szokująca. Często-
kroć w prezentowanych zeznaniach świadków pojawiają się opisy makabrycznych 
zbrodni popełnionych przez żołnierzy kałmuckich na cywilnych mieszkańcach 
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terenów okupowanych. Przemarszom Kałmuków niemal zawsze towarzyszyły 
podpalenia rabunki oraz zadawane ze szczególnym okrucieństwem morderstwa 
i gwałty. Warto przytoczyć fragment zeznań świadka Jana Ściwiarskiego, doty-
czących pacyfikacji Masłowa II: „W pobliżu wsi Brzezinki w ziemniakach znaleź-
liśmy zwłoki zamordowanych Jana, Józefa i Stanisławy Nowakowskich. Zwłoki te 
były strasznie zmasakrowane. Wszyscy mieli połamane ręce i nogi, porozpruwa-
ne powłoki brzuszne tak, że było widać jelita. Na piersiach widniały rany kłute 
bagnetem. Pobite i posiniaczone twarze oraz powybijane zęby” (s. 168-169).

Relacje i zeznania świadków niejednokrotnie lepiej oddają grozę i przebieg 
wydarzeń niż suche liczby i fakty. Szkoda jednak, że Ryszard Sodel nie pokusił się 
chociażby o częściowe statystyczne podsumowanie działań Kałmuckiego Korpu-
su Kawalerii, wymierzonych w ludność cywilną. Informacji takich nie znajdzie-
my ani we „Wstępie”, ani w przypisach rzeczowych, a to z kolei nieco utrudnia 
percepcję recenzowanego wydawnictwa. Czytelnik zmuszony jest do „wertowa-
nia” całego tomu źródeł celem ustalenia dokładnej liczby ofiar poszczególnych 
pacyfikacji. Tymczasem szereg przytoczonych dokumentów, dotyczących np. 
działań Kałmuków na Kielecczyźnie, w pełni uprawnia do formułowania ujęć 
statystycznych. Łącznie w Śniadce, Krajnie, Wilkowie, Masłowie, okolicach Woli 
Jachowej (ofiary pochodziły z Sierakowa, Skorzeszyc, Woli Jachowej) i Górnie 
w bestialski sposób zostało zamordowanych nie mniej niż 36 mieszkańców pod-
kieleckich wiosek 1.

Sporo problemów sprawił Autorowi podział administracyjny Kielecczyzny 
z okresu okupacji niemieckiej. Stwierdził, że: „Po zajęciu Lubelszczyzny przez 
Armię Czerwoną w lipcu 1944 r. kawaleria kałmucka została przerzucona na 
teren dystryktu radomskiego, gdzie prowadziła działania przeciwpartyzanckie 
i ochronne linii kolejowych, zakładów zbrojeniowych, magazynów i mostów na 
terenie powiatów: Kielce, Kielce miasto, Starachowice, Szydłowiec, Radom, Zwo-
leń, Przysucha, Końskie, Skarżysko-Kamienna, Opoczno” (s. 31). Otóż w dystryk-
cie radomskim nie istniały powiaty: skarżyski, szydłowiecki, zwoleński, przysuski 
i opoczyński. Nigdy nie istniał i nie istnieje także powiat suchedniowski, na te-
renie którego miała być położona wieś Szałas (s. 32). W 1940 roku Niemcy prze-
prowadzili w Generalnym Gubernatorstwie reorganizację administracji teryto-
rialnej, w wyniku której w dystrykcie radomskim utworzono dziesięć powiatów: 
buski, iłżecki, jędrzejowski, kielecki, konecki, opatowski, piotrkowski, radomski, 
radomszczański i tomaszowski 2.

1 Zob. T. Domański, A. Jankowski, Represje niemieckie na wsi kieleckiej 1939–1945, Kielce 
2011, s. 288-289.

2 S. Meducki, Tworzenie administracji okupacyjnej w dystrykcie radomskim, „Biuletyn Kwar-
talny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 36, 2001, z. 1-4, s. 34-35.
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Istotnym mankamentem w wydawnictwie opracowanym przez R. Sode-
la jest pewna niekonsekwencja w przypadku odwołań do źródeł informacji za-
mieszczonych w przypisach rzeczowych, a zwłaszcza braku tychże w przypadku 
niektórych postaci i wydarzeń historycznych oraz żołnierzy KKK. Co prawda, 
Autor zaznaczył, że biogramy sporządzono na podstawie „powszechnie dostęp-
nych słowników” (s. 37), jednak powyższa uwaga wydaje się niewystarczająca, 
zwłaszcza że biogramy (zupełnie nieistotnych z perspektywy opisywanych wy-
darzeń) funkcjonariuszy SB, biorących udział w śledztwach, zostały opatrzone 
źródłem. Być może lepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie dotychczaso-
wego zapisu przy jednoczesnym sporządzeniu wykazu bibliografii na końcu pu-
blikacji.

Podsumowując rozważania nad publikacją Kałmucki Korpus Kawalerii. 
Zbrodnie popełnione na ziemiach polskich w 1944 r. w dokumentach SB, należy 
stwierdzić, że mimo pewnych mankamentów recenzowane dzieło stanowi inte-
resujący tom źródeł. Powyższa publikacja z pewnością przyczyni się do posze-
rzenia wiedzy na temat działań militarnych formacji kolaboranckich III Rzeszy 
Niemieckiej, jak również stanowić będzie dobrą podstawę do dalszych badań 
i dociekań nad Kałmuckim Korpusem Kawalerii.

TOMASZ DOMAńSKI  
IPN Kielce
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krystyna Bień-orlicz, O sprawiedliwy wymiar kary. Losy organizacji 
niepodległościowej Ludwika Machalskiego ps. „Mnich”, kraków 2012, ss. 262

Kilka lat po zakończeniu II wojny światowej, na przełomie lat czterdzie-
stych i pięćdziesiątych XX wieku, na Kielecczyźnie powstawały grupy i organi-
zacje konspiracyjne o ograniczonym zasięgu. Takie małe lokalne struktury za-
kładane były przez ludzi skłonnych do podejmowania działań wymierzonych 
w struktury utożsamiane z władzą komunistyczną oraz zwalczanie postępującej 
totalitaryzacji życia społecznego. W niektórych organizacjach występowała spe-
cjalizacja działań (poszczególnym osobom przydzielano np. prowadzenie wywia-
du, propagandy). Osoby werbowane składały przysięgę. Członkowie grup i orga-
nizacji starali się gromadzić sprzęt wojskowy, broń, amunicję, by wykorzystać je 
później w obronie własnej, w czasie akcji ekspropriacyjnych czy podczas rozbra-
jania funkcjonariuszy sił represji. Starano się także nawiązywać kontakt z innymi 
organizacjami podziemnymi.

Od jesieni 1947 roku zaczęło powstawać więcej organizacji podziemnych 
w środowiskach młodzieżowych. Część z nich tworzyła się z inspiracji środo-
wisk akowskich lub osób wywodzących się z podziemia narodowego, większość 
odwoływała się do tradycji podziemia niepodległościowego, antykomunistycz-
nego. Dodatkowym czynnikiem, wpływającym na powstanie niektórych lokal-
nych grup i organizacji, były pojawiające się nieustannie pogłoski o mającym 
wkrótce wybuchnąć konflikcie zbrojnym, który zburzy „komunistyczny porzą-
dek”. W środowiskach uznanych przez władze komunistyczne za „reakcyjne” po-
głoskom o wojnie towarzyszyła obawa przed groźbą masowych, prewencyjnych 
aresztowań.

Klasyczną lokalną niepodległościową organizacją, założoną i działającą 
w warunkach stalinowskiego reżimu, była podziemna struktura (formacja), kie-
rowana przez Ludwika Machalskiego „Mnicha” (przy istotnej roli współzałoży-
ciela Jana Firmantego „Zawieruchy”), funkcjonująca latem 1950 roku w Staszowie 
i okolicy. Z jednej strony miała ona charakter młodzieżowej organizacji konspi-
racyjnej, typowej dla początku lat pięćdziesiątych, z drugiej zaś można ją zaliczyć 
do tzw. grup przetrwania. Jej podstawowym celem było przetrwanie do konfliktu 
światowego, a następnie wzięcie udziału w walce z władzą komunistyczną i So-
wietami w Polsce. Członkowie grupy posiadali bunkier w lesie golejowskim, nie-
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którzy z nich tam się ukrywali. Gromadzono broń (m.in. w tym celu 30 czerwca 
1950 r. został rozbrojony posterunek MO w Klimontowie) oraz środki materialne 
niezbędne do przetrwania w warunkach konspiracji (grupa przeprowadziła kilka 
akcji ekspropriacyjnych). Skuteczne działania Urzędu Bezpieczeństwa doprowa-
dziły do rozpracowania organizacji. Dnia 17 sierpnia 1950 roku grupa operacyjna 
złożona z funkcjonariuszy UB i żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go otoczyła bunkier. Przebywało w nim wówczas 10 członków organizacji. W wy-
niku walki zginęli Jan Firmanty i Roman Kwiatkowski, pozostałych zatrzyma-
no. Wkrótce aresztowano Ludwika Machalskiego i wielu innych konspiratorów. 
W procesach zapadło kilka wyroków śmierci, ale tylko jeden wykonano. Doty-
czył Ludwika Machalskiego, którego zgładzono 10 kwietnia 1951 roku w więzie-
niu w Kielcach. Ostatni członek grupy wyszedł z więzienia w 1960 roku.

Dziejami tej organizacji zajęła się Krystyna Bień-Orlicz, kuzynka Ludwika 
Machalskiego oraz bratanica znanego działacza ruchu ludowego Adama Bienia, 
jednego z szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, sądzonego 
w Moskwie w 1945 roku. Autorka 1 napisała książkę, która stanowi ważny etap 
w dotychczasowym procesie badań nad działalnością lokalnych podziemnych 
organizacji i grup działających w województwie kieleckim po 1945 roku. Oprócz 
znaczącego wzbogacenia wiedzy o działalności organizacji „Mnicha” i repre-
sjach wobec jej członków 2, o wartości recenzowanego opracowania świadczy 
także interesująca forma przedstawienia tematu. Książka jest swojego rodzaju 
reportażem historycznym, napisanym w oparciu o dokumenty archiwalne, na 
podstawie rozmów z uczestnikami wydarzeń, własnych wspomnień (jako kil-
kunastoletniej wówczas dziewczyny) oraz ocalałych rodzinnych dokumentów. 
Zamiast „chłodnego” i zdystansowanego tekstu naukowego mamy do czynienia 
z nasyconą emocjami dokumentalną opowieścią historyczną. Wiele osobistych 
i poruszających wypowiedzi Autorki powoduje, że narracja książki bliska jest 
czytelnikowi. Należy tu jednak podkreślić, że silnie uwidocznione emocje nie 
miały istotnego wpływu na oceny postaci i wydarzeń. Książka Krystyny Bień- 
-Orlicz powinna być lekturą, może być również przewodnikiem dla osób, które 
chciałyby zmierzyć się z podobnymi rodzinnymi historiami, z bolesną i drama-
tyczną przeszłością.

1 Krystyna Bień-Orlicz wydała kilka publikacji przybliżających historię i kulturę regionu, 
m.in.: Na ścieżkach czasu, Połaniec 2007; Gimnazjum na przyczółku, „Almanach Staszow-
ski” 1994. 

2 Zob. wzmianki m.in. w: R. Śmietanka-Kruszelnicki, Podziemie poakowskie na Kielecczyź-
nie w latach 1945–1948, Kraków 2002, s. 314-316; Atlas polskiego podziemia niepodległościo-
wego 1944–1956, red. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa–Lublin 
2007, s. 294.
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Praca składa się ze wstępu („Od wydawcy”), 31 różnej wielkości rozdziałów 
(w jednym z rozdziałów Autorka cytuje obszerne fragmenty cennego dokumentu 
programowego „Współczesna Polska Racja Stanu” autorstwa Jana Machalskie-
go), krótkiego zakończenia w formie „postscriptum”, 3 aneksów (lista członków 
i współpracowników organizacji, wybranych fragmentów dwóch aktów praw-
nych sankcjonujących zwalczanie podziemia niepodległościowego – dekretów 
z września 1944 i z czerwca 1946 r.) oraz wykazu akt udostępnionych w archiwum 
kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Materiał ikonograficzny po-
chodzi z archiwum Delegatury IPN w Kielcach oraz zbiorów prywatnych. Należy 
podkreślić cenne uwagi Michała Wenklara (dotyczące literatury przedmiotu oraz 
znaczenia postępu badań nad dziejami polskiego podziemia niepodległościo-
wego po 1944/45 r.), zamieszczone we fragmencie opracowania zatytułowanym 
„Od wydawcy”, będącym w istocie krótkim naukowym wstępem poprzedzają-
cym tekst Autorki. Na przykładzie skomplikowanych losów Jana Machalskiego 
(„patrona politycznego grupy”) badacz ukazał rolę warsztatu naukowego (dosko-
nalonego w miarę rozwoju badań) w dochodzeniu do prawdy i wynikające stąd 
możliwości weryfikowania wcześniej przyjętych ustaleń.

Jan Machalski, stryj i doradca Ludwika Machalskiego, był przedwojen-
nym urzędnikiem państwowym i oficerem rezerwy. W okresie okupacji niemiec-
kiej działał w konspiracji. Brał udział, w stopniu porucznika jako adiutant mjr. 
Zygmunta Reliszki, w powstaniu warszawskim w ramach zgrupowania Brygady 
Zmotoryzowanej Narodowych Sił Zbrojnych walczącego pod dowództwem AK. 
Po wojnie rozpracowywany przez funkcjonariuszy Departamentu III Minister-
stwa Bezpieczeństwa Publicznego. Napisany przez niego dokument programowy 
„Współczesna Polska Racja Stanu” (w materiałach archiwalnych zachowała się 
tylko kopia w postaci maszynopisu sporządzonego w czasie śledztwa prowadzo-
nego przez UB) ukazuje ocenę sytuacji społeczno-politycznej, w jakiej znalazło 
się państwo polskie kilka lat po zakończeniu II wojny światowej. Wydaje się, że 
dokument ten w jakiejś mierze oddaje opinie i nastroje panujące w środowiskach 
niepodległościowych na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku, 
w czasie apogeum terroru stalinowskiego w Polsce:

Wróg sowiecki, odziany w szatę rzekomego przyjaciela ze wschodu, wyciągnął swą 
zhańbioną zbrodnią katyńską i hekatombą niewinnych ofiar zburzonej Warsza-
wy łapę – nie tylko już po połowę terytorium Polski z Matką Bożą, co w Ostrej 
świeci Bramie. Nie tylko po resztę terytorium, na którym obsadzili wyszkolony 
i posłuszny sobie pseudopolski rząd Bierutowy w Warszawie, lecz swą zbrodniczą 
łapą, za pomocą planu sześcioletniego, sięga po duszę Narodu Polskiego, po nasze 
sumienie, po naszą wiarę chrześcijańską, po całość naszych rodzin i po całą naszą 
młodzież, będącą podstawą przyszłego naszego narodowego bytu. Jeśli mu się jego 
zamierzenie uda, będzie to kres naszego dotychczasowego bytu bohaterskiego […]. 
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Ze społeczności będącej „natchnieniem narodów”, staniemy się krajem niewolni-
ków i mierzwą zrzuconą pod stopy (sowieckich narodów, pędzonych wprawną 
ręką NKWD na podbój reszty cywilizowanego świata, cieszącego się dotychczas 
prawdziwą wolnością. My, Naród Polski, albo wypracujemy sami logiczny i realny 
program działania na okres najbliższych lat – przetrwamy i zwyciężymy, albo na-
sze wielkie wartości narodowe odziedziczone po przodkach naszych pozwolimy 
sobie odebrać i jako naród zginiemy, rozsypując się w tym oceanie, zagubieni we 
wspólnym kotle sowieckich narodów […] 3.

Książka przedstawia udokumentowaną źródłami historię organizacji, ale 
jest też opowieścią o poszukiwaniu śladów po rodzinnym dramacie, o wzajem-
nym przenikaniu się przeszłości i czasów współczesnych. Rekonstrukcja wyda-
rzeń dała Krystynie Bień-Orlicz możliwość ukazania, z perspektywy jednej ro-
dziny, represyjności systemu totalitarnego w wersji komunistycznej.

Autorce udało się w czytelny sposób przybliżyć różnego rodzaju dokumen-
ty zgromadzone w archiwum IPN. Sposób ich wykorzystania w opracowaniu jest 
swoistym zaproszeniem dla badaczy najnowszych dziejów Polski, niebędących 
zawodowymi historykami, do współuczestnictwa w odkrywaniu nieznanych kart 
historii. Biorąc pod uwagę charakter opracowania, wydaje się, że decyzja wydaw-
cy o „pozostawieniu książki w wersji bez szczegółowego aparatu naukowego, bez 
wykazywania źródła przy każdej informacji, przy każdym cytacie” jest uzasad-
niona. Szczegółowy spis wykorzystanych dokumentów został zaprezentowany na 
końcu książki.

Książka Krystyny Bień-Orlicz będzie zapewne ważnym impulsem dla lo-
kalnych środowisk do rozpoczęcia badań nad dziejami, często znanych im ze 
słyszenia, grup i organizacji podziemia niepodległościowego i antykomunistycz-
nego. Być może niektórzy pochylą się nad losem nawet pojedynczych członków 
tych organizacji, konspiratorów i partyzantów.

RySZARD ŚMIETANKA-KRUSZELNICKI 
IPN Kielce

3 Cyt. za K. Bień-Orlicz, O sprawiedliwy wymiar kary. Losy organizacji niepodległościowej 
Ludwika Machalskiego ps. „Mnich”, Kraków 2012, s. 224.
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„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2013, s. 253-262

Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w kielcach  
w 2012 roku

PRZEJMOWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH

W 2012 roku zasób Archiwum Państwowego w Kielcach powiększył się 
o 64 nowe zespoły archiwalne, na które składało się 11 221 jednostek inwentarzo-
wych (dalej: j. inw.), 115,00 metrów bieżących (dalej: mb). W liczbie tej zasób Od-
działu Zamiejscowego w Sandomierzu stanowi 6 nowych zespołów, 1040 j. inw., 
8,16 mb przejętych z archiwów zakładowych. Podobnie jak w 2011 roku czyn-
nikami kształtującymi zasób były nabytki, korekta ewidencji oraz w mniejszym 
stopniu dopływy z archiwów zakładowych do istniejących zespołów.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zasób Archiwum Państwowego w Kiel-
cach liczył 4308 zespołów archiwalnych, co stanowi 942 709 j. inw., 7946,25 mb. 
W liczbie tej zasób Oddziału Zamiejscowego w Sandomierzu liczył 1123 zespoły 
archiwalne, 179 874 j. inw., 1417,73 mb. Dla zobrazowania przejętych materiałów 
archiwalnych przedstawiono poniższy wykaz ciekawszych nabytków:

•	 Prokuratura Powiatowa w Jędrzejowie z lat 1951–1974 (dopływ 42 jednostki 
archiwalne (dalej: j.a.),

•	 Archiwum rodziny Krzymuskich z Kielc z lat 1917–1997 (nowy zespół, 8 j.a. 
– materiały przekazane przez prof. Adama Massalskiego),

•	 Księgi i akta hipoteczne sądów w Skarżysku z lat 1824–2011 (nowy zespół 
278 j.a.),

•	 Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 21 w Kielcach z lat 1950–
1951 (nowy zespół, 2 j.a.),

•	 Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 12 w Radomiu z lat 1949–
1952 (nowy zespół, 4 j.a.),

•	 Kieleckie Przemysłowe Zjednoczenie Budownictwa z lat 1953–1958 (nowy 
zespół, 46 j.a.),

•	 Kieleckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego z lat /1949/1958–
1992 (nowy zespół, 178 j.a.),

•	 BICK Spółka Akcyjna w Kielcach z lat 1991–2005 (nowy zespół, 242 j.a.),
•	 Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu z lat 1940/1960–1983 (nowy 

zespół, 247 j.a.),
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•	 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Piekoszowie z lat 1974–1994 (nowy ze-
spół, 77 j.a.),

•	 Inspekcja Zbożowa – Delegatura Wojewódzka w Kielcach z lat 1965–1970 
(nowy zespół, 6 j.a.),

•	 Państwowa Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych – Okręgowa 
Delegatura w Kielcach z lat 1970–1998 (dopływ, 557 j.a.).

PRZEJMOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ

W 2012 roku – wzorem lat ubiegłych – Archiwum Państwowe w Kielcach 
przejmowało odpłatnie dokumentację niearchiwalną likwidowanych podmiotów 
gospodarczych:

•	 Przedsiębiorstwo Świętokrzyskie Jacek Mendak Dariusz Kwiecień Spółka 
Jawna w Kielcach – 1,30 mb,

•	 Spółdzielnia Turystyczna TURYSTA w likwidacji w Kielcach –5,20 mb,
•	 PROCAP Spółka z o.o. w Kielcach – 1,00 mb,
•	 RESANUS Spółka z o.o. w Jędrzejowie – 13,50 mb,
•	 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TELWOLT Stocznia Sp. z o.o. w Sando-

mierzu (dopływy – 0,03 mb).

OPRACOWANIE ZASOBU

W 2012 roku opracowano całkowicie 5 zespołów archiwalnych:
•	 Nr	21/992.	Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Białobrze-

gach z lat 1959–1975 (77 j.a., 0,84 mb),
•	 Nr	21/993.	Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Busku-Zdroju 

z lat 1960–1975 (77 j.a., 0,31 mb),
•	 Nr	21/1003.	Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Pińczowie 

z lat 1958–1975 (82 j.a., 1,00 mb),
•	 Nr	21/1007.	Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Starachowi-

cach z lat 1959–1975 (36 j.a., 0,45 mb),
•	 Nr	21/2950.	Komunalna Kasa Oszczędności powiatu opatowskiego Oddział 

w Ostrowcu Świętokrzyskim z lat [1929] 1933–1950 (53 j.a., 0,50 mb).
Ponadto zewidencjonowano na spisach roboczych (436 spisów) dokumen-

tację dotychczas pozostającą bez ewidencji w ilości 8761 j. inw., 177,68 mb.
Ponadto w Oddziale Zamiejscowym w Sandomierzu uzupełniono notatki 

informacyjne i karty A do zespołów archiwalnych przejętych w stanie uporząd-
kowanym (7 zespołów, 880 j.a., 8,67 mb):
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•	 Nr	24/1120.	Urząd Rejonowy w Sandomierzu z lat 1990–1998,
•	 Nr	24/1121.	Akta Komisji Wyborczych z Wyborów Prezydenta Rzeczypospo-

litej Polskiej z terenu powiatów mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskie-
go i tarnobrzeskiego przeprowadzonych w dniu 9 października 2005 roku 
i 23 października 2005 r.,

•	 Nr	24/122.	Akta Komisji Wyborczych z Wyborów Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej z terenu powiatów mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego 
i tarnobrzeskiego przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2010 roku i 04 lipca 
2010 roku,

•	 Nr	24/1123.	Akta Komisji Wyborczych z Wyborów do Sejmu i Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej z terenu powiatów mieleckiego, niżańskiego, stalowo-
wolskiego i tarnobrzeskiego przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 
roku,

•	 Nr	24/1124.	Akta Komisji Wyborczych z Wyborów Posłów do Parlamentu 
Europejskiego z terenu powiatów mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego 
i tarnobrzeskiego przeprowadzonych w dniu 07 czerwca 2009 roku,

•	 Nr	24/1125.	Akta Komisji Wyborczych z Wyborów do Rad Gmin, Rad Powia-
tów oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z terenu powiatów mie-
leckiego, niżańskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego przeprowadzonych 
w dniu 12 listopada 2006 roku oraz wyborów uzupełniających,

•	 Nr	24/1126.	Akta Komisji Wyborczych z wyborów przedterminowych burmi-
strza Ulanowa przeprowadzonych w dniu 01 marca 2009 roku.
Zinwentaryzowano w bazie danych IZA 75 zespołów archiwalnych, liczą-

cych łącznie 22527 j. inw., 263,76 mb, z czego 8 zespołów (1224 j. inw., 9,95 mb) 
stanowi zasób Oddziału Zamiejscowego w Sandomierzu.

PROFILAKTYKA I KONSERWACJA ZBIORÓW

W 2012 roku prowadzono prace nad zabezpieczaniem zasobu (wykorzysta-
no w tym celu pudła, teki archiwalne i obwoluty wykonane z materiałów bezkwa-
sowych, zabezpieczono 50,00 mb oraz 1925 j.a.). Ponadto przeprowadzono prace 
konserwatorskie zagrożonych archiwaliów w liczbie 2016 kart konserwatorskich. 
W ramach digitalizacji powstało 247 393 kopii cyfrowych materiałów archiwal-
nych (część z nich we współpracy z Towarzystwem Genealogicznym „Świętogen” 
w Kielcach).

Przeprowadzono również warsztaty szkoleniowe pt. „Zadania archiwum 
zakładowego (składnicy akt) w zakresie przekazywania, przechowywania oraz 
profilaktyki konserwatorskiej zasobu”. Uczestnikami byli pracownicy różnych 
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instytucji z terenu województwa świętokrzyskiego. Po części teoretycznej odbyły 
się zajęcia praktyczne w Pracowniach Konserwacji, obejmujące konserwację za-
chowawczą zbiorów kartograficznych.

NADZÓR NAD NARASTAJĄCYM ZASOBEM ARCHIWALNYM

Na terenie kompetencji Archiwum Państwowego w Kielcach pod nadzo-
rem archiwalnym znajduje się łącznie 458 archiwów zakładowych, w tym 240 ar-
chiwów zakładowych w państwowych jednostkach organizacyjnych oraz 218 ar-
chiwów zakładowych w organach i jednostkach organizacyjnych samorządu 
terytorialnego.

W roku sprawozdawczym powołano 13 nowych archiwów zakładowych w:
•	 Powiatowym	Inspektoracie	Nadzoru	Budowlanego	w	Sandomierzu,
•	 Ekologicznym	Związku	Gospodarki	Odpadami	Komunalnymi	z	siedzibą	

w Rzędowie,
•	 Komunalnym	Związku	Ciepłownictwa	„Ponidzie”	w	Busku-Zdroju,	Mię-

dzygminnym Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach,
•	 Staropolskim	Związku	Gmin	i	Miast	z	siedzibą	w	Końskich,
•	 Związku	Gmin	Gór	Świętokrzyskich	w	Bodzentynie,	Związku	Gmin	Po-

wiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy z siedzibą w Morawicy,
•	 Związku	Gmin	Ziemi	Włoszczowskiej	we	Włoszczowie,
•	 Związku	Międzygminnym	„Ekologia”	w	Jędrzejowie,
•	 Związku	Międzygminnym	„Utylizator”	w	Skarżysku-Kamiennej,
•	 Związku	Międzygminnym	„Nida	2000”	z	siedzibą	w	Solcu	Zdroju,
•	 Związku	Międzygminnym	„Nidzica”	z	siedzibą	w	Kazimierzy	Wielkiej,
•	 Ekologicznym	Związku	Gmin	Dorzecza	Koprzywianki	z	 siedzibą	w	Kli-

montowie.
Z nadzoru wykreślono 2 jednostki organizacyjne państwowe w związku 

z ich prywatyzacją:
•	 Koneckie	Zakłady	Odlewnicze	Spółka	Akcyjna	w	Końskich,
•	 Ośrodek	Badawczo-Rozwojowy	Elementów	i	Układów	Pneumatyki	Spół-

ka z o.o. w Kielcach.
W trakcie realizacji zadań dotyczących ustalania podmiotów jako jedno-

stek, w których są wytwarzane materiały archiwalne, w 2012 roku przeprowadzo-
no 2 ekspertyzy archiwalne oraz 6 ekspertyz archiwalnych dotyczących oceny 
stopnia uporządkowania i przygotowania do przekazania materiałów archiwal-
nych. Wykonano 164 kontrole archiwów zakładowych (112 kontroli ogólnych 
w państwowych jednostkach organizacyjnych i jednostkach samorządu teryto-
rialnego, 48 kontroli problemowych archiwów zakładowych USC, powiatowych 
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ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i byłych jednostek pań-
stwowych, przechowujących materiały archiwalne oraz 4 kontrole sprawdza-
jące, tzw. lustracje). W roku sprawozdawczym uzgodniono i zatwierdzono 295 
przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, w tym: 32 przepisy dla państwowych 
jednostek organizacyjnych (10 instrukcji kancelaryjnych, 10 wykazów akt i 10 in-
strukcji archiwalnych, 1 zmiana do wykazu akt, 1 nowelizacja instrukcji archiwal-
nej) i 263 przepisy dla samorządowych jednostek organizacyjnych (86 instrukcji 
kancelaryjnych, 87 wykazów akt, 84 instrukcje archiwalne, 3 zmiany do wykazów 
akt). W sferze normatywów kancelaryjnych i archiwalnych udzielono też 308 opi-
nii i konsultacji pisemnych do projektów przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Rozpatrzono 416 wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwal-
nej i wydano 370 zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w ilości 
ok. 11 494,58 metrów bieżących. Przeprowadzono także 23 źródłowe ekspertyzy 
archiwalne do wniosków o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niear-
chiwalnej. Ponadto w zakresie oceny wartości dokumentacji przeprowadzono 
7 ekspertyz w odniesieniu do dokumentacji kat. BE. Przygotowano też 26 opinii 
do wniosków na brakowanie dokumentacji przez Pocztę Polską oraz 12 opinii do 
wniosków na brakowanie dokumentacji przez PKP, które przesłano do AAN.

Prowadzono także kursy i szkolenia. Na 4 kursach kancelaryjno-archiwal-
nych I i II stopnia przeszkolono ogółem 66 osób (35 z podmiotów państwowych 
i 31 z podmiotów samorządowych). W spotkaniu konsultacyjnym, zorganizo-
wanym przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach, 
w związku z opracowywaniem przepisów dla pinb-ów, uczestniczyło 13 przedsta-
wicieli powiatowych inspektoratów.

W 2012 roku Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych powierzył Ar-
chiwum Państwowemu w Kielcach przygotowanie raportu na temat stanu nie-
państwowego zasobu archiwalnego. W ramach zadania opracowano harmono-
gram realizacji zadania, rodzaje i opisy działań. Sporządzono wykaz ważniejszych 
i znaczących niepaństwowych jednostek organizacyjnych, działających na terenie 
właściwości Archiwum, do których przesłano przygotowane ankiety i w odnie-
sieniu do których przeprowadzono dalsze czynności w celu pozyskania danych. 
Końcowym efektem realizacji niniejszego zadania było sporządzenie opracowa-
nia pt. „Raport na temat stanu niepaństwowego zasobu archiwalnego na terenie 
właściwości Archiwum Państwowego w Kielcach”, które zostało zamieszczone 
na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwów 
państwowych: www.archiwa.gov.pl wraz z trzema załącznikami do raportu, 
tj. ankietą skierowaną do niepaństwowych jednostek organizacyjnych, wykazem 
niepaństwowych jednostek organizacyjnych, do których została wysłana ankieta, 
oraz wykazem niepaństwowych podmiotów, które przesłały wypełnioną ankietę.
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UDOSTĘPNIANIE I INFORMACJA ARCHIWALNA

W pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Kielcach podczas 2868 
wizyt przyjęto 1140 użytkowników, dla których pracownicy Archiwum udostęp-
nili z zasobu archiwalnego 39 649 j.a., w tym 585 szpul mikrofilmów w ramach 
wypożyczeń międzyarchiwalnych. Zainteresowanym udzielano także informa-
cji o zasobie i sposobach korzystania z archiwaliów, baz danych oraz o zasadach 
udostępniania i powielania materiałów archiwalnych.

W 2012 roku w Archiwum Państwowym w Kielcach wykonano 2228 kwe-
rend. Do realizacji tego zadania wykorzystywano w głównej mierze akta stanu 
cywilnego, akta urzędów zawierające dane dotyczące własności, akta urzędów, 
sądów, instytucji, zakładów pracy i spółek do celów socjalnych (w tym akta oso-
bowe), akta urzędów posiadających dane w kwestiach potwierdzenia obywatel-
stwa, osiedlenia, wysiedlenia, repatriacji czy pozostawienia mienia poza granica-
mi RP, akta rodzin i rodów, akta urzędów XIX-wiecznej administracji państwowej 
i samorządowej. Ponadto archiwum uczestniczyło w realizacji jednej kwerendy 
tematycznej – „Archiwa przełomu 1989–1991” (projekt Kancelarii Prezydenta RP 
i Kancelarii Senatu). W wyniku tej kwerendy przeprowadzono poszukiwania ma-
teriałów archiwalnych w 12 zespołach archiwalnych; przejrzano 102 j.a. Kolejnym 
etapem prac będzie wyodrębnienie konkretnych dokumentów, spełniających 
kryteria projektu i wykonanie ich kopii.

Archiwum Państwowe prowadziło również, podobnie jak w latach ubie-
głych, wypożyczenia międzyarchiwalne. W 2012 roku wypożyczono na zewnątrz 
585 szpul mikrofilmów. Z archiwów państwowych do pracowni Archiwum 
w Kielcach sprowadzono dla celów genealogicznych i naukowych 300 szpul mi-
krofilmów. Dla potrzeb m.in. sądów: Okręgowego i Rejonowego w Kielcach, Re-
jonowego w Starachowicach oraz Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, a także 
IPN w Lublinie wypożyczono 30 jednostek archiwalnych.

POPULARYZACJA ARCHIWUM I JEGO ZASOBU

W ramach popularyzacji archiwum i jego zasobu zorganizowano m.in.:
1) Wystawę pt. „Szybciej, wyżej silniej. Dzieje sportu na Kielecczyźnie 

w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach”, której gościem honorowym był 
śp. Pan Leszek Drogosz – jeden z najzdolniejszych pięściarzy w historii polskie-
go boksu, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Rzymie (1960) i trzykrotny 
Mistrz Europy, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. Wystawa oraz katalog 
wystawy przygotowane przez Archiwum Państwowe było nawiązaniem do aktu-
alnych wydarzeń sportowych, takich jak UEFA EURO 2012 i Igrzyska Olimpijskie 



 KRONIKA 259

w Londynie. Zgromadzone archiwalia przedstawiały historię zmagań sportowych 
oraz powstawania i rozwoju stowarzyszeń i klubów sportowych na Kielecczyźnie, 
począwszy od połowy XIX aż do lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Zebrane na 
wystawę materiały archiwalne pochodziły z zasobu kieleckiego Archiwum i jego 
Oddziału w Sandomierzu, a także z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego 
i Archiwum Państwowego w Radomiu. Niezwykle cenne uzupełnienie stanowiły 
eksponaty ze zbiorów osób prywatnych, udostępnione Archiwum Państwowemu 
w Kielcach na potrzeby wystawy. Projekt zrealizowano ze środków finansowych 
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Impreza została objęta patronatem 
medialnym przez: TVP Kielce, Radio Kielce i „Echo Dnia”.

2) W dniu 29 czerwca 2012 roku w godz. 1800–2200 w Archiwum Państwo-
wym w Kielcach w ramach uczestnictwa w „magicznym weekendzie” Święta Kielc, 
zorganizowanym pod patronatem Prezydenta Miasta Kielc, odbywało się „Nocne 
zwiedzanie Archiwum”. Podczas zwiedzania goście mieli możliwość obejrzenia 
wystawy o sporcie na Kielecczyźnie oraz zapoznania się z pracą poszczególnych 
oddziałów. Poprzez specjalnie przygotowane prezentacje i wystawy starano się 
przybliżyć zwiedzającym codzienne czynności pracy merytorycznej każdego 
Oddziału Archiwum. Ponadto w pomieszczeniach magazynowych przygotowa-
no wystawę pt.: „Nie całkiem typowe archiwalia państwowe”, na której wyeks-
ponowano tę część zasobu, którą niewiele osób spodziewałoby się znaleźć w Ar-
chiwum. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w Oddziale Digitalizacji 
i Profilaktyki Konserwatorskiej, gdzie zwiedzający mogli samodzielnie próbować 
oczyszczać dokumenty z kurzu za pomocą różnego rodzaju gumek i gumki elek-
trycznej, podklejać przedarcia za pomocą bibułek zgrzewanych na gorąco. Można 
było również przyjrzeć się bliżej procesowi konserwacji na mokro, wzmacnianiu 
struktury dokumentów i podklejaniu ubytków bibułkami japońskimi.

3) W dniu 11 grudnia 2012 roku w Archiwum Państwowym w Kielcach 
oraz 13 grudnia w Oddziale Zamiejscowym w Sandomierzu odbyły się spotkania 
promocyjne wydawnictwa pt. „Archiwalia i pamiątki stanu wojennego w Archi-
wum Państwowym w Kielcach”. W spotkaniach z tej okazji udział wzięli m.in. 
członkowie Stowarzyszenia „Pamięć i Solidarność” w Sandomierzu, przedstawi-
ciele regionalnych instytucji naukowych i kulturalnych, przedstawiciele Zarządu 
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność oraz Zarządu Regionu Sandomier-
skiego NSZZ Solidarność.

W ramach popularyzacji zasobu archiwalnego pracownicy Archiwum 
Państwowego w Kielcach brali również udział w organizowanych w roku spra-
wozdawczym konferencjach popularnonaukowych, a mianowicie:

•	 W	dniu	13	października	2012	roku	(w	Szkole	Podstawowej	w	Piotrkowi-
cach w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2012 r.) w konferencji popu-
larnonaukowej „Franciszka z Krasińskich Wettyn. Królewiczowa polska, 
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księżna Kurlandii i Semigalii. Prababka dynastii królów włoskich. Dzie-
dzictwo rodziny Krasińskich w regionie świętokrzyskim”.

•	 W	dniach	 18–19	 października	 2012	 roku	w	 konferencji	 naukowej	 „Mul-
timedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach”, zorganizowanej 
przez Zakład Archiwistyki i Zakład Dydaktyki Historii Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

•	 Dnia	28	listopada	2012	roku	w	konferencji	„Z	dziejów	przemysłu	kieleckie-
go w XIX i XX stuleciu”, zorganizowanej w Muzeum Historii Kielc.

•	 W	czasie	VI	Powszechnego	Zjazdu	Archiwistów	Polskich	we	Wrocławiu,	
w ramach warsztatów „Edukacja w Archiwum”.
Popularyzacja Archiwum Państwowego w Kielcach i jego zasobu to rów-

nież wydane w roku sprawozdawczym publikacje wymienione już w tym spra-
wozdaniu, a więc przede wszystkim pierwszy inauguracyjny numer seryjnego 
wydawnictwa Archiwum Państwowego w Kielcach (wydawanego przy współpra-
cy z Kieleckim Towarzystwem Naukowym) pt. „Świętokrzyskie Studia Archiwal-
no-Historyczne”, „Archiwalia i pamiątki stanu wojennego w Archiwum Państwo-
wym w Kielcach” – album będący pokłosiem wystawy z 2011 roku oraz katalog 
wystawy „Szybciej, wyżej silniej. Dzieje sportu na Kielecczyźnie w zasobie Ar-
chiwum Państwowego w Kielcach”. Ponadto Archiwum Państwowe w Kielcach 
kontynuowało współpracę z regionalnymi placówkami naukowymi, tj. Uniwer-
sytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz kieleckimi szkołami wszystkich 
szczebli. W 2012 roku przeprowadzono 16 lekcji i zajęć archiwalnych.

Ponadto Archiwum Państwowe w Kielcach – w porozumieniu z Zakładem 
Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Instytutu Historii UJK w Kiel-
cach, Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach oraz Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli – w 2012 roku rozpoczęło nowy projekt edukacyjny pt. „Lekcje archiwalne 
on-line. W roku sprawozdawczym na stronie internetowej Archiwum zamiesz-
czono 2 lekcje wirtualne:

•	 Kielce	w	pierwszej	połowie	XIX	wieku,
•	 Kielce	w	okresie	okupacji	hitlerowskiej.

W maju 2012 roku w Archiwum Państwowym w Kielcach odbyło się spo-
tkanie metodyczne w ramach projektu „Edukacja wielokulturowa w praktyce 
szkolnej”, zorganizowane wspólnie ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli oraz Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Do-
skonalenia Nauczycieli w Kielcach. W ramach współpracy z kieleckimi placów-
kami naukowymi i kulturalnymi Archiwum Państwowe włączyło się w organiza-
cję uroczystości 90-lecia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego 
im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach, udostępniając skany z materiałów 
archiwalnych przechowywanych w zasobie Archiwum i dotyczących działalności 
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tej placówki. Materiały te zaprezentowane zostały na przygotowanej przez Woje-
wódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach wystawie pt. „Z kart historii Wojewódz-
kiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego 
w Kielcach”, którą można było oglądać w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara 
Kolberga w Kielcach, a następnie w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Ar-
chiwum kieleckie prowadziło także poszukiwania i udostępniało kopie materia-
łów archiwalnych dla Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach do 
celów wystawy prezentującej historię miasta Kielce w okresie 1789–1981.

W czerwcu 2012 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Archiwum 
Państwowym w Kielcach a Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach w sprawie na-
wiązania współpracy przy tworzeniu materiałów informacyjnych oraz udostęp-
nianiu historycznych materiałów archiwalnych, przechowywanych w zasobie tu-
tejszej placówki, na rzecz Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie 
oraz Wirtualnego Mauzoleum, gdzie prezentowane będą wystawy upamiętnia-
jące zbrodnie dokonywane na ludności wiejskiej przez okupanta niemieckiego 
i sowieckiego w czasie II wojny światowej, a także zaangażowanie mieszkańców 
wsi w działalność Polskiego Państwa Podziemnego.

Archiwum Państwowe w Kielcach włączyło się w organizację wystawy  
pt. „Historia sportu w Kielcach do 1990 roku”, przygotowanej przez Muzeum 
Historii Kielc. Na wystawie znalazły się m.in.: skany dokumentów przechowy-
wanych w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach. Natomiast w ramach 
współpracy ze Stowarzyszeniem im. Jana Karskiego w Kielcach przeprowadzono 
kwerendę oraz udostępniono kopie materiałów archiwalnych dotyczące Holo-
caustu, które zostały zaprezentowane w ramach obchodów 70. rocznicy zagłady 
getta kieleckiego.

Archiwum Państwowe w Kielcach brało również udział w organizacji 
konkursu „Szkoła a dwór”, którego inicjatorami był Dom i Biblioteka Sichow-
ska im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów w Sichowie. W 2012 roku Archiwum Pań-
stwowe w Kielcach zawarło porozumienie dotyczące współpracy przy wyborze 
i digitalizacji materiałów archiwalnych z Ośrodkiem Edukacyjno-Muzealnym 
„Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku.

Archiwum Państwowe w Kielcach utrzymuje również kontakt z innymi 
archiwami państwowymi. Na potrzeby wystaw organizowanych przez archiwa 
prowadzono kwerendy i udostępniano kopie cyfrowe dokumentów do tematów: 
„Miasto bez rabina nie może istnieć” (Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy) 
oraz „Prezydent Ignacy Mościcki i jego epoka” (Archiwum Państwowe w Gorzo-
wie Wielkopolskim).

Współpraca z placówkami naukowymi i kulturalnymi obejmuje także 
wizyty o charakterze popularnonaukowym. W kwietniu 2012 roku Archiwum 
Państwowe w Kielcach odwiedzili studenci II i III roku historii (specjalizacja 
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archiwalna i edytorsko-redaktorska) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Goście zapoznali się z zasobem Archiwum Państwowego, jego orga-
nizacją i zadaniami oraz zwiedzili nową siedzibę. Z kolei w dniach 4–5 lipca 2012 
roku Archiwum Państwowe w Kielcach odwiedzili goście z USA i Izraela, którzy 
przybyli do Kielc w związku z uroczystościami 66. rocznicy 4 lipca. W Archiwum 
Państwowym wysłuchali oni prelekcji połączonej z prezentacją materiałów archi-
walnych dotyczących ludności żydowskiej, mieszkającej na Kielecczyźnie, a także 
odwiedzili pracownię naukową, gdzie prowadzili poszukiwania genealogiczne. 
Natomiast Oddział Zamiejscowy w Sandomierzu kontynuował swoją współpra-
cę z Sandomierskim Stowarzyszeniem „Pamięć i Solidarność” przy redagowaniu 
strony internetowej www.pamiecisolidarnosc.pl, na której prezentowane są ma-
teriały dotyczące działalności NSZZ „Solidarność”.

WIESŁAWA RUTKOWSKA  
Archiwum Państwowe w Kielcach



„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2013, s. 263-268

z kroniki Archiwum kieleckiego – o otwarciu nowej siedziby słów kilka

Zanim będzie mowa o nowej siedzibie Archiwum Państwowego w Kiel-
cach, słów kilka poświęcić należy temu, jak wyglądała jego przeszłość, gdyż mi-
niony okres działalności archiwum stanowi „księgę” uzupełnianą o wydarzenia 
najnowsze na przestrzeni wieków. Dzieje te dotyczą czasów archiwów kieleckich 
już od XVIII do początku XX wieku 1. Pośród nich najbardziej znaczącym było 
bezsprzecznie Archiwum miasta Kielc, sięgające swoją historią prawdopodobnie 
lokacji Kielc w połowie XIV lub nawet XIII stulecia 2. Po latach procesu poprze-
dzającego formowanie się Archiwum Państwowego w Kielcach, jego faktyczne 
istnienie wyznaczył okres międzywojenny. W tym czasie, kiedy nastąpiła orga-
nizacja państwowej służby archiwalnej, na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 
roku, w zaistniałej wówczas sieci archiwów państwowych pojawiły się pierwsze 
wzmianki o Archiwum kieleckim 3. Swoją działalność rozpoczęło ono dopiero 
w 1923 roku. Na kartach jego dziejów pojawiło się wówczas wiele znanych i wy-
bitnych postaci zasłużonych dla Ziemi Świętokrzyskiej, osób kierujących nim 
i kreujących jego wizerunek 4. Na przestrzeni lat Archiwum zmieniało kilkakrot-
nie swoje siedziby, zarówno w samym mieście, jak i województwie kieleckim. 
Wynikało to z działalności oddziałów zamiejscowych podległych centrali kielec-
kiej w okresie międzywojnia, okupacji hitlerowskiej 5 oraz okresie powojennym 6 7. 
Przełomem w  dziejach Archiwum kieleckiego był 2010 rok i przeprowadzka 
instytucji do obecnej siedziby w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 57 (z pozosta-
łym jedynym Oddziałem Zamiejscowym w Sandomierzu). Pierwsze prace przy 
likwidacji i przemieszczeniu placówek rozpoczęto już w końcu tegoż roku, a całą 

1 R. Guldon, Archiwa kieleckie od XVIII do początków XX w., Kielce 1973, s. 5.
2 Z. Guldon, Początki Kielc, „Kwartalnik Kieleckiego Towarzystwa Naukowego”, 1971, s. 47-48.
3 R. Piechota, Archiwa Państwowe. Informator, Warszawa 1977, s. 6.
4 Archiwum Państwowe w Kielcach, Archiwum zakładowe, sygn. arch. 13.
5 A. Artymiak, Z dziejów archiwów kieleckich, cz. 2, Kielce 1957, s. 2, mps w Bibliotece Archi-

wum Państwowego w Kielcach.
6 S. Marcinkowski, Działalność Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach w latach 

1923–1973, Kielce 1973, s. 20-22.
7 A. Makowska, B. Ryszewski, Zarys dziejów Archiwum Państwowego w Kielcach, „Archeion”, 

t. 39, 1963, s. 56.
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przeprowadzkę zakończono w czerwcu 2011 roku. Było to pracochłonne i poważ-
ne przedsięwzięcie, które udało się zrealizować, nie przerywając działalności sta-
tutowej. Zlikwidowano wówczas placówki terenowe i do nowego lokum przewie-
ziono zasób archiwalny z oddziałów zamiejscowych w Pińczowie, Jędrzejowie, 
Starachowicach oraz z siedziby głównej w Kielcach. Oficjalne uroczystości z oka-
zji otwarcia nowego budynku odbyły się w dniach 12–13 października 2011 roku.

To jak ważne jest gromadzenie świadectw naszej polskości, tradycji oraz dowodów ważności 
na nowej mapie Europy mogę zaświadczyć – jako dokumentalista, filmowiec, Dyrektor Od-
działu Telewizji Polskiej w Kielcach… z tej wspaniałej okazji przenosin do nowej siedziby 
życzę kolejnych sukcesów… 8

W inauguracji otwarcia Archiwum Państwowego w Kielcach wzięło udział 
wielu przedstawicieli środowiska archiwalnego, muzealnego, bibliotecznego, 
władz i urzędów Kielecczyzny, ludzi reprezentujących świat kultury, szkolnictwa 
i nauki, ale także mieszkańców Ziemi Kieleckiej zainteresowanych wydarzeniami 
w regionie, będącym ich najważniejszą małą ojczyzną.

Uroczystość rozpoczęła się przed gmachem nowej siedziby Archiwum. 
Dyrektor Wiesława Rutkowska wraz z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Pań-
stwowych prof. dr hab. Władysławem Stępniakiem, Wojewodą Świętokrzyskim 
Bożentyną Pałką-Korubą oraz Ordynariuszem Diecezji Kieleckiej prof. dr. hab. 
Kazimierzem Ryczanem dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi w geście 
otwarcia najnowocześniejszego lokum tutejszego Archiwum. Po zakończeniu ce-
remonii wszystkich obecnych zaproszono do sali konferencyjnej, gdzie nastąpiła 
dalsza część inauguracyjna otwarcia nowej siedziby. Gości przybyłych na uroczy-
stość przywitała Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach Wiesława Rut-
kowska. Następnie swoimi wystąpieniami otwarcie Archiwum uświetnili m.in.: 
prof. dr hab. Władysław Stępniak, Bożentyna Pałka-Koruba, Czesław Gruszewski 
– wiceprezydent miasta Kielce, Elwira Szczepaniak – była dyrektor Archiwum 
Państwowego w Kielcach, Kornelia Major – prezes Świętokrzyskiego Towarzy-
stwa Genealogicznego „Świętogen” w Kielcach, senator Adam Massalski, poseł 
Jarosław Rusiecki, Sylwester Kwiecień – prezydent miasta Starachowice i przed-
stawiciele firmy „Kartel” z Jędrzejowa remontującej nową siedzibę archiwum. 
Kolejno w swoim krótkim wystąpieniu Łukasz Guldon zapoznał zgromadzonych 
z zarysem dziejów Archiwum kieleckiego, które nową swoją historię wzbogaciło 
o kolejny jej etap z dniem otwarcia nowej siedziby w Kielcach przy ul. Kusociń-
skiego 57. Gościom zaprezentowano również specjalnie przygotowany na tę oka-

8 Archiwum Państwowe w Kielcach, Księga Pamiątkowa.
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zję spacer wirtualny po nowym obiekcie, którego prezentację z komentarzem do 
niego przeprowadził st. archiwista Rafał Rębosz.

Szanowni Państwo, Pracownicy i Dyrekcjo Archiwum Państwowego w Kielcach… bardzo 
prosimy o przyjęcie serdecznych gratulacji w chwili zaiste historycznej… Nowy gmach, no-
woczesność w każdym calu! Polecamy się łaskawej pamięci, licząc na bliską współpracę ze 
studentami i pracownikami Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach… Życzymy wszelkiej pomyślności i sukcesów w tej wielce ważnej pracy… 9

Po zakończeniu części inauguracyjnej w sali konferencyjnej nastąpiło 
otwarcie wystawy „Archiwum Państwowe w Kielcach wczoraj i dziś”. Obecni na 
uroczystości mogli zapoznać się z dziejami Archiwum w świetle materiałów po-
chodzących z przechowywanego w nim zasobu archiwalnego. Dzieje te zapre-
zentowano również za pośrednictwem fotografii byłych siedzib Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach, jego oddziałów terenowych na terenie województwa oraz 
poprzez ekspozycję poświęconą sylwetkom dyrektorów i kierowników, sprawu-
jących pieczę nad działalnością Archiwum w czasach minionych i w chwili obec-
nej. Wystawę urozmaiciły również pamiątkowe zdjęcia byłej kadry Archiwum 
i fotografie najnowsze z okresu przeprowadzki do nowej siedziby.

Z okazji otwarcia nowej siedziby Archiwum Państwowego w Kielcach wyrażam wyrazy 
uznania dla kierownictwa i pracowników za włożony wysiłek w stworzenie nowej siedzi-
by… Życzę wiele pomyślności, życzliwości w pracy, a także dużo zadowolenia 10.

W ramach uroczystości w Archiwum kieleckim od godziny 1400 odbywały 
się także panele tematyczne poświęcone zagadnieniom archiwalno-bibliotecznym. 
Swoje osiągnięcia i oferty prezentowali przedstawiciele kilku firm, mianowicie: Fa-
mar-system – panel pt. Nowoczesne wyposażenie archiwów (oferta regałów o na-
pędzie elektrycznym); firma Median S.A. – panel pt. Nowoczesność i technologia 
w służbie archiwów i bibliotek (oferta sprzętu, materiałów i technologii w dziedzi-
nie zabezpieczania archiwaliów); firma Digital Dokument Profesionals – panel pt. 
Technologie digitalizacyjne dla archiwów w ofercie w ofercie DDP (oferta najnowo-
cześniejszego sprzętu digitalizacyjnego w postaci skanerów); firma Mikrofilm – Se-
rvice – panel pt. 20 lat współpracy z Archiwami Państwowymi w zakresie analogo-
wych i cyfrowych technologii archiwizacji dokumentów oraz firma PHU Beskid Plus 
– panel pt. Materiały do usuwania skutków katastrof oraz akcesoria BHP stosowane 
w archiwach (oferta produktów dostępnych na rynku).

 9 Tamże.
10 Tamże.
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Wreszcie Kielce doczekały archiwum na miarę XXI wieku… Atmosfera prezentacji pro-
fesjonalna 11.

W trakcie paneli tematycznych goście przybyli na inaugurację wybierali 
interesujące ich zagadnienia, jak również specjalnie przygotowane dla nich atrak-
cje. Należały do nich m.in. zwiedzanie całego nowego budynku wraz z pracow-
niami: konserwacji, naukową, digitalizacji, a także zwiedzanie magazynów archi-
walnych wyposażonych w unikalne wówczas na terenie kraju 12-metrowe regały 
przesuwne o napędzie i sterowaniu elektrycznym.

Przeniesienie Archiwum Państwowego w Kielcach do nowej siedziby było przedsięwzię-
ciem wysoce słusznym i uzasadnionym. Gratulujemy doskonałej organizacji. Dziękujemy 
za miłe przyjęcie podczas Nocnego Zwiedzania Archiwum… Życzymy miłej pracy w no-
wym budynku 12.

W pierwszym dniu uroczystości otwarcia nowej siedziby w godzinach po-
południowych i wieczornych zaplanowano również nocne zwiedzanie budynku, 
podczas którego goście zapoznawali się z obiektem przy użyciu latarek i lampek 
solarnych. Dzięki pracownikom, którzy omawiali poszczególne etapy „podróży 
nocnej”, zwiedzający mogli poznać specyfikę pracy archiwalnej oraz obejrzeć 
specjalne wystawy, prezentacje i pokazy zaplanowane w kilku miejscach wyzna-
czonej trasy. Tej nocy archiwum odwiedziło wielu mieszkańców Kielc, którzy wy-
rażali swoje zadowolenie z efektów tego przedsięwzięcia.

Siedziba Archiwum piękna, pomysł nocnego zwiedzania znakomity 13.

Należy tu wspomnieć również o niezwykle uroczystym spotkaniu, tym ra-
zem mniej oficjalnym, bo o charakterze wewnętrznym, w trakcie którego Naczel-
ny Dyrektor Archiwów Państwowych prof. dr hab. Władysław Stępniak złożył 
powinszowania całej załodze Archiwum, kierując do pracowników niezmier-
nie ciepłe słowa, życząc im powodzenia i sukcesów w dalszej pracy archiwalnej. 
Z perspektywy dwóch lat pracy tutejszego Archiwum w nowej siedzibie można 
powiedzieć, że stało się to faktem.

Uprzejmie dziękuję za zaproszenie do udziału w bardzo podniosłej uroczystości – inaugura-
cji budynku, który pierwszy raz w dziejach kieleckiej i świętokrzyskiej archiwistyki stworzy 

11 Tamże.
12 Tamże.
13 Tamże.
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warunki długowiecznego, bezpiecznego przechowywania zbiorów i możliwości pełnej zaan-
gażowania pracy. Serdecznie gratuluję. Życzę wielu twórczych osiągnięć całej załogi 14.

W kolejnym dniu inauguracji otwarcia nowej siedziby Archiwum kielec-
kiego w sali konferencyjnej odbyła się sesja naukowa pt. „Z dziejów, zasobu i dzia-
łalności Archiwum Państwowego w Kielcach”, która cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem. Sesję otworzyła Dyrektor Wiesława Rutkowska, witając przybyłych 
gości i prelegentów. Pierwsze wystąpienie dotyczyło Roli archiwaliów w budowa-
niu muzealnej narracji historycznej. Temat ten przedstawił Dyrektor Muzeum 
Historii Kielc dr Jan Główka, przybliżając zgromadzonym dzieje muzeum oraz 
podkreślając ogromne znaczenie archiwaliów wykorzystywanych w działalności 
tej placówki. Następni prelegenci zaprezentowali kolejno przygotowane na sesję 
referaty: dr Anita Młynarczyk-Tomczyk – Wojewódzkie Archiwum Państwowe 
w Kielcach i jego agendy. Działalność naukowa i popularyzacyjna w latach 1958–
1966; mgr Anna Smorąg (kierownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego i Groma-
dzenia Materiałów Archiwalnych w Archiwum Państwowym w Kielcach) podjęła 
tematykę nadzoru archiwalnego; mgr Hubert Mazur (st. archiwista w Oddziale 
Udostępniania Materiałów Archiwalnych w Archiwum Państwowym w Kielcach) 
przedstawił wykład pt. Działalność edukacyjna i naukowa Archiwum Państwo-
wego w Kielcach. Marzenia a rzeczywistość; mgr Edyta Krężołek (Oddział IPN 
w Kielcach) Indeks Polaków zamordowanych i represjonowanych przez hitlerowców 
za pomoc Żydom; mgr Iwona Pogorzelska (Kierownik Oddziału Udostępniania 
Materiałów Archiwalnych w Archiwum Państwowym w Kielcach) przedstawiła 
dzieje Archiwum kieleckiego od 1923 roku do chwili obecnej; dr Hubert Wilk 
(Instytut Historii PAN w Warszawie) wystąpił z referatem pt. Znaczenie zasobu 
Archiwum Państwowego w Kielcach dla badań nad dziejami regionu między Wisłą 
a Pilicą w okresie Polski Ludowej; mgr Maciej Aleksiejuk i mgr Marta Rzepecka- 
-Aleksiejuk (Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy) swoje wystąpienie po-
święcili kieleccianom w zasobie Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy; 
mgr Anna Jankowska (Archiwum Państwowe w Radomiu) zaprezentowała ma-
teriały źródłowe do dziejów Kielc w zasobie Archiwum radomskiego; dr Marek 
Jedynak (Oddział IPN w Kielcach) przedstawił charakterystykę zespołu archiwal-
nego „Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach”; dr Urszula Oettingen (Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w Kielcach) omówiła materiały do dziejów ochotniczych 
straży ogniowych, przechowywane w kilku zespołach w Archiwum kieleckim; 
mgr Anna Rogowska (st. archiwista w Oddziale Przechowywania i Ewidencjono-
wania Zasobu Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach) przedstawi-

14 Tamże.
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ła źródła do badań nad rozwojem przestrzennym i urbanistycznym Jędrzejowa 
w XIX i XX wieku. Jako ostatni ponownie wystąpił mgr Hubert Mazur, tym ra-
zem z referatem obrazującym źródła do dziejów uzdrowisk w zasobie Archiwum 
kieleckiego.

Po zapoznaniu się z bardzo interesującymi wystąpieniami nastąpiła część 
dyskusyjna, w trakcie której pojawiło się dużo ciekawych pytań i refleksji. Sesję 
naukową zamknęła Dyrektor Wiesława Rutkowska, dziękując prelegentom i go-
ściom za udział w konferencji. Sesję podsumował w krótkim wystąpieniu Hu-
bert Mazur, zapraszając jednocześnie obecnych do uczestnictwa we wszystkich 
takich ciekawych inicjatywach, organizowanych przez Archiwum Państwowe 
w Kielcach.

Bardzo dziękuję za możliwość udziału w sesji naukowej i życzę wielu takich inicjatyw 
naukowych 15.

Na zakończenie tego ważnego dla Archiwum Państwowego w Kielcach wy-
darzenia, tworzącego dalsze, a jednak nowe dzieje, bo przecież podejmujące wy-
zwania wcześniej z różnych względów trudne do realizacji, należy podkreślić, że 
było ono wyjątkowe. Zapoczątkowało bowiem okres zdecydowanego rozwoju na 
wszystkich płaszczyznach działalności archiwów państwowych z jednoczesnym 
współuczestnictwem w nim wielu państwowych, kulturalnych i naukowych śro-
dowisk, zarówno z Regionu Świętokrzyskiego, jak również z całego kraju. Nie 
ulega wątpliwości, że ta karta dziejów Archiwum kieleckiego – otwarta w nowym 
obiekcie – będzie poszerzać nowe archiwalne przestrzenie.

ŁUKASZ GULDON 
Archiwum Państwowe w Kielcach

15 Tamże.
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Sprawozdanie z promocji i tomu „Świętokrzyskich Studiów  
Archiwalno-historycznych”, 19 lutego 2013 roku

W dniu 19 lutego 2013 roku w siedzibie Archiwum Państwowego w Kiel-
cach odbyła się uroczysta promocja pierwszego tomu „Świętokrzyskich Studiów 
Archiwalno-Historycznych”. Publikacja ukazała się w grudniu 2012 roku przy 
współpracy Archiwum Państwowego w Kielcach i Kieleckiego Towarzystwa Na-
ukowego.

Pośród zebranych gości znaleźli się m.in.: Ryszard Wojtkowski – zastęp-
ca naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych, prof. Tomasz Lech Stańczyk 
– prezes Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, członkowie Rady Programowej 
„Świętokrzyskich Studiów Archiwalno-Historycznych”: prof. Adam Massalski, 
prof. Jerzy Szczepański, prof. Waldemar Kowalski oraz ks. dr Andrzej Kwaśniew-
ski, członkowie Zespołu Redakcyjnego: dr Edyta Majcher-Ociesa, Hubert Mazur 
oraz dr Hubert Wilk. Licznie reprezentowani byli autorzy artykułów opubliko-
wanych w tomie oraz przedstawiciele kieleckiego środowiska kulturalno-nau-
kowego: prof. Beata Wojciechowska – dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego, dr Jan Główka – dyrektor Muzeum Historii Kielc, Leszek 
Bukowski – naczelnik Delegatury Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Kra-
kowie, Kazimierz Jaroszek – dyrektor Archiwum Państwowego w Radomiu, 
Andrzej Dąbrowski – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. 
W imieniu członków Rady Programowej, współwydawcy, czyli Kieleckiego To-
warzystwa Naukowego, oraz Zespołu Redakcyjnego licznie zebranych gości po-
witała Wiesława Rutkowska – dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach, jed-
nocześnie redaktor naczelny nowego wydawnictwa. W krótkim przemówieniu 
Pani dyrektor przedstawiła członków Rady Programowej, Zespołu Redakcyjnego 
oraz historię powstania „Świętokrzyskich Studiów Archiwalno-Historycznych”. 
W zamierzeniu nowa seryjna publikacja miała promować Archiwum Państwowe 
w Kielcach i popularyzować wiedzę o nim i jego zasobie, a także jednoczyć regio-
nalne środowiska naukowe, czego dowodem jest obecność jako współwydawcy 
Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Pomysł wydawania własnego periodyku 
zbiegł się w czasie z nową strategią Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, 
zakładającą działalność archiwów na płaszczyźnie szerzenia kultury, nauki oraz 
wiedzy o archiwach i ich zasobach. Wpisanie się w ową politykę potwierdził 
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w późniejszej wypowiedzi Ryszard Wojtkowski, zapewniając jednocześnie o po-
mocy ze strony Naczelnej Dyrekcji dla nowego wydawnictwa. Wiesława Rutkow-
ska podkreśliła jednocześnie ambitne plany rozwoju serii: poszerzenie tematyki 
wydawnictwa oraz rozpoczęcie starań o włączenie „Świętokrzyskich Studiów Ar-
chiwalno-Historycznych” na listę czasopism punktowanych. Przemawiający na-
stępnie prof. Tomasz Lech Stańczyk podkreślił integrujący dla regionalnego śro-
dowiska naukowego charakter serii. W imieniu Rady Programowej głos zabrał 
prof. Adam Massalski, który podkreślił (jako historyk, ale także archiwista – były 
pracownik Archiwum Państwowego w Kielcach) ogromną wagę źródeł archiwal-
nych w warsztacie naukowym. Następnie głos zabrali przedstawiciele Zespołu 
Redakcyjnego: dr Edyta Majcher-Ociesa przedstawiła zagadnienie współpracy 
Archiwum Państwowego w Kielcach z Instytutem Historii Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego (zwłaszcza na polu edukacyjnym), dr Hubert Wilk zaprezentował 
w skrócie zawartość pierwszego tomu „Świętokrzyskich Studiów Archiwalno- 
-Historycznych”, natomiast przedmiotem wystąpienia Huberta Mazura była dzia-
łalność wydawnicza Archiwum Państwowego w Kielcach na tle aktywności pu-
blicystycznej archiwów państwowych. Część oficjalną podsumowała Pani dyrek-
tor Wiesława Rutkowska, ponownie dziękując zebranym za liczny udział.

Promocji towarzyszyła wystawa „Szybciej, wyżej, silniej. Dzieje sportu na 
Kielecczyźnie w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach”.

HUBERT WILK 
Polska Akademia Nauk
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konkurs genealogiczny „moja rodzina”

W dniu 18 czerwca 2013 roku w Archiwum Państwowym w Kielcach odbyło 
się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu genealogicznego pt. „Moja Rodzina”. Kon-
kurs ten stanowił jeden z elementów obchodów 90. rocznicy powstania Archiwum 
Państwowego w Kielcach. Jednak nie tylko jubileusz naszej jednostki przyświecał 
organizacji tego przedsięwzięcia. Poprzez organizację konkursu pragnęliśmy przede 
wszystkim rozbudzić wśród młodzieży szkolnej zainteresowanie genealogią i dzie-
jami własnego rodu. Chcieliśmy nauczyć szacunku żyjących do swoich przodków, 
a także dostrzegania związków historycznych zachodzących między losami swoich 
bliskich a dziejami regionu i kraju. Działania takie budują poczucie patriotyzmu, 
szczególnie w kontekście tzw. małej ojczyzny.

Ważnym celem było również zaprezentowanie Archiwum, pokazanie jego 
zadań oraz możliwości korzystania z przechowywanego w nim zasobu. Chcieli-
śmy zachęcić młodzież do prowadzenia samodzielnych poszukiwań w przecho-
wywanych przez Archiwum materiałach źródłowych, stanowiących niewyczer-
paną kopalnię informacji o swojej rodzinie czy miejscu jej zamieszkania.

Konkurs zorganizowano przy współudziale i pomocy Pana Tomasza Bo-
guckiego – przewodniczącego Rady Miasta Kielce oraz Stowarzyszenia Archiwi-
stów Polskich i Świętokrzyskiego Towarzystwa Genealogicznego „ŚWIęTOGEN”. 
Adresatem konkursu byli uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych oraz I–III 
szkół gimnazjalnych. Zaproszenia skierowano do prawie 300 placówek na terenie 
miasta Kielce i powiatu kieleckiego.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym każda z zainteresowa-
nych szkół musiała przeprowadzić wewnętrzne eliminacje. Ich efektem było wybra-
nie maksymalnie trzech najlepszych prac, które następnie dostarczono do Archi-
wum, gdzie przeszły ostateczną weryfikację w ramach drugiego etapu konkursu.

Do oceny prac Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach powoła-
ła Komisję Konkursową. W jej skład weszli: Wiesława Rutkowska – dyrektor 
Archiwum Państwowego w Kielcach, Piotr Pawłowski – prezes Oddziału Wo-
jewódzkiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Kornelia Major – prezes 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Genealogicznego „Świętogen”, Tomasz Bogucki 
– przewodniczący Rady Miasta Kielce oraz Bożena Zielińska – przedstawiciel 
Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.
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W konkursie wzięło udział 27 szkół – 20 podstawowych oraz 7 gimnazjal-
nych. Przesłały one 57 prac, w tym 40 stanowiły prace dzieci z klas IV–VI szkoły 
podstawowej. Ich ocena była trudnym i mozolnym wyzwaniem. Zgodnie z zapi-
sami regulaminu punkty przyznawano za formę plastyczną, liczbę zaprezentowa-
nych pokoleń (nie mniejszą niż cztery), informacje o osobach (imię, nazwisko, 
data urodzenia, ślubu, zgonu, zawód, miejsce pracy, tytuły, udział w ważnych 
wydarzeniach dziejowych) oraz zdjęcia poszczególnych osób. Praca musiała być 
wykonana na kartonie formatu nie mniejszego niż A2 i nie większego niż A1. Po-
nieważ poziom biorących udział w konkursie prac, ich zawartość merytoryczna 
i estetyka stały na bardzo wysokim poziomie Komisja konkursowa miała dużo 
pracy, chcąc rzetelnie i bardzo dokładnie ocenić wszystkie nadesłane drzewa ge-
nealogiczne.

Laureatami konkursu zostali:
Szkoła podstawowa:
I miejsce – Aleksandra Turlińska (Szkoła Podstawowa w Chmielniku)
II miejsce – Julia Kruk, Jacek Kruk (Szkoła Podstawowa nr 32 w Kielcach)
III miejsce – Monika Bąk (Szkoła Podstawowa w Brzechowie)
Wyróżnienie – Michał Furmańczyk (Szkoła Podstawowa w Kajetanowie)
Wyróżnienie – Agnieszka Pajdał (Szkoła Podstawowa nr 25 w Kielcach)
Wyróżnienie – Marta Bartkiewicz (Szkoła Podstawowa w Nowinach)
Szkoła gimnazjalna:
I miejsce – Krzysztof Dziubek (Gimnazjum nr 23 w Kielcach)
II miejsce – Maciej Gula (Gimnazjum nr 4 w Kielcach)
III miejsce – Katarzyna Wijas, Wojciech Wijas (Gimnazjum w Chęcinach)
Wyróżnienie – Marcin Muszyński (Gimnazjum nr 23 w Kielcach)
Wyróżnienie – Aleksander Klimek (Gimnazjum w Sukowie)
Wyróżnienie – Klaudia Rejnowicz (Gimnazjum w Rakowie)

Nagrodę specjalną, przyznaną przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Gene-
alogiczne „ŚWIęTOGEN”, otrzymał: Kornel Kumański ze Szkoły Podstawowej 
w Morawicy.

Na uroczystość wręczenia nagród i dyplomów licznie przybyli uczestnicy 
konkursu wraz z nauczycielami opiekunami i rodzicami. Laureaci otrzymali cen-
ne nagrody (tablety i książki), których fundatorami byli: Archiwum Państwowe 
w Kielcach, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, przewodniczący Rady Miasta 
Kielce Tomasz Bogucki oraz firma komputerowa Midnet Serwis. Wszystkie pra-
ce zostały zaprezentowane na wystawie. Przygotowano ją w specjalnie do tego 
przystosowanej sali wystawowej w budynku Archiwum, przy ul. Kusocińskiego 
57. Jednocześnie przygotowano „wirtualną” wystawę, którą można oglądać na 
stronach internetowych naszego Archiwum. Dodatkowo organizatorzy konkursu 
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zorganizowali plebiscyt na Nagrodę Publiczności. Uczestnicy konkursu, jak rów-
nież osoby odwiedzające Archiwum w trakcie trwania wystawy mogli oddać głos 
na najlepszą w ich ocenie pracę (głosować można było również na Facebooku). 
Wręczenie nagrody publiczności nastąpiło podczas uroczystych obchodów 90-
lecia Archiwum Państwowego w Kielcach 16 października 2013 roku.

Laureatką została Wiktoria Szyszka, reprezentująca Szkołę Podstawową 
im. S. Żeromskiego w Chmielniku, a Nagrodę Publiczności wręczył osobiście 
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prof. Władysław Stępniak.

IWONA POGORZELSKA, WOJCIECH GRZESIK  
Archiwum Państwowe w Kielcach





warsztaty „edukacja w archiwum”, wrocław 5 września 2012 roku 
(w ramach Vi Powszechnego zjazdu Archiwistów Polskich,  
wrocław 5–7 września 2012 r.)

W dniach 5–7 września 2012 roku we Wrocławiu pod hasłem „Zatrzymać 
przeszłość, dogonić przyszłość” odbył się VI Powszechny Zjazd Archiwistów 
Polskich. Przedsięwzięcie zorganizowały: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Politechnika Wrocławska. Uro-
czysta inauguracja nastąpiła 5 września 2012 roku o godz. 1600 w Auli Głównej 
Politechniki Wrocławskiej. Oficjalnego otwarcia Zjazdu dokonali prof. Jarosław 
Poraziński – prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, dr Lucyna Harc – 
przewodnicząca wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 
oraz prof. Władysław Stępniak – naczelny dyrektor Archiwów Państwowych, 
który wygłosił wykład Narodowy zasób archiwalny w epoce cyfrowej. Natomiast 
prof. Rościsław Żerelik z Uniwersytetu Wrocławskiego w swym referacie omówił 
historię dolnośląskich archiwów. Sesję plenarną zamknęło wystąpienie Thomasa 
Aignera (ICARUS, Wiedeń) pt. Komplementarność i synergia – zasady funkcjo-
nowania archiwów w erze cyfrowej (Complementarity and Synergy – Basic prin-
ciples of the digital era in archives). Podczas inauguracji osiem osób zostało od-
znaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych honorowymi 
odznakami „Za Zasługi Dla Archiwistyki”. Po oficjalnym otwarciu Zjazdu odbyło 
się spotkanie towarzyskie. Drugi dzień obrad (6 września) wypełniło dziewięć 
paneli tematycznych – zgrupowanych w dwóch sesjach: przed- i popołudniowej. 
Przedmiotem referatów i dyskusji archiwistów, historyków, zarządców dokumen-
tacji oraz informatyków były wyzwania i problemy współczesnej archiwistyki. 
Wśród z nich znalazły się m.in.: wartościowanie dokumentacji, prawo archiwal-
ne, standaryzacja, zarządzanie dokumentacją, w tym także elektroniczną, archi-
wa wyodrębnione, archiwa samorządowe, archiwa wojskowe, archiwa kościelne, 
archiwa historii mówionej, rozwój e-administracji, digitalizacja materiałów ar-
chiwalnych. W ostatnim dniu Zjazdu (7 września) obradowano w sekcjach Sto-
warzyszenia Archiwistów Polskich i innych stowarzyszeń archiwalnych, po czym 
konferencję zamknięto sesją plenarną, podczas której moderatorzy poszczegól-
nych paneli zaprezentowali rezultaty obrad i dyskusji. W podsumowaniu prof. 
Władysław Stępniak mówił m.in. o roli archiwów państwowych w dziedzinie 

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2013, s. 275-280
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kształtowania narodowego zasobu archiwalnego, o misji archiwów w społeczeń-
stwie, ich problemach lokalowych i finansowych, a także planowanych zmia-
nach organizacyjnych. Imprezie towarzyszyła wystawa plenerowa „Archiwalne 
też jest fajne… wrocławskie archiwa wczoraj i dziś”, prezentowana na wrocław- 
skim rynku.

Przed oficjalnym otwarciem Zjazdu w dniu 5 września 2012 roku odbyły 
się warsztaty archiwalne poświęcone m.in. komunikacji w archiwum, Zintegro-
wanemu Systemowi Informacji Archiwalnej (ZOSIA), digitalizacji oraz zarządza-
niu dokumentacją.

Wyrazem wzrostu zainteresowania edukacyjnym obszarem funkcjonowa-
nia archiwów były warsztaty „Edukacja w archiwum”. Ich moderatorem była dr 
Agnieszka Rosa z Zakładu Archiwistyki w Instytucie Historii i Archiwistyki Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorka wielu prac poświęconych edu-
kacyjnej funkcji archiwów. W gronie referentów znaleźli się ponadto: Grażyna 
Tyrchan i Marek Szczepaniak z Archiwum Państwowego w Poznaniu – Oddział 
w Gnieźnie, Hubert Mazur z Archiwum Państwowego w Kielcach oraz Hadrian 
Ciechanowski, doktorant w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu.

Omawiane warsztaty otworzyła dr Agnieszka Rosa, która przedstawi-
ła referat Działania edukacyjne archiwów. W pierwszej kolejności przybliżyła 
definicję i zakres funkcji edukacyjnej archiwów, a następnie wskazała jej cele. 
Należą do nich zwłaszcza: propagowanie wiadomości o archiwum, jego zasobie 
oraz regionie, a także kształtowanie wiedzy i postaw społecznych, wychowywa-
nie społeczeństwa w zakresie świadomości dokumentacyjnej, budowanie kultury 
archiwalnej i świadomości historycznej w społeczeństwie. Agnieszka Rosa zwró-
ciła uwagę na fakt, że w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004–2013 
archiwa zostały określone jako placówki badawcze, wydawnicze i edukacyjne. 
Drugim elementem wystąpienia Agnieszki Rosy była problematyka działalności 
edukacyjnej archiwów francuskich, niemieckich, brytyjskich i amerykańskich. 
Aktywność tego typu należy w nich do zadań podstawowych. Archiwa we Fran-
cji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych powołują archiwalne 
służby edukacyjne, budują strategie i programy edukacyjne, publikują pomoce 
metodyczne w postaci podręczników i poradników, a także poprzez właściwe 
badania monitorują potrzeby i oczekiwania użytkowników w zakresie edukacji. 
I tak np. w Wielkiej Brytanii w ramach Brytyjskiego Towarzystwa Archiwistów 
działa zespół „Archiwa dla edukacji i uczących się”, który wydał podręcznik do-
tyczący praktyki w zakresie organizowania archiwalnej służby edukacyjnej oraz 
poradnik Zasady pisania projektów edukacyjnych. W strukturze Archiwum Na-
rodowego w Paryżu działa Departament do spraw Kulturalnych i Edukacyjnych. 
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We Francji prowadzone są badania na temat oczekiwań edukacyjnych społeczeń-
stwa, profilu społecznego i zawodowego użytkowników oraz stopnia zadowole-
nia z oferty archiwalnej. W archiwistyce niemieckiej funkcjonuje osobna dys-
cyplina, nazywana pedagogiką archiwalną. Istnieje tam także zespół skupiający 
pedagogów archiwalnych. W Niemczech archiwa stanowią stały element systemu 
edukacji. Ostatnia część referatu to rozważania na temat nowej, potencjalnej spe-
cjalizacji „edukatora archiwalnego”. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje sta-
nowisko specjalisty edukacyjnego (Education Specialist lub Education Menager), 
podobnie w Wielkiej Brytanii (Education Manager). Archiwa niemieckie mają 
pedagoga archiwalnego (Archivpädagog). W archiwach we Francji spotkać moż-
na specjalistę w zakresie usług edukacyjnych (Spécialiste au service éducatif).

Następnie głos zabrali Grażyna Tyrchan i Marek Szczepaniak z Archi-
wum Państwowego w Poznaniu – Oddział w Gnieźnie. Przedstawili oni referat 
pt. Przykłady nowych form edukacyjnych realizowanych przez archiwum pań-
stwowe. Pierwszą zaprezentowaną inicjatywą gnieźnieńskiego archiwum był 
konkurs „Gnieźnieńska architektura miejska XIX i XX wieku”, który odbył się 
w 2010 roku. Pytania przygotowane przez pracowników Archiwum Państwowego 
w Gnieźnie oparte były w dużej mierze na zasobie archiwalnym tej placówki. Do 
zadań uczniów należało np. zaznaczenie na planie, w którym miejscu znajdo-
wał się zamieszczony na fotografii budynek. Innym zadaniem było rozpoznanie 
obiektu, który przedstawiał udostępniony uczniom plan. Ciekawym poleceniem 
było przyporządkowanie XIX-wiecznego rysunku fasady współczesnemu zdjęciu 
kamienicy. Dzięki wykorzystaniu prezentacji multimedialnej Grażyna Tyrchan 
i Marek Szczepaniak zapoznali uczestników spotkania z materiałami promocyj-
nymi konkursu: plakatem, materiałami do konkursu (wydrukiem i CD), zapro-
szeniem, regulaminem konkursu, dyplomami (dla uczniów i nauczycieli) i na-
grodami. Pokaz zawierał także fotografie z przebiegu konkursu oraz informacje 
o jego oddźwięku w mediach. Drugą inicjatywą przygotowaną i omówioną przez 
pracowników gnieźnieńskiego archiwum była edukacyjna gra planszowa „Strajk 
szkolny we Wrześni 1901”. Przedstawili m.in. projekt planszy do gry, karty zadań 
oraz przykładowe polecenia i zadania. Ostatnim zaprezentowanym przedsięwzię-
ciem był projekt edukacyjny „Trzy żywioły: ogień, woda, powietrze w Gnieźnie 
w XIX–XX wieku”, współfinansowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Pań-
stwowych. Projekt ten składał się z trzech modułów poświęconych trzem żywio-
łom. Do rywalizacji przystąpiły trzyosobowe drużyny reprezentujące licea z tere-
nu Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. Żywioł ognia prezentowany był w formie 
wystawy materiałów archiwalnych, na której wyeksponowano m.in. statut straży 
ogniowej w Gnieźnie i przepisy przeciwpożarowe. Gra uliczna dotyczyła żywiołu 
wody. Poszczególne drużyny w wyznaczonych sześciu punktach miasta losowały 
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różnorodne zadania, przygotowane na podstawie archiwaliów. Do ich rozwiąza-
nia potrzebna była wiedza zdobyta podczas nauki różnych przedmiotów. Ucznio-
wie, wyposażeni w plan miasta (z zaznaczoną trasą i stanowiskami, w których 
wręczano kolejne dyspozycje), rozwiązywali poszczególne zadania podczas prze-
marszu między poszczególnymi punktami. Ostatnim elementem projektu był 
konkurs wiedzy przeprowadzony 28 września 2012 roku. Pytania konkursowe zo-
stały oparte na podstawie przygotowanych przez organizatorów materiałów oraz 
wystawy poświęconej żywiołowi ognia. Grażyna Tyrchan i Marek Szczepaniak 
zaprezentowali materiały promocyjne w postaci: zaproszenia, plakatu, folderu re-
klamowego, koszulki i dyplomu, jak również przykładowe pytania konkursowe.

Jako trzeci wystąpił Hubert Mazur z Archiwum Państwowego w Kielcach. 
Wygłosił referat Między archiwistyką a dydaktyką historii, czyli co archiwista o lek-
cjach archiwalnych wiedzieć powinien. W części wprowadzającej zwrócił uwagę 
na ubogi stan piśmiennictwa poświęconego działalności edukacyjnej archiwów, 
a zwłaszcza zagadnieniu lekcji archiwalnych, co wynika z braku w polskiej archi-
wistyce i dydaktyce historii głębszej refleksji dotyczącej tego typu zajęć, ich defi-
nicji, rodzajów, budowy, realizowanych celów nauczania, stosowanych strategii, 
metod i środków dydaktycznych. Poruszył także problem słabego przygotowania 
archiwistów do działań edukacyjnych na poziomie kształcenia uniwersyteckiego 
oraz brak w archiwach wydzielonych komórek i stanowisk zajmujących się edu-
kacją. Ciekawym zabiegiem było porównanie dawnych i współczesnych zajęć pro-
wadzonych w archiwach pod względem ich formy i nomenklatury, celów, tema-
tyki, metod nauczania i środków dydaktycznych. Autor referatu podjął się próby 
zdefiniowania pojęcia lekcja archiwalna oraz zróżnicowania tego typu zajęć pod 
względem tematyki, adresata, osoby prowadzącej, miejsca organizacji oraz łącze-
nia z innymi formami edukacyjnymi. Wskazał także najważniejsze cele i funkcje 
lekcji archiwalnych oraz opisał ich budowę – poszczególne ogniwa. Ważnym ele-
mentem wystąpienia była próba odpowiedzi na pytanie, jak przygotować lekcję 
archiwalną. Prelegent stwierdził, że dobór tematyki powinien uwzględniać m.in. 
specyfikę zasobu archiwalnego, zapisy znajdujące się w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego, potrzeby i oczekiwania nauczycieli, wiek i możliwości per-
cepcyjne uczniów oraz własne zainteresowania archiwisty. Zdaniem Huberta 
Mazura, o atrakcyjności lekcji decydują przede wszystkim: wiedza merytoryczna 
prowadzącego, umiejętności komunikacji z uczniami (werbalne i niewerbalne), 
forma wypowiedzi, tematyka, zastosowane strategie, metody i środki dydaktycz-
ne. W dalszej kolejności Autor omówił problematykę konspektów i scenariu-
szy lekcji archiwalnych, których celem jest dyscyplinowanie i wspieranie pro-
wadzącego podczas prowadzenia lekcji. Porządkują one i ustalają przemyślenia 
prowadzącego na temat planowanego przebiegu lekcji oraz ułatwiają swobodne 
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poruszanie się w materiale merytorycznym i czynnościach metodyczno-orga-
nizacyjnych. Niezwykle istotnym elementem wystąpienia Huberta Mazura było 
przybliżenie celów i strategii kształcenia, metod nauczania i środków dydak-
tycznych. Referent zdefiniował każde z wyżej wymienionych pojęć i dokonał ich 
typologii. Podał także przykładowe cele lekcji archiwalnych. Jako najważniejsze 
strategie realizowane podczas tego typu zajęć wskazał strategię nauczania wie-
lostronnego Wincentego Okonia oraz strategię organizowania pracy badawczej 
ucznia. Wiele uwagi poświęcił też metodom nauczania i ich wykorzystaniu na 
lekcjach archiwalnych. Do najbardziej przydatnych w edukacji archiwalnej na-
leżą metody aktywizujące: praca pod kierunkiem, pogadanka, burza mózgów, 
mapa mentalna, dyskusja, a także projekt i portfolio. Metody takie, jak wykład, 
opowiadanie i opis, powinny być ograniczane do minimum. Wśród środków 
dydaktycznych, stosowanych podczas lekcji archiwalnych, w pierwszej kolejno-
ści wymienił materiały archiwalne i ich kopie, a następnie pomoce, formularze 
i normatywy archiwalne oraz komputer, rzutniki i tablice interaktywne. Hubert 
Mazur w ostatniej części swego wystąpienia zaprezentował najnowszą inicjaty-
wę edukacyjną Archiwum Państwowego w Kielcach – lekcję archiwalną online, 
a także nieco uwagi poświęcił zagadnieniu promocji działalności edukacyjnej ar-
chiwów w środowiskach naukowych.

Czwarte i ostatnie wystąpienie pt. Warsztaty w archiwum należało do 
Hadriana Ciechanowskiego. Referent najpierw zdefiniował pojęcie warsztatów, 
dokonał ich typologii (warsztaty zamknięte i otwarte) oraz określił cele. Wśród 
tych ostatnich znalazły się: podnoszenie poziomu wiedzy na temat archiwów, 
kształtowanie umiejętności użytkowników, zachęcanie do korzystania z archi-
wów, wskazywanie na możliwości wykorzystania archiwaliów. Wskazał także 
głównych odbiorców warsztatów archiwalnych, którymi są archiwiści zakłado-
wi, nauczyciele, uczniowie, studenci, użytkownicy archiwów – regionaliści, ge-
nealodzy. Następnie Autor omówił kwestię przygotowania warsztatów, bardzo 
szczegółowo analizując jej poszczególne etapy. Zaprezentował również metody 
nauczania stosowane podczas takich przedsięwzięć. W referacie przedstawił też 
wybrane inicjatywy warsztatowe, realizowane przez polskie archiwa państwowe 
i wyodrębnione. Wśród nich znalazły się zorganizowane przez Archiwum Pań-
stwowe w Kielcach w marcu 2012 roku warsztaty dla archiwistów zakładowych 
w zakresie przekazywania, przechowywania i praktyki konserwatorskiej zasobu. 
Wspomniał także o warsztatach przedmiotowo-metodycznych „Historia i Zagła-
da Żydów”, przeprowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w 2001 roku 
oraz o warsztatach Archiwum Państwowego m.st. Warszawy adresowanych do 
nauczycieli (2012). Osobno zasygnalizował niektóre warsztaty organizowane 
przez archiwa amerykańskie, francuskie, brytyjskie i niemieckie. We wnioskach 
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Hadrian Ciechanowski zauważył, że w polskich archiwach odbywa się zbyt mało 
warsztatów, w dodatku są one często kierowane do samych archiwistów. Postu-
lował więc zwiększenie liczby warsztatów i kręgu ich odbiorców (nauczyciele, 
uczniowie, studenci) oraz opracowanie stałej oferty warsztatowej archiwów.

Trzygodzinne spotkanie okazało się zbyt krótkie, by poruszyć wszystkie 
zaplanowane zagadnienia związane z edukacją w archiwum. Nie udało się omó-
wić tematu turystyki archiwalnej. Niewiele czasu pozostało też na dyskusję, pod-
czas której poruszono m.in. zagadnienie uiszczania odpłatności za przygotowa-
nie lekcji archiwalnych, organizowanych przez Archiwum Główne Akt Dawnych, 
kwestionując jego zasadność.

Z przykrością należy zwrócić uwagę na fakt, że spotkanie „Edukacja w ar-
chiwum” nie należało do najbardziej obleganych warsztatów zorganizowanych 
w pierwszym dniu VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Jak wynika 
z rozmów kuluarowych, wielu uczestników omawianego spotkania wzięło w nim 
udział z powodu braku miejsc na warsztatach, którymi byli pierwotnie zainte-
resowani. Wydaje się, że pomimo rosnącej aktywności archiwów państwowych 
w zakresie edukacji, wzmożonej dyskusji na ten temat w środowiskach archiwi-
stów, dydaktyków historii i nauczycieli, wciąż zagadnienie to jest jeszcze często 
niezauważane, niedoceniane czy marginalizowane, a niekiedy także negowane. 
Mimo ciągle zbyt małej popularności, edukacja w archiwach staje się pomału 
i z mozołem zadaniem istotnym w działalności archiwów, co widoczne jest m.in. 
w podejmowanych przez nich inicjatywach oraz w strategii Naczelnej Dyrekcji 
Archiwów Państwowych. Towarzyszy temu dyskurs poświęcony funkcji eduka-
cyjnej archiwów toczony od 2007 roku pomiędzy archiwistami a dydaktykami, 
w który doskonale wpisują się przybliżone powyżej warsztaty.

HUBERT MAZUR 
Archiwum Państwowe w Kielcach
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konferencja naukowa „z dziejów przemysłu w kielcach w XiX i XX stuleciu”, 
kielce, 28 listopada 2012 roku

Dnia 28 listopada 2012 roku Muzeum Historii Kielc we współpracy z Insty-
tutem Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Ośrodkiem Myśli Patriotycz-
nej i Obywatelskiej oraz Kieleckim Towarzystwem Naukowym zorganizowało 
konferencją naukową pt. „Z dziejów przemysłu w Kielcach w XIX i XX stuleciu”. 
Patronat nad wydarzeniem objęli Jego Magnificencja Rektor Politechniki Święto-
krzyskiej prof. dr hab. Stanisław Adamczyk oraz Prezes Kieleckiego Towarzystwa 
Naukowego prof. dr hab. Tomasz Lech Stańczyk. Obrady toczone w sali konfe-
rencyjnej Muzeum Historii Kielc zgromadziły liczne grono historyków, studen-
tów oraz kielczan. Konferencja była również okazją do nabycia najnowszych pu-
blikacji, oferowanych przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe.

Konferencję uroczyście zainaugurował Dyrektor Muzeum Historii Kielc 
dr Jan Główka. W słowach powitania, skierowanych do przybyłych uczestni-
ków i gości, podkreślił potrzebę badania gospodarczych dziejów Kielc. Następ-
nie, w imieniu Rektora Politechniki Świętokrzyskiej, głos zabrał prof. Stanisław  
Meducki.

Po oficjalnym powitaniu przyszedł czas na część naukową. Rozpoczął ją 
prof. dr hab. Jerzy Szczepański, który razem z dr. Jerzym Pająkiem przygotował 
referat pt. Początki przemysłu kieleckiego. W swoim wystąpieniu prof. Szczepań-
ski przybliżył zebranym czynniki rozwoju gospodarczego Kielc, wśród których 
kluczową rolę odgrywała baza surowcowa. Prelegent wielokrotnie podkreślał za-
sługi Stanisława Staszica, który z Kielc uczynił centrum Staropolskiego Okręgu 
Przemysłowego oraz siedzibę pierwszej polskiej uczelni technicznej, czyli Szkoły 
Akademiczno-Górniczej. Dalsza część wystąpienia była poświęcona najważniej-
szym gałęziom miejscowego przemysłu oraz znanym kieleckim zakładom z Mar-
murami Kieleckimi na czele.

Kolejny referat zatytułowany Początki przemysłu spożywczego w Kielcach 
wygłosił dr Marek Maciągowski. Rozwój branży spożywczej tłumaczył napływem 
ludności do miasta, w wyniku czego wzrosło zapotrzebowanie jego mieszkańców 
na żywność. Referent przedstawił następnie statystyki uboju miejscowych rzeźni 
z rozróżnieniem uboju koszernego i chrześcijańskiego. Dużo miejsca poświęcił 
działalności piekarni, pod adresem których padały często oskarżenia o fałszo-
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wanie wagi chleba. Nie pominął też producentów alkoholu, reprezentowanych 
przez zakłady Etyl S.A. oraz browar Ludwika Strumpfa, przejęty następnie przez 
rodzinę Karschów.

Referat pt. Przemysł drzewny w Kielcach w latach 1918–1939 zaprezentowa-
ła dr Edyta Majcher-Ociesa. Wystąpienie było wynikiem badań prowadzonych 
nad działalnością kieleckich fabryk przemysłu drzewnego: tartaków, fabryk me-
bli, zakładów bednarskich oraz producentów klepek i posadzek. Autorka omó-
wiła kolejno strukturę zawodową zakładów, rotację zatrudnienia, roczny cykl 
produkcji oraz trudności, z jakimi spotykali się przedsiębiorcy. Jedną z nich było 
zamknięcie rosyjskiego rynku zbytu dla polskich produktów, spowodowane od-
zyskaniem przez Polskę niepodległości. Referentka przybliżyła również sylwetki 
zasłużonych przedsiębiorców: Henryka Nowaka, Hermana Leviego oraz braci 
Machtyngierów.

Pierwszą część konferencji zakończyło wystąpienie dr. Jana Główki zaty-
tułowane Dziedzictwo przemysłu kieleckiego w 20-leciu międzywojennym. Referat 
był całościowym ujęciem kieleckiego przemysłu w czasie obejmującym schyłko-
wy okres I wojny światowej oraz lata II Rzeczypospolitej. Dużo uwagi poświęcił 
Autor zniszczeniom, jakim uległy kieleckie zakłady w wyniku działań wojennych. 
Omówił również profil produkcji najważniejszych zakładów przemysłowych w 
Kielcach z Ludwikowem na czele.

Wznowione po krótkiej przerwie obrady zainaugurował Krzysztof Myśliń-
ski, który wygłosił referat pt. Dawne budownictwo przemysłowe i dla przemysłu 
w Kielcach i okolicy. Zamierzenia i realizacje. W wystąpieniu poruszył kwestie 
rozwiązań technicznych i architektonicznych, stosowanych w budynkach o cha-
rakterze przemysłowym, m.in. wykorzystania cegieł i żelbetonu. Niestety, brak 
dokumentacji technicznej, jej fragmentaryczność lub rozproszenie utrudniają 
badania nad wieloma zabytkami, stąd też brak opracowania poświęconego archi-
tekturze przemysłowej Kielc. Uzupełnieniem referatu była prezentacja multime-
dialna, zawierająca archiwalne oraz współczesne fotografie obiektów przemysło-
wych w Kielcach.

Kolejny referat, także połączony z prezentacją multimedialną, przygotował 
dr Tadeusz Banaszek. W swoim wystąpieniu zatytułowanym Produkcja wojsko-
wa kieleckich zakładów przemysłowych w dwudziestoleciu międzywojennym nie-
zwykle szczegółowo omówił działalność i statystyki produkcji takich zakładów, 
jak Państwowa Wytwórnia Prochu (PWP) Kielce, PWP Pionki, Fabryka Świec 
Lotniczych i Iskrowników, Wojskowa Fabryka Wozów czy Zakłady Mechaniczne 
i Odlewnia Żeliwa w Białogonie. Referent poruszył również mało znane zagad-
nienie funkcjonowania Ekspozytury Centrali Odbiorczej Materiałów Uzbrojenia 
w Kielcach.
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Następnie głos zabrał Hubert Mazur, który wygłosił referat pt. Źródła do 
dziejów kieleckiego przemysłu po 1945 r. w zasobie Archiwum Państwowego w Kiel-
cach. Autor przybliżył najważniejsze zbiory aktowe dotyczące kieleckiego prze-
mysłu, pochodzące m.in. z Miejskiej Rady Narodowej, Akt Wojewódzkiej Rady 
Narodowej czy Komisji ds. Upaństwowienia Przedsiębiorstw. Cennymi źródłami 
do poznania dziejów poszczególnych kieleckich zakładów są niewątpliwie ich 
dokumentacje, plany finansowe oraz bilanse. Wskazówki Autora zawarte w tym 
wystąpieniu z pewnością ułatwią zainteresowanym odnalezienie interesujących 
materiałów archiwalnych.

Zwieńczeniem konferencji były komunikaty przygotowane przez studentów 
Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jako pierwszy 
możliwość zaprezentowania się uzyskał Maciej Wadowski, który wygłosił referat 
pt. Wpływ kolei dąbrowsko-dęblińskiej na rozwój Kielc do końca XIX wieku na 
łamach „Gazety Kieleckiej”. Referent przybliżył korzyści płynące dla miasta z bu-
dowy kolei. Do największych należały zwiększony ruch towarowy, rozwój urba-
nizacyjny i komunikacyjny Kielc oraz pobudzenie przemysłu, zwłaszcza wapien-
niczego. Referat pt. Browar Karscha na łamach „Gazety Kieleckiej” przedstawiła 
Monika Poszalska. Treści w nim zawarte były ciekawym uzupełnieniem wątków 
podjętych wcześniej przez dr. Marka Maciągowskiego, poświęconych działalno-
ści największego kieleckiego browaru. Jakość oraz popularność produkowanego 
w nim piwa Autorka upatrywała w doskonałej jakości kieleckiej wody. Ostatnim 
prelegentem był Michał Brzoza, który wygłosił referat pt. Przemysł Kielc w latach 
1918–1939 na łamach „Gazety Kieleckiej”. Wystąpienie było próbą analizy artyku-
łów prasowych, treści ogłoszeń oraz reklam dotyczących przemysłu w Kielcach, 
które ukazały się na łamach „Gazety Kieleckiej”.

Następnie głos ponownie zabrał dr Jan Główka, który uroczyście zamknął 
obrady i skierował słowa podziękowania do wszystkich referentów i gości. Swoje 
wystąpienie zakończył obietnicą kolejnych spotkań poświęconych zagadnieniu 
kieleckiego przemysłu.

MICHAŁ BRZOZA 
 Kielce
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Sprawozdanie z konferencji „Życie codzienne społeczności żydowskiej 
na ziemiach polskich do 1942 r.”, chmielnik 14–15 czerwca 2013 roku

W dniach 14–15 czerwca 2013 roku odbyła się konferencja naukowa zor-
ganizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Gminę Chmielnik. Miej-
scem obrad było Chmielnickie Centrum Kultury. Konferencja nosiła tytuł: „Życie 
codzienne społeczności żydowskiej na ziemiach polskich do 1942 r.” i połączona 
była z obchodami XI Spotkań z Kulturą Żydowską w Chmielniku oraz otwarciem 
Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego „Świętokrzyski Sztetl”. Sekretarzami konfe-
rencji były: dr Edyta Majcher-Ociesa i mgr Beata Łakomiec.

W pierwszym dniu obrad uroczystego ich otwarcia dokonała Dyrektor In-
stytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego dr hab. Beata Wojciechowska, 
prof. UJK. Następnie głos zabrali Jego Magnificencja Rektor UJK prof. dr hab. Ja-
cek Semaniak oraz Burmistrz Chmielnika Jarosław Zatorski. Burmistrz w swoim 
wystąpieniu mówił na temat współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Rektor UJK wyraził podziękowania dla Pana burmistrza za zorga-
nizowanie konferencji naukowej, która – jak podkreślił – jest ukoronowaniem 
owocnej współpracy z miastem, skierował też słowa podziękowania do Dyrektor 
Instytutu Historii, która zorganizowała konferencję. Nawiązując do tematyki kon-
ferencji, powiedział, że więcej powinno się mówić o życiu społeczności żydow-
skiej na ziemiach polskich, a nie tylko o tym, co stało się z nią podczas Zagłady. 
Następnie głos zabrała dr hab. Beata Wojciechowska, która w swoim wystąpieniu 
przedstawiła tematykę początków obecności Żydów na ziemiach polskich.

Moderatorem pierwszej części obrad została dr hab. Jadwiga Muszyńska, 
prof. UJK. Pierwszym prelegentem był ks. dr Tomasz Siemieniec z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, który wygłosił referat pt. Synagoga jako centrum reli-
gijne żydowskiej gminy. Referent omówił rolę i znaczenie synagogi jako centrum 
religijnego Żydów, wyjaśnił również etymologię tego słowa.

Następnym mówcą tego panelu był dr hab. Leszek Hońdo z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, który przedstawił referat pt. Zwyczaje i obrzędy związane z od-
wiedzaniem chorych. Swój wykład rozpoczął od przedstawienia historii związa-
nych z dziejami Chmielnika, m.in. od tego, że w 1690 roku został pobity i zmarł 
krakowski rabin, udający się na zjazd ziemstwa. Referat ten połączony był z pre-
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zentacją multimedialną i w interesujący sposób prezentował zagadnienia związa-
ne z funkcjonującym w tradycji żydowskiej zwyczajem odwiedzania chorych.

Kolejnym prelegentem był prof. zw. dr hab. Henryk Gmiterek z Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej. W referacie pt. Żydzi a żacy kolegium jezuickiego 
w Lublinie w XVII wieku Autor omówił zagadnienie relacji pomiędzy Żydami 
a żakami kolegium na podstawie wpisów m.in. w księgach grodzkich lubelskich 
oraz księgach miasta Lublina. Wykład ten zakończył pierwszy panel konferencji, 
po którym nastąpiła krótka przerwa.

O poprowadzenie drugiego panelu pierwszego dnia konferencji poproszony 
został prof. zw. dr hab. Waldemar Kowalski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 
Jako pierwsza wystąpiła dr hab. Jadwiga Muszyńska, prof. UJK, która poruszyła te-
matykę Relacji ludności żydowskiej z duchowieństwem katolickim w województwie 
sandomierskim w XVII i XVIII wieku. Autorka przedstawiła zagadnienie kontak-
tów gospodarczych między duchowieństwem katolickim a Żydami m.in. na pod-
stawie materiałów z Archiwum Kapituły Katedralnej w Sandomierzu.

Kolejny prelegent dr Przemysław Zarubin z Uniwersytetu Jagiellońskie-
go wygłosił referat pt. Żydzi przed sądem potocznym miasta Kraków 1779–1794. 
Mówca przybliżył działanie sądu potocznego, a także zrelacjonował przebieg wy-
branych spraw sądowych dotyczących Żydów.

Tematem następnego wystąpienia, wygłoszonego przez prof. zw. dr. hab. 
Stanisława Wiecha z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, była Społeczność ży-
dowska guberni kieleckiej w II połowie XIX wieku. Referent przedstawił dzieje tej 
ludności w Kielcach i guberni kieleckiej. Szczególną uwagę zwrócił na relacje po-
między Żydami a Polakami w gubernialnych Kielcach, jak również na zajęcia, 
jakimi trudniła się społeczność pochodzenia żydowskiego zamieszkująca w tym 
mieście.

Ostatni referat pierwszego dnia konferencji pt. Dynastie chasydzkie w mia-
steczkach regionu świętokrzyskiego wygłoszony został przez dr. Marka Maciągow-
skiego z Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach. Jego wykład, 
połączony z prezentacją multimedialną, skupiał uwagę słuchaczy na dziejach 
chasydów żyjących w świętokrzyskich sztetlach, m.in. w Chmielniku.

Zakończenie pierwszego dnia konferencji poprzedzone zostało dyskusją 
poprowadzoną przez prof. zw. dr. hab. Waldemara Kowalskiego.

Obrady drugiego dnia konferencji otworzyła Dyrektor Instytutu Historii 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego dr hab. Beata Wojciechowska. Moderatorem 
pierwszej części konferencji był prof. zw. dr hab. Henryk Gmiterek z Uniwersyte-
tu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Pierwszy referat pt. Trzebinia i Włoszczowa. Społeczności żydowskie w gali-
cyjskim i rosyjskim sztetlu został wygłoszony przez dr Annę Wilk z Uniwersytetu 
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Jagiellońskiego i dr Katarzynę Pabis z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie. Prelegentki przedstawiły historię ludności ży-
dowskiej w tych dwóch miejscowościach, a poprzez prezentację multimedialną, 
obrazującą zagadnienia poruszane w referacie, wzbudziły duże zainteresowanie 
słuchaczy prezentowaną tematyką.

Następnym mówcą był dr hab. Grzegorz Berendt, prof. Uniwersytetu Gdań-
skiego. W swoim referacie pt. Żydzi polescy w latach 1918–1939 powoływał się 
na dane dotyczące Żydów, pochodzące ze spisów powszechnych z lat 1921 i 1931. 
Referent scharakteryzował życie codzienne ludności żydowskiej zamieszkującej 
Polesie, a także naświetlił relacje pomiędzy Żydami a ludnością nieżydowską.

Jako trzeci w tym panelu wystąpił dr Jan Główka z Muzeum Historii Kielc. 
Tematem Jego referatu był „Przemysłowy” sztetl – stagnacja czy rozwój. Autor 
skoncentrował się na rozważaniach dotyczących zagadnień rozwoju oraz jego 
stagnacji w „przemysłowym” sztetlu.

Kolejną referentką była dr hab. Beata Urbanowicz z Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie, która przedstawiła Życie codzienne Żydów częstocho-
wian w latach 1918–1939. Wykład został połączony z prezentacją multimedialną. 
Autorka podkreśliła znaczenie ludności żydowskiej dla funkcjonowania i rozwo-
ju Częstochowy w okresie międzywojennym. Stwierdziła, że Żydzi mieszkają-
cy w Częstochowie odcisnęli piętno w każdej dziedzinie życia miasta, a przede 
wszystkim handlowej i rzemieślniczej.

Piąty referat wygłosiła dr hab. Marta Meducka, prof. Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. Jej wykład nosił tytuł Świętokrzyski sztetl w latach 
1914–1939. Prelegentka w interesujący sposób przedstawiła sytuację panującą 
w świętokrzyskich sztetlach przed II wojną światową. W swoich rozważaniach 
udowodniła, że po 1914 roku sztetle zaczęły tracić na znaczeniu, a ich wizja po 
II wojnie światowej była mocno wyidealizowana.

Wystąpieniem Marty Meduckiej zakończyła się pierwszą część obrad dru-
giego dnia konferencji. Moderator zaprosił wszystkich na krótką przerwę.

Prowadzenie drugiej części obrad konferencji przejął dr hab. Leszek Hoń-
do. Pierwszy referat pt. Małomiasteczkowa społeczność żydowska w latach 1918–
1939 na przykładzie Sandomierza został wygłoszony przez mgr Beatę Łakomiec, 
doktorantkę Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Prelegentka podjęła kwestię 
życia codziennego ludności żydowskiej w Sandomierzu, ukazała życie gospodar-
cze, religijne, a swoją wypowiedź wzbogaciła poprzez zacytowanie relacji miesz-
kańców miasta w dwudziestoleciu międzywojennym.

Drugi referat tej części obrad wygłosiła mgr Agnieszka Malinowska, dok-
torantka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jej wykład, połączony 
z prezentacją multimedialną, nosił tytuł Życie codzienne społeczności żydowskiej 
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w Starachowicach-Wierzbniku w okresie międzywojennym. Prelegentka przedsta-
wiła historię ośrodka żydowskiego w tej miejscowości, a także wpływ, jaki wywarł 
on na życie ludności żydowskiej, zamieszkującej miejscowości, znajdujące się 
wokół tego ośrodka. Skoncentrowała się przede wszystkim na omówieniu płasz-
czyzny gospodarczej działalności starachowickich Żydów.

Kolejny referat przedstawiła mgr Joanna Potaczek, doktorantka Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego. W wystąpieniu pt. Działalność żydowskiej gminy wyznanio-
wej w Lesku w okresie międzywojennym Autorka zarysowała międzywojenne losy 
największej społeczności żydowskiej zamieszkującej Bieszczady.

Następnie głos zabrała dr Edyta Gawron z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Tematem jej wykładu było Życie elit żydowskich w sztetlach na przykładzie Włosz-
czowy. Prelegentka wzbogaciła go prezentacją multimedialną, podczas której 
omówiła najważniejsze zagadnienia związane z żydowskim elitami mieszkający-
mi we Włoszczowie.

W następnej kolejności Karol Becker z Instytutu Polskiego w Tel Awiwie 
wygłosił referat pt. Trzy nurty kulturowe Żydów na ziemiach polskich do 1939 roku 
– spojrzenie z Izraela. Jak sam Autor podkreślił, swoje wystąpienie przygotował 
na podstawie wykładów dla izraelskich nauczycieli wyjeżdżających z młodzieżą 
do Polski.

Ostatnim mówcą tej konferencji był dr hab. Jerzy Gapys z Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego. W swoim wykładzie pt. Ziemianie wobec zagłady Żydów 
na terenie dystryktu radomskiego w latach 1939–1942 przedstawił stosunek zie-
miaństwa do sytuacji ludności żydowskiej i jej zagłady w czasie II wojny świato-
wej.

Prowadzący tę część dr hab. Leszek Hońdo po ostatnim referacie otworzył 
dyskusję, w której udział wzięli: dr hab. Jerzy Gapys, dr hab. prof. UG Grzegorz 
Berendt, Karol Becker, dr hab. Leszek Hońdo i dr Edyta Gawron. Po udziele-
niu odpowiedzi na wszystkie pytania, prowadzący zamknął dyskusję i oddał głos 
dr hab. Beacie Wojciechowskiej, która podziękowała za udział w konferencji 
wszystkim prelegentom, słuchaczom, a także organizatorom konferencji.

BEATA ŁAKOMIEC 
Kielce
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Sprawozdanie z realizacji konkursu „nasi sąsiedzi – Żydzi”

Dnia 17 stycznia 2013 roku ogłoszony został konkurs „Nasi sąsiedzi – Żydzi”. 
Organizatorami jego był Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” 
w Chmielniku, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Rozwiązanie konkursu nastąpiło 16 czerw-
ca 2013 roku, podczas XI Spotkań z Kulturą Żydowską w Chmielniku.

Konkurs, skierowany do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjal-
nych, cieszył się dużym zainteresowaniem. Zadanie konkursowe, jakie postawio-
no przed uczestnikami, polegało na przeprowadzeniu wywiadu z osobami pa-
miętającymi funkcjonowanie sztetli w regionie świętokrzyskim i dotyczyło relacji 
zachodzących między Polakami a społecznością pochodzenia żydowskiego. Do 
pisemnej wersji każdej rozmowy należało dołączyć nagranie wywiadu utrwalo-
nego (np. za pomocą dyktafonu), sporządzić protokół z nagrania (czyli spisać to, 
co zostało nagrane), a następnie na tej bazie uczniowie mieli napisać wywiady 
(według zasad stosowanych przez dziennikarzy).

Prace konkursowe poruszały wiele różnorodnych zagadnień dotyczących 
sąsiedztwa Polaków i Żydów, m.in. obchodów świąt i obrzędów żydowskich, ży-
cia codziennego w sztetlu, działalności gospodarczej jego mieszkańców. Tematem 
powtarzającym się w wywiadach była eksterminacja ludności żydowskiej przez 
Niemców podczas II wojny światowej, mająca położyć kres funkcjonowaniu tej 
społeczności.

Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów. 
W skład Komisji wchodzili: Agnieszka Dziarmaga (Ośrodek Edukacyjno-Muze-
alny „Świętokrzyski Sztetl”) – przewodniczący dr Jan Główka (Muzeum Historii 
Kielc), Norbert Krzystanek (Kuratorium Oświaty w Kielcach), dr Marek Macią-
gowski (Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej), dr Edyta Majcher-Ociesa 
(Instytut Historii UJK) – wiceprzewodniczący, Lidia Pasich (Świętokrzyskie Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach), Wiesława Rutkowska (Archiwum 
Państwowe w Kielcach) oraz Michał Brzoza (Studenckie Koło Naukowe „Judaica” 
przy UJK) – sekretarz.

I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zajęła Julia Poniewierska, re-
prezentująca Gimnazjum im. W. Reymonta w Szydłowie, II miejsce ex aequo 
przyznano Annie Wawrzyk i Oldze Janus z Gimnazjum im. Gen. K. Tańskie-
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go w Chmielniku oraz Aleksandrze Zielińskiej z Gimnazjum w Radkowie, zaś 
III miejsce przypadło w udziale Małgorzacie Kilijanek z Gimnazjum im. W. 
Reymonta w Szydłowie. Komisja Konkursowa postanowiła również przyznać 
wyróżnienia. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wyróżnienie otrzymała 
Joanna Zachariasz z Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Pińczowie. 
Za szczególną dbałość o walory językowe wyróżnieniem zostały nagrodzone: 
Paulina Wawrzyk, Katarzyna Kanicka i Klaudia Masłowska, reprezentujące Sa-
morządowe Gimnazjum im. św. Kingi w Nowym Korczynie, zaś pozakonkur-
sowe wyróżnienie (nagrodę Burmistrza Chmielnika) otrzymali gimnazjaliści 
z Chmielnika: Wiktor Korczyński, Wojciech Banasik, Michał Blicharski, Klaudia 
Długosz i Cyryl Szmit.

Zwycięzcy konkursu przyjęli nagrody z rąk Jarosława Zatorskiego – bur-
mistrza Chmielnika, Norberta Krzystanka – dyrektora Świętokrzyskiego Kurato-
rium Oświaty oraz senatora Krzysztofa Słonia. Komisja Konkursowa była zgodna 
co do tego, że nadesłane prace prezentowały wysoki poziom, dlatego też wszyscy 
uczestnicy zasłużyli na nagrody książkowe oraz upominki. Ponadto, jak zapla-
nowali organizatorzy konkursu, najlepsze prace zostaną wykorzystane w celach 
dydaktycznych przez Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl”. Ze 
względu na to, że konkurs wywołał duże zainteresowanie wśród uczniów woje-
wództwa świętokrzyskiego, organizatorzy planują jego drugą edycję.

MICHAŁ BRZOZA  
Kielce
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Sprawozdanie z obchodów 70. rocznicy likwidacji getta w ożarowie

Przelali krew ich jak wodę…
I nie było komu ich pogrzebać

Dnia 21 października 2012 roku odbyły się obchody 70. rocznicy zagłady 
Żydów w Ożarowie. Spotkanie poprzedziło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy 
na miejscowym kirkucie przez Marcina Kwiecińskiego – prezesa Ożarowskiego 
Stowarzyszenia Kulturalnego „Forum”, Pawła Rędziaka – wiceburmistrza Ożaro-
wa, Mariana Susa – dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie 
oraz Drużyny Harcerzy im. „Szarych Szeregów” z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących im. Edwarda Szylki w Ożarowie.

Uroczystości odbyły się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ożaro-
wie. Spotkanie otworzył Marcin Kwieciński, który przedstawił założenia „Projek-
tu Odnowy Cmentarzy Żydowskich w Polsce” (inicjatywa ta powstała w 2001 r. 
w Stanach Zjednoczonych). Projekt ma na celu rewitalizację cmentarzy żydow-
skich w Polsce. Spośród wielu jednostek samorządowych w kraju w tym gronie 
znalazł się Urząd Miejski z burmistrzem Ożarowa Marcinem Majcherem. Konse-
kwencją współpracy było odnowienie cmentarza żydowskiego w Ożarowie. Uro-
czystości związane z otwarciem odnowionego kirkutu odbyły się 15 października 
2001 roku.

Po krótkim wprowadzeniu organizatora Marcina Kwiecińskiego, głos 
zabrali goście zaproszeni na tę uroczystość. Piotr Krawczyk, reprezentujący 
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku, nakre-
ślił działalność i przyszłość placówki. Po otwarciu uroczystości rozpoczęła się 
część historyczna obchodów. Referaty w tej części wygłosili dr hab. Jerzy Gapys 
i dr Edyta Majcher-Ociesa, pracownicy Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach.

Dr hab. Jerzy Gapys przedstawił prezentację multimedialną zatytułowaną 
Zagłada Żydów ożarowskich w czasie II wojny światowej. Autor przybliżył słu-
chaczom nie tylko sam moment zagłady, ale również nakreślił krótko dzieje Ży-
dów w Ożarowie oraz ich aktywność w przededniu holokaustu. Polska od XIII 
wieku stała się terenem osadnictwa żydowskiego. Po wygnaniu Żydów z Euro-
py Zachodniej pod koniec średniowiecza ziemie polskie stały się azylem dla tej 
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ludności. Polska jako kraj tolerancji religijnej umożliwiła przetrwanie narodo-
wi żydowskiemu oraz zachowanie jego spuścizny kulturowej. Pod koniec XVIII 
wieku w Polsce zamieszkiwało około 80% tej populacji na świecie. W Ożarowie 
społeczność ta osiedliła się na przełomie XVI/XVII wieku. Pod koniec XVII wie-
ku w mieście zamieszkiwało 342 Żydów, a tuż przed wybuchem II wojny po-
nad 2800 osób. Ludność pochodzenia żydowskiego prowadziła ożywione życie 
gospodarcze, społeczne i kulturalne. Była właścicielami 136 zakładów rzemieśl-
niczych i 90 sklepów. W żydowskiej gminie Ożarów znajdowała się synagoga, 
bożnica, 7 domów modlitw i 5 chederów.

Po wybuchu II wojny światowej Żydzi w Ożarowie, jak i cała społeczność 
w GG, zostali objęci szeregiem zakazów i ograniczeń. Ludność żydowska zosta-
ła oznakowana (zarówno ludzi, jak i przedsiębiorstwa oznaczano żółtą gwiaz-
dą Dawida) i odizolowana od Polaków w gettach. Zakłady żydowskie przejął 
skarb państwa. Władze niemieckie zablokowały też konta bankowe i ograniczyły 
świadczenia socjalne, m.in. emerytury i renty. Żydzi zostali objęci reglamentacją 
żywności i przymusem pracy. Wszystko to spowodowało, że ludność przebywa-
jąca w gettach miała bardzo trudne warunki materialne. Nie inaczej było w get-
cie ożarowskim, w którym w połowie 1942 roku przebywało 4350 osób, w tym 
1100 wysiedlonych z Radomia, Włocławka, Łodzi, a nawet Wiednia. Żydzi z get-
ta ożarowskiego pracowali m.in. przy budowie dróg, wałów i sieci elektrycznej, 
w zakładach w Ostrowcu i w „Hasagu” w Skarżysku. Część z nich handlowa-
ła z Polakami, wymieniając z sąsiadami zboże, żywność, wyroby rzemieślnicze, 
kosztowności, walutę, itp.

Odpowiedzią Żydów w Ożarowie na swoją trudną sytuację było organizo-
wanie samopomocy. Głównym organizatorem pomocy i darczyńcą dla biednych 
była Rada Żydowska w Ożarowie (Judenrat) oraz Delegatura Ożarowska Żydow-
skiej Samopomocy Społecznej. Marginalne znaczenie miała pomoc American Jo-
int Distribution Committee. W Ożarowie prowadzono szeroką pomoc społeczną, 
tj. kuchnię ludową – wydawano 500 porcji dziennie, kolumnę sanitarną – do 1942 
roku udzielono 6500 porad, świetlicę dla dzieci z dożywieniem dziatwy – dla 110 
osób dziennie. Do 1942 roku sfinansowano też 6000 wizyt w łaźni. Stała pomoc 
delegatury SŻZ obejmowała od 700–900 osób.

Polacy nie pozostali obojętni na los mniejszości żydowskiej, chociaż gro-
ziła im kara śmierci za udzielanie wsparcia Żydom. Do pomocy włączyli się też 
przedstawiciele społeczności chłopskiej, księża (bp Jan Kanty Lorek, duchowni 
z parafii Ożarów, Osiek, Iwaniska, Koprzywnica, ziemianie (Turnauowie z Wlo-
nic, Świerzyńscy z Sadłowic, Karscy z Włostowa) i robotnicy (Błasiak – robotnik 
z „Hasagu”).

Drugi referat merytoryczny zaprezentowała dr Edyta Majcher-Ociesa. 
Autorka przedstawiła formy upamiętniania historii Żydów w województwie 
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świętokrzyskim. Zwróciła uwagę na zachowane ślady obecności Żydów, m.in. 
cmentarze, synagogi, domy modlitwy, książki (głównie pamiętniki lub wspo-
mnienia), budynki z czasów przedwojennych. Wskazała też miejsca związane 
z eksterminacją: miejsca pogromów, rampy kolejowe, granice gett. W dalszej 
części wypowiedzi zaznaczyła, że formy upamiętniania mogą być bardzo róż-
ne: od fundowania pomników i tablic, pielęgnację cmentarzy, poprzez wystawy 
czy prezentacje, po organizowanie dużych imprez promujących kulturę i hi-
storię społeczności żydowskiej (np. organizowane przez Towarzystwo Dawida 
Rubinowicza w Bodzentynie, Spotkania z Kulturą Żydowską w Chmielniku, 
Dni Żydowskie w Chęcinach). Na uwagę zasługują strony internetowe, infor-
mujące o historii Żydów w Polsce (Wirtualny Sztetl) lub w regionie (Święto-
krzyski Sztetl). W niektórych muzeach znajdują się też eksponaty związane ze 
społecznością żydowską, np. w Muzeum Historii Kielc, w Ośrodku Edukacyjno- 
-Muzealnym „Świętokrzyski Sztetl”, Dialogu Kultur w Kielcach, Muzeum Regio-
nalnym w Pińczowie, Izbie Pamięci w Starachowicach.

Przy Instytucie Historii UJK działa Studenckie Koło Naukowe „Judaica” 
– kontynuowała prelegentka. Jego opiekunem naukowym jest dr Edyta 
Majcher-Ociesa. Koło prowadzi działalność na dwóch płaszczyznach: naukowej 
i turystycznej. Do Instytutu Historii zapraszane są ciekawe osoby związane z hi-
storią lub upamiętnianiem historii społeczności żydowskiej. Organizowane są 
również wycieczki do miast i miasteczek Kielecczyzny, zamieszkiwanych w prze-
szłości przez Żydów. Aranżowane są spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej, 
np. 28 lutego do Kielc przyjechała młodzież z Tel Awiwu z uczelni Kibbutzim 
College of Education. Zorganizowano wówczas warsztaty dla studentów z Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego i z Izraela. Poruszano bardzo różne tematy, 
głównie związane z historią. Młodzi Żydzi spędzili w Kielcach jeden dzień. Po 
warsztatach zwiedzili Muzeum Historii Kielc, następnie odbyli spacer po Kiel-
cach (do miejsc związanych z historią Żydów). Wieczorem odbyła się jeszcze 
część nieoficjalna. Młodzież polska zaprosiła swoich gości na dyskotekę, co było 
dla nich miłym wydarzeniem.

Po prezentacjach w części artystycznej wystąpili Kamila Klimczak 
i Andrzej Róg z programem pieśni żydowskiej „yosel un Reisele”. Spotka-
niu towarzyszył wernisaż prac malarskich, m.in. poświęconych miejscowemu 
kirkutowi. Na uwagę zasługiwała scenografia, przygotowana przez Patrycję Sus- 
-Lutyńską, komponująca się z tematyką uroczystości.

EDyTA MAJCHER-OCIESA, JERZy GAPyS 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
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Sprawozdanie z sympozjum w Sielpi wielkiej 27 lipca 2013.  
„zabytkowa huta »józef« w Samsonowie”

W dniu 27 lipca 2013 roku o godz. 1100 w siedzibie Muzeum Zagłębia Sta-
ropolskiego w Sielpi Wielkiej, we wnętrzu dawnej hali fabrycznej, odbyło się 
sympozjum zatytułowane „Zabytkowa Huta »Józef« w Samsonowie – potrzeba 
kompleksowej opieki”. Do spotkania doszło dzięki inicjatywie i zaangażowaniu 
Dyrektora Muzeum Techniki w Warszawie mgr inż. Jerzego Jasiuka. W progra-
mie spotkania przewidziano następujące referaty:

•	 Zainteresowanie Muzeum Techniki zabytkami techniki w Zagłębiu Staropol-
skim i udział w ich ochronie – inż. Jerzy Jasiuk,

•	 Huta w Samsonowie – przesłanki do trwałej ochrony – dr Adam Czmu-
chowski,

•	 Dotychczasowe działania w zakresie ochrony i konserwacji zabytkowej Huty 
w Samsonowie – przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Kielcach,

•	 Koncepcja Otwartego Muzeum Przemysłu w Samsonowie – mgr inż. arch. 
Anna Szewczyk i mgr inż. arch. Wojciech Świątek,

•	 Społeczne zainteresowanie ochroną zabytkowej Huty w Samsonowie – 
przedstawiciel Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej.
Inicjatorem i pomysłodawcą powstania projektu „Otwartego Muzeum 

Przemysłu” przy Hucie „Józef ” w Samsonowie jest dr Adam Czmuchowski, 
którego przodkowie zarządzali niegdyś samsonowskim zakładem. Pomysł ten 
zrodził się jeszcze w 1997 roku pod wpływem wcześniejszych idei oraz potrzeby 
doraźnego wykorzystania elementów dawnego wyposażenia zespołu wielkopie-
cowego. Dziesięć lat później, dzięki zainteresowaniu okazanemu ze strony ówcze-
snego prezesa Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” Jacka Śniadeckiego, 
pomysł ów zyskał ramy formalne. Wtedy to mgr inż. arch. Wojciech Świątek oraz 
mgr inż. arch. Anna Szewczyk wykonali do przygotowanej wcześniej części mery-
torycznej „Koncepcji zagospodarowania pozostałości i terenu dawnej Huty »Jó-
zef« w Samsonowie na potrzeby »Otwartego Muzeum Przemysłu«” część archi-
tektoniczną przedmiotowego projektu. Były spotkania, brawa, oklaski, gratulacje 
ze strony ówczesnych władz samorządowych i konserwatorskich, po czym… całą 
„Koncepcję” odłożono „na półkę”.
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Dyrektor Jerzy Jasiuk w swoim wystąpieniu w interesujący i syntetyczny 
sposób nakreślił historię poszczególnych obiektów Zagłębia oraz sprawy zwią-
zane z ich wieloletnią ochroną. Nawiązał do działającego jeszcze przed II wojną 
światową Muzeum Techniki i Przemysłu, które w sposób pionierski w skali ówcze-
snej Europy inicjowało działania w zakresie ochrony zabytków techniki. Chodzi 
tu przede wszystkim o objęcie opieką walcowni i pudlingarni w Sielpi. Muzeum 
w tamtym okresie tworzyło tzw. sekcje fachowe, a jedną z pierwszych była Sekcja 
Ochrony Zabytków Sztuki Inżynierskiej w Zagłębiu Staropolskim. Spośród osób 
zasłużonych w tym czasie wymienić należy inż. Mieczysława Radwana i inż. Ka-
zimierza Jackowskiego. Podobne sekcje ochrony zabytków sztuki inżynierskiej 
powstawały m.in. w Zagłębiu Węglowym i Małopolsce Wschodniej. Następnie 
inż. Jerzy Jasiuk nawiązał do tego, że gdy w 1956 roku jako przedstawiciel rok 
wcześniej utworzonego w Warszawie Muzeum Techniki przyjechał do zakładu 
w Sielpi na Kielecczyźnie, mógł osobiście dokonać inwentaryzacji ogromnych 
zniszczeń zabytków techniki w Zagłębiu Staropolskim. Pomocny w tym wzglę-
dzie był Komitet Historii Nauki i Techniki PAN. Pomimo wspomnianych strat 
wojennych, Muzeum zdecydowało się na utworzenie swoich terenowych oddzia-
łów w : Sielpi Wielkiej, Starej Kuźnicy i Chlewiskach. Jednocześnie też w Nowej 
Słupi otwarto Muzeum, Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego nad odsło-
niętym przez prof. Kazimierza Bielenina stanowisku starożytnego hutnictwa, co 
nastąpiło w 1960 roku. Podjęte wówczas działania są kontynuowane do dzisiaj. 
Przykładem może być Muzeum Przemysłu Maszynowego w Chlewiskach, które 
powstało w bieżącym roku.

Dyrektor Muzeum Techniki podkreślił także fakt, że warszawska placówka 
monitoruje również inne cenne zespoły przemysłowe na terenie Zagłębia Prze-
mysłowego. Wymienić tu należy właśnie samsonowski zespół wielkopiecowy 
„Józef ”, zakład w Białogonie pod Kielcami czy pozostałości zakładu w Bobrzy. 
Muzeum zajmowało się także zabytkami odlewnictwa z Bliżyna, remontem ruin 
wielkiego pieca w Kuźniakach, doradzało w kwestii zabezpieczenia pozostałości 
walcowni w Nietulisku czy prehistorycznej kopalni w Krzemionkach Opatow-
skich. Na koniec referatu inż. Jerzy Jasiuk powiedział o prowadzonych na bie-
żąco pracach konserwatorsko-remontowych w obiektach stanowiących oddziały 
Muzeum Techniki, a także o ekspozycjach tematycznych, przygotowanych z jego 
inicjatywy.

Kolejno dr Adam Czmuchowski, wnuk ostatnich właścicieli Huty „Jó-
zef ” w Samsonowie, naświetlił ogólne przesłanki do objęcia właściwą ochroną 
konserwatorską zaniedbane mocno mury fabryczne w Samsonowie. Przedstawił 
przedmiotowy referat, opatrzony materiałem ikonograficznym. Wskazał również 
na konieczność rozwiązania ciągnącej się już blisko czterdzieści lat dewastacji 
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trzech wpisanych do rejestru obiektów, a należących do zespołu wielkopiecowego 
w Samsonowie, które znajdują się tylko kilkadziesiąt metrów od zasadniczego 
zakładu, a mianowicie: modrzewiowego domu zarządcy fryszerek (zw. dworkiem 
Fertów), magazynu wyrobów gotowych oraz tzw. kantorka. Następnie odtwo-
rzono fragmenty unikalnej audycji radiowej z 1967 roku w reżyserii Stanisława 
Fornala, zatytułowanej „Żelazny testament pradziadów”, z udziałem ówczesne-
go właściciela zabytkowej Huty – Józefa Ferta, który opowiadał o stanie sam-
sonowskiej Huty w okresie przed wybuchem I wojny światowej, kiedy to obiekt 
ów był jeszcze w stosunkowo dobrym stanie. Faktycznie dopiero działania wojsk 
austriackich zrujnowały zakład, który zakończył swą zasadniczą produkcję dużo 
wcześniej, bo w 1866 roku.

Dr Adam Czmuchowski zwrócił też uwagę na istnienie w Samsonowie in-
nego ciekawego zabytku, a zupełnie nieznanego turystom, jakim są pozostałości 
pierwszego zakładu wielkopiecowego na węglu drzewnym z 1778 roku, zbudowa-
nego na zrębach jeszcze wcześniejszego wielkiego pieca (mowa tu o legendarnym 
tzw. Skarbczyku, czyli dawnej kasie górniczej, zlokalizowanego w Samsonowie- 
-Ciągłych), który – oprócz znanych powszechnie ruin fabrycznych Huty „Józef ” 
– winien znaleźć się na turystycznym szlaku dawnych obiektów przemysłowych 
Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Wskazał również przy tej okazji na brak 
jednoznacznych badań archeologicznych, które by rozstrzygnęły wątpliwości 
istniejące od dziesięcioleci, czyli gdzie powstał pierwszy wielki piec – w Sam-
sonowie czy w pobliskiej Bobrzy, ponieważ zarówno materiały archiwalne, jak 
i dotychczasowe opracowania naukowe nie dają jednoznacznej odpowiedzi.

Kolejny referat zaprezentowali architekci: mgr inż. arch. Wojciech Świątek 
i mgr inż. Anna Szewczyk, omawiając projekt Otwartego Muzeum Przemysłu 
w Samsonowie. Posługując się wizualizacjami stanu docelowego, wskazali na ko-
nieczność zorganizowania jednokierunkowej ścieżki zwiedzania, która biegłaby 
przez ruiny kompleksu, zewnętrzne i wewnętrzne ekspozycje do spektakularnego 
zwieńczenia (odbudowaną, inspirowaną historyczną) wieżą gichtociągową z bel-
wederem. Budowla ta pełniłaby jednocześnie miejsce atrakcyjnego punktu wido-
kowego o wysokości około 20 m. Po raz kolejny zwrócili uwagę na konieczność 
pozyskania terenów z materialnymi śladami zabudowań Huty i ich istotną rolę 
dla budowania wartościowego, pełnego przekazu historycznego.

Architekci zauważyli, że dla społecznej akceptacji projektu budowy tak du-
żego kompleksu konieczna jest szersza partycypacja mieszkańców (wykraczająca 
poza członków Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej oraz miłośników zabytków 
przemysłu). Analizując przykłady m.in. brytyjskie, wskazali, że poszerzenie ofer-
ty działalności przyszłego muzeum o ofertę ściśle skierowaną do mieszkańców 
gminy (np. miejsca warsztatów, spotkań wspólnot sąsiedzkich, przedsiębiorstw 
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społecznych) może wpłynąć na zwiększenie poparcia dla inwestycji zarówno 
mieszkańców, jak i władz samorządowych.

Na koniec mówcy przedstawili koncepcję „małych, aczkolwiek innowa-
cyjnych kroków”, wskazując na możliwość budowy tymczasowej (np. wakacyj-
nej), rozbieralnej wieży widokowej, np. ze skręcanych elementów stalowych. 
Rozwiązanie tymczasowe mogłoby pozwolić na sprawdzenie słuszności przyję-
tych planów inwestycyjnych oraz przyczynić się do marketingowej i społecznej 
promocji samego projektu, a także pokazania szerszemu gronu odbiorców jego 
wieloaspektowej użyteczności, co może być kluczowe dla przywrócenia świetno-
ści Hucie „Józef ” i może sprawić, że inwestycja wyjdzie z cienia „ważniejszych 
spraw” w gminie Zagnańsk.

Następnie w ramach dyskusji zebrani na spotkaniu goście zabierali głos 
w sprawie aktualnego stanu samsonowskiej Huty, wskazując przede wszystkim 
na wieloletnie zaniedbania w zakresie jej ochrony przed zniszczeniem, na potrze-
bę właściwej konserwacji. Dla przypomnienia, w 2008 roku – z inicjatywy gminy 
Zagnańsk oraz za aprobatą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – zostały 
wykonane prace renowacyjne części murów zakładu wielkiego pieca, które na 
trwale oszpeciły zabytek. Zniszczono wówczas oryginalne korony murów przy-
ziemia, betonując je na płasko, przez co obiekt stracił na wartości historycznej 
i estetyce ogólnej.

W tym spotkaniu, tak istotnym dla przyszłości samsonowskiego zabytku, 
wzięli udział m.in. dr Jan Główka – dyrektor Muzeum Historii Kielc, dr Edyta 
Majcher-Ociesa z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr Andrzej 
Rembalski z Kielc, Adam Janik z Ostrowca Świętokrzyskiego, mgr Agnieszka 
Szlęk z Kielc, mgr Przemysław Bujak z Archiwum Państwowego w Kielcach, 
Irena Janowska z Kielc, Barbara Skalenius z Göteborga, Lech Pobocha z Kielc, 
Grażyna Jończyk-Witkowska z Połańca, mgr inż. Wiesław Fert z Warszawy, Sła-
womir Bolechowski z Suchedniowa, dr Bartosz Kozak z Zagnańska, Iwona Rojek 
z Kielc, mgr Zbigniew Penkala – przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Zie-
mi Ostrowieckiej, mgr inż. arch. Radosław Nowak z Ostrowca Świętokrzyskiego, 
mgr inż. Henryk Korus z Kielc, a także Jarosław Wałek z Lokalnej Grupy Działa-
nia „Dorzecze Bobrzy”.

W dyskusji zabrał głos również obecny na sympozjum Krzysztof Mieczy-
sław Gębski – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, któ-
ry z dużym zaangażowaniem w poruszane kwestie przedstawił potrzebę podjęcia 
bardziej zdecydowanych działań przez Urząd Gminy w Zagnańsku tak, aby ruiny 
Huty „Józef”, oprócz Dębu „Bartek”, stały się prawdziwą atrakcją regionu, a nie były 
traktowane po macoszemu. Opinia ta spotkała się z dużym uznaniem ze strony 
Muzeum Techniki w Warszawie oraz wszystkich uczestników spotkania w Sielpi.
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Następnie wskazano na potrzebę prawnego uregulowania spraw właści-
cielskich gruntu pod trzema opisanymi wcześniej obiektami. Chodziło o ko-
nieczność zamiany gruntu z inicjatywy gminy Zagnańsk z obecnym właścicie-
lem, który nie jest w stanie zadbać ani o remont, ani o właściwe wykorzystanie 
tych obiektów, zarówno teraz, jak i w przyszłości, czemu dała wyraz wizja lokal-
na w Samsonowie, przeprowadzona zaraz po zakończeniu sympozjum w Sielpi. 
Stwierdzono, że w budynkach staszicowskiej Huty, znajdujących się poza wła-
ściwym ogrodzeniem, rosną już czterdziestoletnie drzewa, które rozsadzają ka-
mienne mury, aktualnie grożą zawaleniem i są niebezpieczne dla zwiedzających 
je turystów. W związku z tym wskazano na pilną konieczność przymusowego 
wycięcia tych drzew. Zwrócono też uwagę, że nie tylko pasjonatom problematyki 
zabytków techniki w Staropolskim Okręgu Przemysłowym powinno zależeć na 
ich zachowaniu i właściwym wykorzystaniu, ale przede wszystkim ich obecnym 
gospodarzom, to jest władzom gminnym, a także lokalnym grupom działania 
i miejscowym stowarzyszeniom.

Na zakończenie sesji naukowej inż. Jerzy Jasiuk – dyrektor Muzeum Tech-
niki w Warszawie przedstawił potrzebę podjęcia konkretnych uchwał, które stre-
ścić można w poniższych punktach :

1) opracowanie listy doraźnych potrzeb w zakresie bieżącej konserwacji 
i ochrony zabytkowej Huty w Samsonowie,

2) uzupełnienie ogrodzenia terenu zabytkowej Huty,
3) przygotowanie i uzgodnienie perspektywicznego programu utrzymania 

zabytkowej Huty oraz jej społecznego i turystycznego wykorzystania.
Z kolei dr Adam Czmuchowski wskazał na dziwną sytuację, jaka wytwo-

rzyła się obecnie, kiedy to czynniki odpowiedzialne za bieżącą i fachową opiekę 
nad pozostałościami zabytkowej Huty „Józef ” w Samsonowie aprobują bierne 
podejście władz lokalnych wobec tego unikalnego zabytku techniki, pomimo że 
jednej i drugiej stronie chodzi chyba o to samo – to jest o dobro tego zabytku.

Zebranych i organizatorów sympozjum zdziwiła nieobecność zaproszo-
nych odpowiednio wcześniej przedstawicieli gminy Zagnańsk, Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z Kielc oraz brak delegacji Towarzystwa Ziemi Samso-
nowskiej, których absencja na tak ważnym spotkaniu zdawała się potwierdzać 
wcześniej wyrażone obawy o złym stanie samsonowskich zabytków. Spotkanie 
w Sielpi Wielkiej zostało ubogacone interesującą wystawą poświęconą dziejom 
samsonowskiego hutnictwa, przygotowaną przez Dyrektora Muzeum Techniki 
inż. Jerzego Jasiuka. Zaprezentował on także wielce ciekawą makietę Huty „Jó-
zef ” z okresu, kiedy jeszcze pracowała, z pierwotnym wielkim piecem w kształ-
cie ostrosłupa (w 1835 r. piec uzyskał w wyniku przebudowy formę dzisiejszego 
ściętego stożka). Z kolei wnuk dawnych właścicieli samsonowskich zakładów,  
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Adam Czmuchowski, zaprezentował komplet okolicznościowych pocztówek 
historycznych z serii „Samsonów i okolice”, które otrzymał każdy z przybyłych 
gości i dzięki którym można było zapoznać się z dziejami tutejszego hutnictwa 
oraz miejscowymi zabytkami. Przedstawił także dotychczas wydane publikacje 
książkowe, poświęcone zakładom samsonowskim.

Na dziedzińcu zakładu w Sielpi na uczestników sympozjum czekała jesz-
cze jedna niespodzianka. Otóż znany kielecki antykwariusz January Glibowski 
–w związku z odbywającym się tu spotkaniem – przygotował wystawę wyrobów 
hutniczych i rzemieślniczych pochodzących z terenu Samsonowa i sąsiednich 
miejscowości. Zaprezentował naczynia, przedmioty wyposażenia wiejskich do-
mostw, narzędzia rolnicze czy też ozdoby produkowane w samsonowskiej Hucie 
przed prawie stu pięćdziesięciu laty na stoły bogatych XIX-wiecznych mieszczan 
oraz burżuazji Przedmioty te zebrał w toku wieloletnich poszukiwań na terenie 
ziemi samsonowskiej.

Po spotkaniu goście sympozjum udali się do Samsonowa, by zwiedzić po-
zostałości omawianej fabryki, a następnie na poczęstunek przygotowany przez 
miejscowe Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej, uświetnione programem arty-
stycznym zespołu „Tumlinianki” z Marianną Kłosowską na czele. W spotkaniu 
w Samsonowie uczestniczyła prezes Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej Lidia 
Putowska oraz prezes Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” Jarosław 
Wałek. Na koniec zebrani udali się do Tumlina, gdzie zapalili znicze pod pomni-
kiem Armii Krajowej, znajdującym się na tamtejszym Cmentarzu Parafialnym, 
gdzie spoczywają partyzanci z terenu Samsonowa.

Przebieg spotkania, licznie przybyli goście, interesujący materiał zaprezen-
towany w jego toku oraz towarzyszące mu wystawy, wszystko to – miejmy na-
dzieję – będzie dobrze wróżyć przyszłości tego zapomnianego nieco, a na pewno 
nie w pełni wykorzystanego unikalnego zabytku techniki, jakim jest Huta „Józef ” 
w Samsonowie.

ADAM CZMUCHOWSKI 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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Profesor zenon Guldon (24 Xi 1936–25 Vii 2012)

Urodził się 24 listopada 1936 roku w Osowej Górze, nieopodal Bydgosz-
czy. W 1953 roku podjął studia w zakresie historii i archiwistyki na Uniwersyte-
cie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaś w 1962 roku obronił rozprawę doktorską 
Struktura i rozmieszczenie własności ziemskiej na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej 
w drugiej połowie XVI w. Pięć lat później otrzymał stopień doktora habilitowane-
go na podstawie rozprawy Związki handlowe dóbr magnackich na prawobrzeżnej 
Ukrainie z Gdańskiem w XVIII wieku. Uzyskanie tego awansu w tak młodym wie-
ku było i ciągle jest wydarzeniem niezwykłym w polskiej humanistyce. Jeszcze 
mniej powszechne jest publikowanie w formie osobnej monografii pracy magi-
sterskiej.

Studia i praca w Toruniu pośród wybitnych uczonych, jak m.in. Marian 
Biskup, Marian Gumowski, Karol Górski, pod kierunkiem m.in. Stanisława Ho-
szowskiego oraz Leonida Żytkowicza, ukształtowały zainteresowania i podstawy 
warsztatowe młodego historyka. Rozwijał je systematycznie, poświęcając uwagę 
zarówno średniowiecznym, jak też wczesnonowożytnym dziejom Rzeczypospo-
litej. Świadczą o tym m.in. liczne publikacje źródłowe i studia źródłoznawcze do-
tyczące Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej 1. Zagadnieniom społeczno-gospodarczym, 
demografii i geografii historycznej pozostał wierny także w kieleckim okresie 
swej pracy naukowej, który rozpoczął w 1970 roku. Wszystkie opracowania, któ-
re wyszły spod Jego pióra, dowodzą świadomości wagi lokalnych wydarzeń dla 
poznania szerszych procesów historycznych. W Kielcach rozwijał też z powodze-
niem studia nad osadnictwem i gospodarczą aktywnością Żydów oraz Szkotów 
w dawnej Rzeczypospolitej, angażując do nich swych uczniów. Liczne publika-
cje dotyczące tych zagadnień zyskały Mu opinię jednego z najlepszych znawców 
dziejów mniejszości etnicznych w dawnej Polsce.

Umiejętność wnikliwej analizy zagadnień szczegółowych znakomicie łą-
czył z dążeniem do syntezy, a dowodzą tego w pierwszym rzędzie studia nad 

1 Bibliografię prac Profesora za lata 1958–1996 zestawił autor tego wspomnienia w publikacji 
Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej. Studia historyczne ofiarowa-
ne Zenonowi Guldonowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Kowalski, J. Muszyńska, 
Kielce 1996, s. 247-269.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2013, s. 303-305
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zaludnieniem ziem polskich na progu nowożytności. Taka biegłość warsztatowa 
w połączeniu z gruntowną wiedzą faktograficzną cechowała pokolenie uczonych 
wychowanych w poszanowaniu dla źródeł historycznych, świadomych znaczenia 
metod ich krytyki dla właściwej oceny procesów dziejowych. Choć nigdy nie zo-
stał „praktykującym” archiwistą, wyniesiona ze studiów znajomość organizacji 
pracy w archiwach, teorii archiwalnej, pozwalała Profesorowi bez trudu poruszać 
się pośród spuścizny aktowej także z epok na pozór Mu odległych. Wiedzę tę 
znakomicie wykorzystywał w dydaktyce uniwersyteckiej, wykładając przez lata 
w kieleckiej uczelni m.in. nauki pomocnicze historii. Zakres lektur Profesora 
znacznie wykraczał poza problemy badawcze, którym poświęcał swe publikacje, 
toteż kompetentnie wypowiadał się również na tematy nieleżące w kręgu Jego 
bezpośrednich zawodowych zainteresowań. Z konsultacji tych korzystali więc 
zarówno mediewiści, jak i znawcy historii XIX i XX wieku.

Zamieszkawszy w Kielcach, Profesor aktywnie włączył się w budowanie 
lokalnego życia naukowego. Związek z Kieleckim Towarzystwem Naukowym, 
któremu prezesował w latach 1973–1974, był m.in. konsekwencją braku miejsco-
wych tradycji akademickich. Wyższą Szkołę Nauczycielską powołano bowiem 
dopiero w 1969 roku. Docent Zenon Guldon organizował w niej Samodzielny 
Zakład Historii, późniejszy Instytut Historii WSP, którego wicedyrektorem był 
w kolejnych latach. W 1982 roku na dwa kolejne lata objął dyrekcję uczelnianej 
Biblioteki Głównej. Aktywnie działał też w lokalnym oddziale Polskiego Towa-
rzystwa Historycznego oraz jako członek Rady Naukowej Towarzystwa Przyja-
ciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego w Kielcach. W 1987 roku 
otrzymał tytuł profesora.

Na kielecki grunt Profesor przeszczepił świadomość potrzeby prowadzenia 
rzetelnych badań regionalnych. Ich doniosłość pojmował w kategoriach służby 
dla środowiska, w którym żyjemy, a także jako niezbędną podstawę do syntetycz-
nych zarysów dziejów. Świadectwem tego były nie tylko nowe badania, m.in. nad 
przeszłością Staropolskiego Okręgu Przemysłowego oraz licznych miast mię-
dzy Wisłą a Pilicą, ale także liczne konferencje naukowe, które współorganizo-
wał. Zawsze też z życzliwością patronował studenckiemu ruchowi naukowemu. 
Zgodnie z najlepszą tradycją uniwersytecką zachęcał do pracy w kołach nauko-
wych, współudziału w badaniach terenowych, jak choćby Corpus Inscriptionum 
Poloniæ, oraz organizowania zjazdów młodych historyków. Świadom znaczenia 
popularyzacji wiedzy historyczne,j chętnie publikował w regionalnych czasopi-
smach kulturalnych, jak np. kieleckie „Przemiany”.

Nie ma przesady w stwierdzeniu, że Zenonowi Guldonowi w ogromnej 
mierze zawdzięczmy wysoką dziś pozycję kieleckiej humanistyki. Profesor zasłu-
guje na pamięć jako uczony, nauczyciel uniwersytecki, organizator życia nauko-
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wego, a wreszcie jako wnikliwy obserwator i błyskotliwy komentator otaczającej 
nas rzeczywistości. Niezwykły potencjał intelektualny, ponadprzeciętna aktyw-
ność w środowisku akademickim i regionalistyce, ironia zaprawiona dowcipem 
i dobrocią, której nie szczędził znajomym, sprawiały, że ceniony był nie tylko 
w najbliższym Mu, kieleckim środowisku uczniów i współpracowników, ale także 
przez znakomitości polskiej nauki historycznej. Takim będziemy Go pamiętać.

WALDEMAR KOWALSKI 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
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Herszkowicz Szmul 86
Hertz (Gerc, Gertz, Herc) Szymon 206
Hońdo Leszek 285, 287, 288
Horbatowski Kazimierz 235
Hornung J. B. 72
Hoszowski Stanisław 303
Humiecka Aniela 198

Ihnatowicz Ireneusz 210
Innocenty IV, papież 188
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Kozłowski Mordka Szyja 86
Kracik Jan 27
Krasińscy 197, 260
Krasińska Marianna 198
Krasiński Stanisław 198
Krawczyk Piotr 291
Kręgiel Henryk 30
Krężołek Edyta 267
Kroll Bogdan 218
Królikowski Adam 46, 47
Królikowski Antoni 46 
Kruk Jacek 272
Kruk Julia 272
Krystek Henryk 17
Krzelowska 56
Krzewicka Karolina 199
Krzymuscy 253
Krzystanek Karol 81
Krzystanek Norbert 289, 290
Krzysztofik E. 121, 122
Kubalski Jan 117
Kubicki Radosław 197
Kuczyński Marek 17
Kukla Anna 25
Kuklo Cezary 55
Kuliński Ireneusz 121, 122
Kull 62, 64, 65
Kumański Kornel 272
Kumor Bolesław 27
Kuraś Stanisław 188, 190
Kurpas Józef 26
Kutrzebianka Kazimiera 197
Kutyła Franciszek 148
Kuwałek Robert 208, 210
Kuźnicki Józef 48
Kwaśniewski Andrzej 269
Kwaśniewski Berek 86
Kwiatkowska Wioletta 17
Kwiatkowski Roman 248
Kwiecień Agnieszka 80
Kwiecień Dariusz 254
Kwiecień Sylwester 264
Kwieciński Marcin 291

Kaliński Janusz 109
Kaltenberg-Kwiatkowska Ewa 180
Kałuża Kazimierz 139
Kamecka Małgorzata 55
Kamińska Stefania 69
Kanicka Katarzyna 290
Karnkowski Stanisław 27
Karschowie 282, 283
Karscy z Włostowa 292
Kasprzyk Barbara 153, 154, 309
Kersten Krystyna 155
Kiljanek Małgorzata 290
Kinrus Abel 86
Kirszrot Jakub 205, 209, 210
Kiryk Feliks 80
Kleiman 209
Kleinman Izaak 86
Klimczak Kamila 293
Klimek Aleksander 272
Klisiewicz Edward 32
Kłossowska Marianna 300 
Koba-Ryszewska Teresa 91, 102, 134, 231
Kokoszyńska Elżbieta 32
Kokot Stanisław 112 
Kołodziej Zbigniew 80
Kołodziejczyk Ryszard 79
Konieczka-Śliwińska Danuta 230, 309
Kopel Gabriel 206
Kopiński Krzysztof 16, 17, 23
Korczyński Wiktor 290
Korenberg Lewek 50
Korus Henryk 298
Korzeniowska Wiesława 55, 61, 63, 64, 66
Kosiński Leszek 169
Kot Stanisław 55
Kotlarz Grzegorz 123
Kowalik Beata 32
Kowalski Waldemar 27, 28, 269, 286, 303, 

305, 309
Kowecka Elżbieta 61, 66
Kozak Bartosz 120, 122, 298
Kozera Andrzej 80
Kozielski Paweł 116, 130
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Majewski Czesław 154
Majmonides Mojżesz 208
Major Kornelia 264, 271
Majsak Stanisław 148
Makowska Alicja 263
Malinowska Agnieszka 287
Marcinkowski Stanisław 263
Markowski Mieczysław Bolesław 27, 64, 

79, 126, 231
Maro Nusym 206
Masłowska Klaudia 290
Massalski Adam 253, 264, 269, 270
Massalski Edmund 91, 96, 132
Maszczyk Janusz 129
Mazaraki 80
Mazur Hubert 25, 28, 197, 200, 267-270, 

276, 278-280, 283, 309
Małecki Jan M. 82
Małek Przemysław 117
Meducka Marta 287
Meducki Stanisław 244
Mendak Jacek 254
Michalska Agnieszka 199
Miernik Grzegorz 138, 153, 154, 156, 157, 

159, 160, 173
Mijal Kazimierz 160
Mikołaj V, antypapież 192
Minc Dawid 87
Mintz Hilary 237
Mintz I. 237
Młynarczyk-Tomczyk Anita 267
Moczulski Marek 112
Montenuovo Wilhelmina Albertyna zob. 

Wielopolska Wilhelmina Albertyna 
Mon te nuovo

Morcinek Gustaw 236
Morowiecki Szmul 86
Mościcki Ignacy 261
Możdżeń Stefan 55
Mroczek Kazimierz 117
Musiał Tadeusz 107
Muszyńska Jadwiga 81, 285, 286, 303
Muszyński Marcin 272

landau Chaim Mendel (Menachem) 206, 
208

Landau Ciechanower Abraham zw. Płoc-
kim Ilujem 208

Landau Jaakow (Jankiel) zw. Jeżowerem 
Rebem Jakełe 208

Laskowicz Paweł 25
Laszuk Anna 16, 17, 19
Latinik Franciszek 95
Lawera Anna 29
Lemel Icek 86
Lepszy Kazimierz 200
Leskiewiczowa Janina 66
Leszczyńska Cecylia 114, 115
Levi(e) Herman 282
Lewandowski Jan 79, 80, 83
Lewi Alter 206
Liberadzki Bogusław 109
Lijewski Teofil 102, 103
Litewka Aleksander 23
Lorek Jan Kanty 292
Lucik Jan 86

łakomiec Beata 285, 287, 288, 309
Łapiński Witold 97
Łęczek Ireneusz 233
Łoziński Jerzy Zygmunt 197
Łuczak Czesław 217, 218
Łuczyński Aleksander 95

Machalski Jan 249
Machalski Ludwik 247-250
Machtyngierowie 282
Maciągowski Marek 281, 283, 286, 289
Maciejowski Bernard 27
Madajczyk Czesław 219
Madej Krzysztof 171-173
Maier Franz 193
Maj Sławomir 124
Majcher Marcin 291
Majcher-Ociesa Edyta 79, 80, 101, 217, 237, 

241, 269, 270, 282, 285, 289, 291-293, 
298, 309
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Olczak Stanisław 28
Oleśniccy 81
Oleśnicki Mikołaj 81
Oleśnicki Zbigniew 80
Opoka Jolanta 80
Osikowski Eugeniusz 154, 155
Ossadnik Hubert 32

Pabis Katarzyna 287
Pachelski Wincenty 87
Pachocka Anna 55
Paduchowski Stefan 116
Pająk Jerzy Z. 83, 281
Pajdał Agnieszka 272
Pałka-Koruba Bożentyna 264
Pański Eliasz 43
Papier Lejzor 86
Papier Mordka 86
Parka Andrzej ks. 38
Pasich Lidia 289
Paszkowski Michał 121, 124
Paszyc inż. 131
Pawelec Aleksander 173
Pawłowski Piotr 271
Pazdur Jan 114, 116, 117, 132
Penkala Zbigniew 298
Penkalla Adam 82
Petz Barbara 173
Pęckowski Zbigniew 187-189, 193
Piaścik Franciszek 157, 168
Piątkowski Grzegorz 17
Piątkowski Sebastian 173
Piechota Regina 263
Piekosiński Franciszek 188, 189
Pilarczyk Krzysztof 80
Piłsudski Józef 103
Piotrowski Teofil 43
Plater Ludwik 199
Plater Zyberk Małgorzata 69
Platerowie 121
Plötz Robert 193
Płoski Stanisław 168
Pobocha Lech 298

Myjak Anna Sydonia 29
Myszkowscy 53
Myszkowski Piotr 81
Myszkowski Stanisław Kazimierz 81
Myszkowski Władysław 81
Myśliński Krzysztof 282

Nakielski Samuel (właśc. Andrzej) 187-
190, 192-195

Nałęcz Daria 16
Nasiorowski Sławomir 27
Natanson Josef Saul 208
Naumiuk Jan 139
Neskrypke Paweł 131
Nestorowicz Mirosław W. 103-108, 110
Nielepcowie 36
Nielepiec Adam Stefan Antoni 35-51
Nielepiec Barbara 36, 45
Nielepiec Bolesław 50
Nielepiec Julia 50
Nielepiec Józef 50
Nielepiec Kamila 50
Nielepiec Michał [Maurycy] 35, 45
Nielepiec Paulina 50
Nielepiec Teresa zob. Czechowska Teresa
Nielepiec Wanda 50
Nielepiec Władysław 50
Niezabytowska Elżbieta 56
Nowaczyk Małgorzata 25
Nowak Henryk 93, 282
Nowak Radosław 298
Nowakowska Stanisława 244
Nowakowski Jan 244
Nowakowski Józef 244
Nowakowski Szczepan 70
Nowiński Tomasz 188
Nowosad Wiesław 16
Nowotko Marceli 179

Obrocki Józef 46, 49
Oettingen Urszula 267
Okamfer Stanisław 29
Okoń Wincenty 279
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Rejnowicz Klaudia 272
Reliszka Zygmunt 249
Rembalski Andrzej 298
Renz Regina 79, 87, 111, 118, 231
Rębosz Rafał 265
Rędziak Paweł 291
Robótka Halina 17
Rogowska Anna 15, 267, 309
Rogoziński Jacek 43
Roja Bolesław 94
Rojek Iwona 298
Rolbieccy 62
Rolbiecka 62
Rolbiecki 62
Rosa Agnieszka 276
Rosmiller 67
Rosowska Ewa 16
Rotenberg Enoch 87
Rozenberg Szaja 49
Róg Andrzej 293
Różany Szmul Moszek 206 
Rubinowicz Dawid 293
Rummel Aleksander 113
Rusiecki Jarosław 264
Rutkowska Wiesława 262, 264, 267-271, 

289, 310
Rückert Peter 193
Rybicki F. 148
Rychter Antoni 43
Rychter Franciszek 45
Ryczan Kazimierz 264
Rydz-Śmigły Edward 96, 97
Ryszewski Bohdan 16, 263
Rzepecka-Aleksiejuk Marta 205, 208, 267, 

310
Rzepniewska Danuta 66

salestein Harszlik 49
Sapiro Salomon 206
Schatz Abram Hersz 86
Semaniak Jacek 285
Semkowicz Władysław 26
Sędziejowski Jan 49

Pogorzelska Iwona 25, 30, 267, 273
Pokropiński Bogdan 124
Poleszak Sławomir 248
Poniewierska Julia 289
Poraziński Jarosław 275
Poszalska Monika 283
Potaczek Joanna 288
Potoccy 73
Potocka Anna Julia 56
Potocka Laura zob. Tarnowska Laura z Po-

tockich
Potocka Paulina zob. Wielopolska Paulina 

z Potockich 
Potocki Henryk 56, 61
Potocki Paweł 56
Potocki Władysław 57
Praga Lejzur 48, 49
Prawdzic-Kaliciński Konstatntyn F. 197
Prinke Rafał T. 25, 28
Prokop, bp krakowski 188
Przeniosło Marek 79, 84
Przyłucka Longina 157
Puczyński Bohdan 219
Pukiet Josek 86
Putowska Lidia 300

Radwan Mieczysław 296
Radzik Tadeusz 208
Radziwiłł Jerzy 27
Radziwiłł Krzysztof 261
Radziwiłł Zofia 261
Radziwiłłowie 53, 124
Rajchman Janas (Jonas) 240
Rak Antoni 43
Rapoport Chaim 83
Rapoport Icek 83
Rapoport Josek 83
Rapoport Mendel 83
Rapoport Szapsia 88, 206, 208
Rassalski Bolesław 17
Rathayzer Herszlik 47
Regulski Jerzy 171
Reichmiller Maila 43
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Szlęk Agnieszka 298
Szmit Cyryl 290
Sztandera Marcin 110
Sztark Icek-Nusym 206
Szumski Jerzy 25
Szumski Zbigniew 119
Szwarc Andrzej 66
Szylko Edward 291
Szymborski Wiktor 188
Szyszka Wiktoria 273

Ściwiarski Jan 244
Śladecka Magdalena 248
Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard 248, 250, 

310
Śniadecki Jacek 295
Świątek Wojciech 295, 297
Świechowski Zygmunt 189
Świerzyńscy z Sadłowic 292

Tarakanowska Maria 16
Tarnowscy 73
Tarnowska Laura z Potockich 198, 199
Tarnowska Marianna z Krasińskich zob. 

Krasińska Marianna
Tarnowski Joachim Amor h. Leliwa 197, 

198
Tarnowski Józef Mateusz Amor h. Leliwa 

197
Tarnowski Stanisław 198
Tomasz z Sadowia h. Nałęcz 193
Tomaszewski Jerzy 205
Toporski Arkadiusz 53, 310
Trejman Mordka 49
Turlińska Aleksandra 272
Turnauowie z Wlonic 292
Turyn M. 123
Tyloch Witold 87
Tyrchan Grażyna 276, 277
Tyszkiewiczowie 73

Ujdak-Mendel Małgorzata 235
Urban IV, papież 188, 192

Siemieniec Tomasz 285
Silberstein Szlama 49
Silberszpin Joachim 93
Skalenius Barbara 298
Skalniak Franciszek 218
Skocylas Szaja 86
Skrzyński Witold 198
Słabińska Elżbieta 236, 310
Słonina Krzysztof 80
Słoń Krzysztof 290
Smorąg Anna 25, 267
Sodel Ryszard 243-245
Sonik Franciszek 96
Sosnal Alina 80
Sosnkowski Kazimierz 94
Spiro Mordka-Hersz 206
Spiro Moszek-Nuta 206
Stachurska-Maj Teresa 225, 230
Staszewska Justyna 79, 310
Staszewski Mordka-Icek 206
Staszic Stanisław 281
Stańczyk Tomasz Lech 269, 270, 281
Stępkowski Lech 82
Stępniak Władysław 264, 266, 273, 275
Stołypin Piotr 209
Strumpf Ludwik 282
Strzelecki 64
Strzępiński Tomasz 26
Sulimierski Filip 197, 206
Sus Marian 291
Sułkowska-Kuraś Irena 188, 190
Swajdo Jarosław 91, 102, 103, 138
Sylman Abram-Icek 206
Sylman Jochel (Johene, Jochanan) 206
Szablowski Jerzy 189
Szajnfrucht Szaja 206
Szaniecki Jan Olrych 82
Szarota Tomasz 155
Szczepaniak Elwira 264
Szczepaniak Marek 276, 277
Szczepański Jerzy 269, 281
Szczukocki Artur 29
Szewczyk Anna 295, 297
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Wielopolska Zofia Maria 54, 56
Wielopolska Zofia z Broel-Platerów 54, 55, 

58-65, 67-70, 72, 73, 75
Wielopolski Albert 68
Wielopolski Albert Krzysztof 54, 71, 72
Wielopolski Aleksander 82
Wielopolski Aleksander Erwin 53-55, 58, 

61, 62, 64, 65, 67, 68, 70
Wielopolski Aleksander Karol 54, 73, 75
Wielopolski Alfred 54, 56, 59, 61, 67, 71, 72
Wielopolski Alfred Feliks 54, 56, 57, 73, 75
Wielopolski Jan Józef Nepomucen 82
Wielopolski Konstanty 54
Wielopolski Zygmunt Andrzej 54, 61, 70
Wielopolski Zygmunt Konstanty 54, 56, 

64, 65, 68, 72, 73
Wijaczka Jacek 81, 82, 138
Wijas Katarzyna 272
Wijas Wojciech 272
Wikońska 73
Wilk Anna 286
Wilk Hubert 139, 173, 267, 269, 270, 310
Wink Maria 139
Wisław, bp krakowski 188
Wiśniewski Jan ks. 29-31, 187, 188, 193
Wnuk Rafał 248
Wodziccy 41
Wodziński Andrzej 28
Wojciechowska A. 171
Wojciechowska Beata 269, 285, 286, 288
Wojciechowski Wincenty 49
Wojtkowski Ryszard 269, 270
Wolff Barbara 197
Woźniczka Jan 97
Wójcik Marcin 32
Wójcik Przemysław 177
Wrede Stanisław 128, 138
Wyczawski Hieronim Eugeniusz 187
Wyrozumski Jerzy Lesław 80, 82

zaborski Zygmunt 28
Zachariasz Joanna 290
Zagrodzki Franciszek 35, 49

Urbaniak Violetta 225, 230
Urbanowicz Beata 287
Urbański Krzysztof 79, 81
Urbański Zdzisław 123

Volhard 74

wacławik Beata 23
Wadowski Maciej 283
Wajnberg Aron 206, 208
Wajnberg Lejbuś 86
Wajnberg Moszek 206
Wajstuch Hersz Majer 86
Wajstuch Josek Chaim 86
Walczak Jan 231, 233, 235
Walewski Władysław 197, 206
Wardzyński Michał 197
Wawrzeńczak Helena 154
Wawrzyk Anna 289
Wawrzyk Paulina 290
Wałek Jarosław 298, 300
Wągrowski Tomasz 110
Wąsiewski Grzegorz J. 25
Weiss Anzelm 27
Wenklar Michał 249
Wesołowski Bartłomiej 42
Wettyn Franciszka z Krasińskich 197, 198, 

200, 259
Węgrzynek Hanna 87 
Widernik Mieczysław 123
Wiech Stanisław 79, 83, 286
Wieczorek Edward 123
Wielopolscy 53-55, 62-64, 67-69, 72, 74, 

76, 81
Wielopolska Alberta Maria 54, 70, 73, 75
Wielopolska Maria Anna 54, 56, 57, 60, 67
Wielopolska Maria Zofia 54
Wielopolska Małgorzata 66
Wielopolska Małgorzata Maria 54, 67
Wielopolska Paulina z Potockich 82
Wielopolska Róża 54, 58
Wielopolska Wilhelmina Albertyna Mon-

tenuovo 54, 70
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Zieliński Konrad 79, 80
Ziętarski Feliks 41
Ziętarski Szymon 43 
Zilberberg Szlama Lejzor 206
Zilbersztajn (Zilberstain, Zilberstein) Sa-

muel Hersz 206
Zulauf Juliusz 96
Związek Jan 236

Żak Józef 122, 124, 126
Żarnowska Anna 66
Żarski Tadeusz 177
Żebrowski Rafał 208
Żerelik Rościsław 275
Żmuda Jan 45
Żmuda Mateusz 45
Żytkowicz Leonid 303

Zagrodzki Jan 48
Zagrzebski Józef 43
Zając Franciszek 46
Zając Szulim 206
Zajdl(el) Dawid 86
Zaleberg Rafael 86
Zalewska Gabriela 87
Zamoyscy 53
Zanowski Jan 50
Zaremba Ernest 61-63, 73
Zaremba Marcin 156
Zarubin Przemysław 286
Zatorski Jarosław 285, 290
Zawadzki Aleksander 160
Zawisza Michał 137, 310
Zielińska Aleksandra 290
Zielińska Bożena 271



indeks miejscowości

Bogoria 119, 124, 125
Bolesław 124
Borki 110
Borowa Góra 122
Brody Fabryczne (obecnie Brody) 103, 105, 

108
Brzechów 272
Brzegi 132
Brzesko 50
Brzezinki 244
Bukowa 124
Bukowno 124
Bukówka 97
Busko-Zdrój 83, 103, 106, 111, 113-115, 156, 

159, 161, 254, 256
Bydgoszcz 123, 303
Byszów 126
Bzin (obecnie część Skarżyska-Kamien-

nej) 103, 105-107
Bzinek (obecnie część Skarżyska-Kamien-

nej) 107

Cecylówka 120
Cedzyna 110, 122
Chałupki 126
Charsznica 103, 118, 119, 124, 125
Chechło 97
Chełm k. Bochni 193
Chęciny 48, 49, 87, 107, 110, 113, 114, 122, 

132, 206, 272, 293
Chlewice 103
Chlewiska 119-121, 296

Aleksandrów 121, 243
Annopol 106, 111
Awinion 190

bałtówka 106
Baranów Sandomierski 111
Barcza 121
Bartodzieje 118
Barycz 97, 307
Bazylea 192
Bąkowiec 149
Bełchatów 105
Berszad 208
Będzin 91, 106, 107, 110, 113, 127-130, 231
Biała 56
Biała Góra k. Smardzewic 120
Białobrzegi (obecnie część Tomaszowa Ma-

zowieckiego) 120
Białobrzegi 107, 109, 110, 113, 254
Białogon (obecnie część Kielc) 93, 106, 132, 

282, 296
Białystok 25, 115
Bieruń 107
Biórków 124, 125
Blachownia 123
Bliżyn 102, 107, 121, 296
Błędów 97
Błotnica 121
Bobrowniki 155
Bobrza 296
Bochnia 26
Bodzechów 93, 125
Bodzentyn 79, 114, 122, 125, 206, 293, 310
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Chmielnik 113, 114, 197, 206, 261, 272, 273, 
285, 286, 289-291, 293

Chmielów 30
Chodów 193
Chowel 208
Chroberz 53-55, 58, 59, 61-64, 66-69, 72, 

74, 76
Chrzanów 107
Chrząstów 29, 56, 57, 61
Chyżne 105, 107
Ciechanów 208
Ciechostowice 121
Ciszyca 112, 126
Cudzynowice k. Kazimierzy Wielkiej 119, 

124
Czekarzewice 93
Czeladź 113, 116, 127, 129, 130, 231, 234
Częstochowa 28, 91, 93-95, 106, 107, 110, 

113, 118, 123, 133, 138, 219, 221, 287
Częstocice 30
Czobor 197

Ćmielów 103, 125
ćmińsk 122

dalejów 120-122
Daleszyce 122, 133, 206, 243
Dąbrowa 83
Dąbrowa Górnicza 106, 116, 119, 124, 126-

130, 231
Dąbrowa Sieje 122
Denków (obecnie część Ostrowca Święto-

krzyskiego) 125
Dęblin 118, 149
Dębno 122
Dijon 192
Długojów 122
Domaszewice 122
Drezno 102
Drużykowa 30
Drzewica 102
Dyminy (obecnie część Kielc) 132

Działoszyce 124, 125, 206
Dźbów (obecnie część Częstochowy) 124

Falenty (obecnie część Bierunia) 102, 107
Fryburg 75
Fryszarka 123

Gałkowice 153, 154, 157, 158
Garbatka 149
Garbatka-Letnisko 118, 120
Gdańsk 102, 104, 114, 123, 187, 303
Gdynia 123
Gidle 110
Głogoczów 105, 107
Gniezno 277
Goleniowy 28, 30, 33
Gołcza 103
Gołuchów 124
Gorzkowice 110
Gorzów Wielkopolski 261
Górno 122, 243, 244
Götteborg 298
Grabarze 123
Grabów Stary 165
Grabów n. Wisłą 154
Grodno 115
Grodzisk Mazowiecki 127
Gromadzice 30
Grójec 102, 107, 108, 113, 114
Grudziądz 75
Grybów 107

Hajdaszek 124, 125
Hajduki Wielkie (obecnie część Chorzo-

wa) 130
Halle 74, 75
Harasiuki 243
Hebda 30
Herby 97, 107, 123
Herby Nowe 112, 123
Herby Polskie (wcześniej Herby Ruskie) 118
Herby Stare 118, 120, 123
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107, 110, 113-118, 121, 122, 126, 128, 129, 
131-133, 138-145, 147, 148, 153, 158-161, 
168, 171, 173-175, 178-181, 187, 189, 190, 
192, 193, 197, 199, 200, 206, 208, 217, 
232, 234, 236, 238, 240, 243, 244, 248-
250, 253-273, 276, 278-283, 285-291, 
293, 295, 298, 303-305, 307-310

Kielce-Herby 97
Kije 113
Kijów 102
Kleczanów 126
Kleszczele 32
Klimontów 248, 256
Kłobuck 107, 113, 120, 123
Kłomnice 110
Kobyla Woda 30
Kocmyrzów 119, 124, 125
Koluszki 118
Kołomyja 115
Koniecpol 29, 33, 138
Koniecpol Stary 29
Konopiska 124
Końskie 83, 98, 102, 105, 107, 108, 113, 114, 

118, 121, 175, 178, 237-240, 244, 256, 307
Kopcie k. Świniej Góry 120-122
Koprzywnica 29, 30, 33, 112, 126, 292
Korzecko 132
Koski 123
Kotorydz 102
Koziegłowy 107, 110
Kozienice 83, 92, 111, 120, 149, 159, 161, 163, 

173, 177, 182
Koźla Górka k. Hucisk 121
Krajno 244
Kraków 25-27, 35, 55, 65, 80, 102, 103, 105, 

107, 112-115, 118, 119, 156, 187-189, 218-220, 
247, 248, 250, 269, 286, 287, 307, 310

Kraśnik 105, 106
Kromołów (obecnie część Zawiercia) 206, 

208
Krosno 29
Królewiec 102

Herby Śląskie (wcześniej Herby Pruskie, 
Herby Granica) 118

Hrubieszów 105
Hucisko 122

Iłża 108, 113, 121, 159, 161, 163
Inowłódz 102
Inowrocław 112
Iwaniska 124-126, 292
Iwanowice 103

jachimowice 126
Janczewice 102
Janki 102, 107, 114
Janów Lubelski 105
Jarosław 106
Jasice 126
Jasiów 122
Jaworznia 122
Jaworzno 107, 123
Jedlińsk 109, 110
Jelenia Góra 150
Jeleń 120
Jędrzejowice 30
Jędrzejów 15, 16, 19-23, 32, 83, 107, 108, 113, 

114, 118, 119, 124, 125, 192, 206, 253, 254, 
256, 264

Kajetanów 272
Kalety 112, 123
Kamienica Polska 124
Kamionka k. Czernihowa 208
Karsy k. Pacanowa 124
Katowice 107, 124, 128, 130, 232, 233, 234, 

237, 308
Kazimierz (obecnie Sosnowiec Kazimierz) 

119
Kazimierza Wielka 119, 124, 256
Kazubiec 29
Kępno 105
Kielce 15, 18-20, 23, 25-28, 30, 31, 33, 36, 53, 

61, 79-81, 83, 85-89, 91-98, 101-103, 105-
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Maleszowa 197-200
Małogoszcz 50, 51, 103, 206
Marjówka (obecnie Mariówka) 29-31
Masłów 133, 243, 244
Mąkolice 32
Michałowice 103
Michniów 121, 261
Miechów 23, 93, 103, 106, 107, 111, 113, 118, 

119, 124, 125, 187, 190, 194, 206
Miedziana Góra 107, 122
Miedzianka 122
Miedzierza k. Końskich 107, 108, 114
Międzygórz 126, 164
Milanówek 310
Milica 309
Mirów 81
Miłków 30
Mnin 103
Mniów 107, 114
Modliszewice 107
Mogielnica 102
Mokra 123
Momoty Górne 243
Monachium 72
Montpellier 75
Morawica 109, 114, 132, 256, 272
Moskwa 248
Mszczonów 102, 107
Muszyna 107
Mydłów 126
Mysłowice 107
Myszków 124

Nadarzyn 102
Nadbrzezie (obecnie prawobrzeżna część 

Sandomierza) 111, 133
Nagłowice 102, 103
Nawsie 39, 45
Niekłań (obecnie Stąporków) 120, 121
Nietulisko 296
Niewachlów (obecnie część Kielc) 132
Nieznanowice 49, 50

Kruk 122
Krynica zob. Krynica-Zdrój
Krynica-Zdrój 107, 115
Krzelów 56
Krzemionki Opatowskie 296
Krzepice 107, 123
Krzeszowice 107, 119
Książ Wielki 28, 206
Kunów 103, 121
Kurozwęki 206
Kurzelów 123
Kurów 106
Kuźnica 29
Kuźnica Grodziska 29

langres (Lingones) 192
Laski 110
Leluchów 107
Lelów 28
Lenarczyce 126
Leszczyny 122
Lesznowola 102
Lipsko 111
Lisów 197
Londyn 259
Lubienia 108
Lublin 27, 92, 93, 106, 139, 208, 243, 248, 

260, 262, 286, 310
Lubliniec 107
Luborcza 29
Lwów 76, 188
Lyon 189, 192

łagów 122
Łopuszno 103, 114, 206
Łódź 95, 96, 123, 127, 243, 292
Łukawa 122

Maczki (wcześniej Granica, obecnie So-
snowiec Maczki) 119

Magdasz 29
Magnuszew 154
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Piekary Śląskie 116
Piekoszów 122, 132, 254
Pionki 118, 145, 148-150, 282
Piotrkowice 197, 259
Piotrków Trybunalski 105, 107, 110
Piątek 208
Pińczów 15, 19, 20, 22, 23, 79-82, 84-89, 91, 

94, 96, 113, 119, 122, 124, 125, 206, 254, 
264, 290

Płock 25, 208
Poczesna 124
Podlesie k. Oleszna 123
Podzamcze k. Wieruszowa (obecnie Wie-

ruszów Podzamcze) 112, 123
Połaniec 248
Poraj 124
Poręba 124
Porosło 110
Posądza 124, 125
Posłowice 95
Potkanów 126
Poznań 150, 173, 205, 217, 230, 276, 277, 

309
Praga 102
Praszczyki 123
Praszka 123
Proszowice 36
Przedbórz 113
Przemyśl 80, 96, 106
Przybyszów 30
Przyrów 208
Przysucha 113, 244
Puławy 106, 111

Rabka 105, 107
Radków 290
Radlin 122
Radom 16, 29, 45, 83, 91, 94, 97, 103, 105-

108, 110, 112, 113, 115, 118-121, 138, 139, 
141-145, 154, 159, 161, 173, 176, 187, 188, 
190, 193, 244, 253, 259, 267, 289, 292

Radomsko 107, 110, 118
Radoszewnica 29

Nisko 106
Niwka (obecnie część Sosnowca) 107, 129
Niwki Daleszyckie 121, 122
Nowa Słupia 206, 296
Nowe Brzesko 206
Nowe Miasto n. Pilicą 102, 108, 114
Nowiny 272
Nowy Bieruń 107
Nowy Dwór Mazowiecki 208
Nowy Korczyn k. Buska-Zdroju 23, 111, 

206, 290
Nowy Targ 32

Odrzywół 102
Ojców 113
Oksa 103
Olkusz 38, 43, 94, 97, 106, 113, 119
Opatowiec 124
Opatów 83, 113, 114, 125, 126, 159, 161, 163
Opoczno 83, 102, 113, 120, 244
Opole 104, 107
Osiek 292
Osowa Góra 303
Ostrołęka 208
Ostrowiec zob. Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrowiec Świętokrzyski (wcześniej Ostro-

wiec Kielecki oraz Ostrowiec n. Ka-
mienną) 103, 105, 106, 113, 124-126, 138, 
144, 176, 179, 181, 254, 292, 298

Ostrów Mazowiecka 115
Ostrówek 30
Osuchy 243
Oświęcim 107
Ożarów 103, 105, 106, 113, 153, 291, 292

Pacanów 206
Panki 123
Parszów 121
Paryż 76
Parzymiechy 123
Petersburg 71, 102
Petrykozy 102
Piaseczno 118, 167
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Siewierz 45, 107, 110
Sitkówka (obecnie Sitkówka-Nowiny) 122
Skalna 121
Skała 103, 206
Skaryszew 108
Skarżysko zob. Skarżysko-Kamienna
Skarżysko-Kamienna 102, 103, 110, 113, 114, 

118, 121, 144, 176, 244, 253, 256, 292
Skawina 75
Skierniewice 118, 127
Skłobska Góra 121
Skorków (obecnie część Bukowy) 123
Skorzeszyce 244
Skrzeszów (obecnie część Kłobucka) 120, 

124
Skrzynno 113, 197
Sławków 206
Słomniki 113, 118
Słowik (obecnie część Kielc) 110
Sobków 132, 206
Solec n. Wisłą 111, 114
Solec-Zdrój 113, 115, 256
Sołtyków 121
Sosnowiec 107, 110, 116, 126-131, 138, 231, 

233
Sosnowiec Dębowa Góra 129
Sosnowiec Ludwik 129
Sosnowiec Milowice 129
Sosnowiec Południowy (wcześniej Sosno-

wiec Iwanogrodzki oraz Sosnowiec 
Radomski) 130

Sosnowiec Północny (wcześniej Sosno-
wiec Warszawski, obecnie Sosnowiec 
Główny) 130

Spira (Speyer) 193
Stara Kuźnica 296
Stara Wieś 102
Starachowice 15, 19, 20, 22, 23, 79, 102, 105, 

106, 117-119, 121, 133, 173, 176, 182, 244, 
254, 264, 293, 310

Starachowice-Bugaj (obecnie część Stara-
chowic) 121

Radoszyce 102
Raków 81, 272
Raszyn 102
Rawa Mazowiecka 102, 107
Rogorsk 165
Romae zob. Rzym
Roubaix 219
Rozprza 110
Rożki 126
Ruda Maleniecka 105, 107, 113
Rudawa 32, 69
Rudki 122
Rudnik 103
Ruszcza k. Sulisławic 124
Rybnik 123
Rykoszyn 122
Rytwiany 124
Rzędów 256
Rzuchów 30
Rzym 188, 190, 192, 258

sadków k. Radomia 133
Sadowie 193
Saint Cyr 73
Samsonów 122, 295-297, 299, 300, 307
Samsonów Ciągłe 297
Sandomierz 29, 30, 83, 91, 96, 98, 106, 111, 

113, 124, 126, 159, 161, 163, 175, 253, 256, 
259, 262, 263, 286, 287, 307, 309

Secemin 36, 50, 51
Sędziszowice 124
Sędziszów 123
Sękocin 102
Sianki 106
Sichów 261
Siedlce 307
Sielpia zob. Sielpia Wielka
Sielpia Wielka 102, 108, 114, 295, 296, 298, 

299
Siemianowice 129
Sieńsko 102
Sieraków 244
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Tarnobrzeg 112
Tarnoskała 197-200, 202, 203
Tarnów 26, 107, 119, 125
Tel Awiw 288, 293
Tokarnia 122
Tomaszów Mazowiecki 107, 120
Toruń 16, 23, 276, 303, 308
Trzebinia 107, 119, 286
Tumlin 300
Tunel 112, 118, 119
Tübingen 193

warka 118
Warszawa 18, 25, 26, 55, 56, 59, 63, 64, 66, 

71, 73, 75, 80, 82, 83, 87, 91, 102-114, 117, 
119, 120, 123, 127, 128, 138-140, 145, 153-
155, 157, 160, 163, 171-173, 177, 180, 187, 
189, 197, 205, 206, 208, 209, 218, 219, 
225-229, 231, 232, 234, 248, 249, 261, 
263, 267, 279, 295, 296, 298, 299, 307, 
310

Warszawa Zachodnia 112, 118
Wąsosz 29
Widawa 208
Widełki 122
Wiedeń 70, 275, 292
Wieluń 107, 123
Wieruszów 112
Wierzbnik (obecnie Starachowice Wschod-

nie) 83, 118
Wilków 122, 244
Witów 124
Wiślica 124
Wlonice 292
Włocławek 292
Włodzimierz Wołyński 75
Włostów 119, 126, 292
Włoszczowa 49, 83, 106, 122, 123, 206, 256, 

286, 288
Wodzirad 30
Wodzisław 81
Wola Jachowa 122, 243, 244
Wola Morawicka 109

Starachowice-Wierzbnik (obecnie część 
Starachowic) 102, 103, 288

Stare Bogaczowice 32
Staromieście 28
Starosiedle 124
Stary Sambor 106
Staszów 91, 96, 113, 114, 124-126, 205, 206, 

247
Stąporków 107, 121
Stoki 120
Stopnica 106, 114, 124, 163
Stradów 31, 33
Strzemieszyce (obecnie część Dąbrowy 

Górniczej) 129
Strzemieszyce Radomskie (później Strze-

mieszyce Północne, obecnie Dąbrowa 
Górnicza Strzemieszyce) 119

Strzemieszyce Warszawskie (później Strze-
mieszyce Południowe, obecnie Dąbro-
wa Górnicza Południowa) 118

Suchedniów 118, 121, 122, 298
Suków 272
Sulejów 107
Szałas 122, 244
Szczakowa (obecnie Jaworzno Szczakowa) 

119
Szczekociny 35-51, 57, 123, 206
Szczucin 106, 111, 119, 124, 125
Szewna 28, 30, 33
Szopienice (obecnie część Katowic) 129
Szydłowiec 81, 102, 110, 113, 118, 120, 121, 

244
Szydłów 206, 289, 290

Śniadka 244
Śniadków 121
Świerże Górne 111
Święta Katarzyna 122
Święty Krzyż 121, 122
Świrna 30

Tarczyn 102
Tarłów 93
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Wola Szczygiełkowa 122
Wolanów 113
Wolbrom 206
Wolica 107
Wolsztyn 27
Woźniki 123, 124
Wólka Klwatecka (obecnie część Rado-

mia) 120
Wrocław 102, 104, 105, 114, 150, 187, 189, 

200, 260, 275, 300
Września 277
Wyczerpy Dolne (obecnie część Często-

chowy) 106
Wygnanów 102
Wysocice 103

zagacie 29
Zagnańsk 118, 120-122, 147, 298, 299
Zagożdżon (obecnie Pionki) 118, 120
Zagórze (obecnie część Kłobucka) 123, 129
Zajączków 132
Zakopane 105, 115

Zakrzew (obecnie część Kłobucka) 123
Zamość 105, 124
Zaroga 50
Zarzecze 39-41
Zawichost 103, 106, 113
Zawiercie 94, 114, 118, 124, 208, 231
Ząbkowice (obecnie Dąbrowa Górnicza 

Ząbkowice) 118, 124
Zębiec 253
Zborówek 124
Zbylitowska Góra 73, 76
Zgórsko 110
Zgórsko-Zagrody 110
Złota Woda 121, 122
Zosin 105
Zurych 75
Zwoleń 106, 113, 244

Żarnowiec 102, 103, 206
Żarnów 107
Żelisławice 122
Żyrardów 118


